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Değerli meslektaşlarım, hepimiz 
sektörümüzün ilk altı ayının 
güzel geçtiğinin sanırım farkın-
dayız. Makinalarımızın dur-

madan çalıştığını, ödemelerimizde sorun 
yaşanmadığını birlikte gördük. Tabi ki bu 
değildir ki her şey dört dörtlük, bununda 
farkındayız. Her şeye rağmen olumlu bir 
ilk yarının yaşandığını belirtmek istedim.

Ne olduysa Temmuz, Ağustos, Eylül 
aylarında yani yılın üçüncü çeyreğinde, 
üretimimizde düşüş yaşandığını gözlem-
ledim. Sanayi üretimimizde, geçen yıllara 
göre, yüzde 3,5 bir gerilemenin olduğunu 
hep birlikte üretim yaparken gözlemle-
dik. Tüketici tasarruf eğilimine, harcama 
yapmayarak başladı.

Bu konuyu’ da şu açıdan değerlendirebili-
rim; 1- 15Temmuz darbe kalkışması,2-Her 
yıl olduğu gibi, Yaz dönemi durgunluğu,3- 
Kurban bayramı tatilinin uzun olması(iş 

gücü kaybı). 

Tüm bunların, sektörümüzde çok ciddi 
üretim ve iş gücü kaybına neden olduğunu 
söylemek, sanırım yanlış olmaz.

Evet değerli dostlarım, bu günkü koşullar 
altında kesinlikle psikolojimizin ve mora-
limizin bozulmaması gerekiyor. Görüyo-
rum ki, henüz daha son çeyreğin başın-
dayız, yeniden ilk altı aylık dönemdeki 
gibi üretim hızımıza girmeyi, son çeyrekte 
de arzu ediyorum. Tüm düşüncemizin 
daha kazançlı ve daha verimli bir şekilde 
üretime odaklanmamız gerektiği inancını 
taşıyorum.

Değerli sanayici dostlarım,

Türkiye’nin ekonomik yapısının büyüme-
sini engellemek için, çok ciddi baskıların 
yapıldığı gözümüzden kaçmamaktadır. 
Bizlerin bu konuda daha güçlü olmamız 

gerektiğini sanırım söylemeye gerek yok, 
bir vatandaş ve iş adamı olarak, bu bizim 
asli görevimiz olmalı.

Tüm sanayici ve iş adamlarımız, ihracatçı 
birliklerimiz, STK’larımız, dernekleri-
miz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, 
ülkemizin tanıtımına katkı sağlamakla 
kalmamalı, üretimlerimizde sorunların ol-
madığını, tüm dünyaya çok iyi anlatmalı-
yız. Kendisini övmekten ziyade başkaları-
nın bizi öven bir ülke konumuna gelmekte 
ısrarcı olmalıyız. 

Eğer başkasını bizi övmesini beklersek, 
daha çok bekleriz. Bu yüzden kendimizi 
anlatacak mekanizmaların çok iyi seçilme-
si gerekir. Bunun için, 1- iş dünyası yeni-
den köklü reformlara gitmeli ve ülkemizi 
kaosa sürükleyen isteyen olayların önüne 
geçilmesi adına, devletimizin milli eğitime 
çok ciddi önem vermesi (özellikle meslek 
liseleri), rant ekonomisin eğitime verdiği 
zararları’ da göze alarak, daha sağlıklı 
bir eğitim sisteminin oluşmasının sağlan-
ması, paralı okulların, devlet tarafından 
yönetilerek aradaki farklılığın giderilmesi, 
2-Vergi affı ve barışının vergisini dü-
zenli ödeyenleri’ de kapsayacak şekilde 
gerçekleştirilmesi,3-Başta enerji olmak 
üzere ek maliyetlerin, daha sağlıklı üretim 
gerçekleştirilmesi için düşürülmesi,4-
Devlet Planlama Teşkilatının, tekstil 
sektörünün ihtiyaçlarını göz önüne alarak 
kalkınma planlarında yer vermesi ve özel 
sektörü bilgilendirmesi,5-Adalet sistemin-
de kalitenin arttırılarak hızlandırılması 
konusunda ciddi beklentilerimizin olduğu 
kanısındayım.

Bunların dışında, piyasalarda yaşanan 
en önemli sorunların başında, belirsizlik 
ve tahsilat sorunu söyletebilirim. Yeni 
yatırımlar konusunda, her şeye rağmen, 
endişeli bekleyişin devam ettiğini de 
söyleyebilirim. Buna rağmen, ülkemiz bu 
kaosu çok kısa zamanda atlatarak, iş ada-
mı, sanayicisi ve çalışanı ile birlikte, daha 
güçlü bir Türkiye için birlikte başarılara 
imza atmaya devam edecektir. 

İŞ DÜNYASININ KÖKLÜ 
REFORMA İHTİYACI VAR

Fikri Kurt
Örsad Yönetim Kurulu Başkanı

Başyazı



creora® hakkında daha fazla bilgi için

Mr.Song (Chang Seok Song)
cssong@hyosung.com
Tel: +90-212-284-1601

creora® is registered trade mark of the Hyosung Corporation for its brand of premium spandex.

www.creora.com

creora® eco-soft Yumuşak tutum ve benzersiz
beyazlık için düşük ısıda fikse edilebilen  spandeks.

creora® Power Fit spandex yüksek düzeyde kuvvet 
ve sıkılaştırma için tasarlanmış spandex

creora® Black Parlama yapmayan daha koyu siyah 
için siyah spandeks.



6

TGSD 9. İSTANBUL MODA KONFERANSI   

26

2017 YILININ İYİ BİR YIL 
OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

SANAYİ BÖLGESİNİ 
HALEN KURAMADIK

46 58

Ramazan Eroğlu RETAŞ MAKİNE 

22

ÖRME DÜNYASI Mayıs - Haziran 2016



7

İHRACATTA KİLO SORUNU 
GÜNGÖR URAS 

38

BATİAD ‘‘ÜRETEN 
TÜRKİYE HER ZAMAN 
KAZANACAKTIR’’ 

TEKSTİLİN SORUNLARI 
ASLINDA EKONOMİNİN 
SORUNLARIDIR

42 64

GROZ-BECKERT 
GLOBAL TEKSTİL 
ENDÜSTRİSİNDEKİ 
ARAŞTIRMASINI SUNDU 

36

TGSD YAZ SAATİ

26

TEKSTİL SEKTÖRÜ ADINA 
HER ŞEYİ KONUŞTUK

32

ÖRME DÜNYASI Mayıs - Haziran 2016

ÖRME DÜNYASI
ÖRME SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Adına İmtiyaz Sahibi
Fikri KURT
fikrikurt@orsad.org.tr

Yazı İşleri Müdürü / Editör
Ümit KARAMAN
editorumitkaraman@gmail.com

Yayın Kurulu
Fikri KURT
Recep ÇAYMAZ
Vahit DİKİLİTAŞ
Şinasi PARLAK

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU
Prof. Dr. Bülent ÖZİPEK
Prof. Dr. Arzu MARMARALI
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU
Prof. Dr. Arif KURBAK
Prof. Dr. Cevza CANDAN
Doç. Dr. Erkan İŞGÖREN

Grafik Tasarım
Vitamin Ajans İnanç AKBULAK
www.vitamindizayn.com
Tel: 0212 637 59 59 

Baskı
Çetin Ozalit Reklamcılık A.Ş. 

Yönetim Adresi
Fatih Cad. Akasya Sok. Dirican İş Merkezi 
No: 7/33 Kat: 3 
Merter - Güngören/İSTANBUL
Tel: (0212) 637 68 05 - 06
Faks: (0212) 637 68 07
www.orsad.org.tr
e-mail:orsad@orsad.org.tr

Dergimiz iki ayda bir yayınlanmaktadır. 
Örme Dünyası, basın yayın ahlak ilkelerine 
uymaya söz vermiştir. Yazılardaki tüm 
görüşlerin sorumluluğu yazarlara aittir. İzin 
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Analiz

Değerli ÖRSAD üyeleri meslek-
taşlarım. Ülkemiz çok zor bir 
dönemden geçiyor feto terör 
örgütünün darbe girişimleri  ve 

hemen hemen her gün gelen şehit haber-
leri, ülkemizde bir kaos havası  ve endişe 
yaratmaktadır.

Sektörümüz de doğal olarak bu ortamdan 
etkilenmektedir. Terörün amacı Ortadoğuda 
sergilenmek  istenen, bir kukla devlet kurul-
ma çabasından başka bir şey değildir. 

Başta ABD olmak üzere,  küresel güçlerin 
amaçları  ülkemiz de ve orta doğuda  besle-
dikleri terörist gurupları hareket ettirmekte-
dir. Burada bizlere düşen görev de bellidir.  
ülkemizin birliğini, kardeşlik ruhunu öne 
çıkararak  bu oynanan oyununu,  bizi bir-
leştiren cumhuriyetin değerlerine sahiple-

nerek, Türkiyenin ne kadar güçlü olduğunu 
ortaya koyarak ve çok çalışarak kaliteli 
katma değeri yüksek üretimler yapmalıyız.

BU konuda, sektörümüzün büyük kuruluş-
ları olan, TİM,  İTKİP,  İTHİP gibi kuruluş-
ların çabalarını  net olarak görüyoruz. Lakin  
uluslararası partnerlerimizle, batının ülke-
miz üzerinde oynadığı oyunları anlamakta 
ve dünya ülkelerine, anlatmakta sanırım 
yetersiz kalıyoruz. Kesinlikle, Avrasya, ül-
keleriyle ilişkilerimizi geliştirmekten yana 
çaba göstermeliyiz. Bunun, sektörümüze 
ve ülkemize en azından ekonomik anlamda 
yararı olacağı kanaatindeyim. 

ÜLKEMİZ DE YAŞANAN BU TERÖRÜ 
LANETETLİYOR,BİRLİĞİMİZİN VE-
ÜLKE SEVGİMİZİN DAİM OLMASINI 
DİLİYORUM 

KESİNLİKLE, AVRASYA, 
ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİMİZİ 
GELİŞTİRMEKTEN YANA ÇABA 
GÖSTERMELİYİZ

Vahit Dikilitaş
Örsad Başkan Yardımcısı

Sektörümüz de doğal 
olarak bu ortamdan 
etkilenmektedir. 
Terörün amacı 
Ortadoğuda 
sergilenmek  istenen, 
bir kukla devlet 
kurulma çabasından 
başka bir şey 
değildir. 
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2016 yılı ikinci yarısında, ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmeler karşında, sektörümüz 
üstüne düşen görevi elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmaktadır. Daha fazla üre-
tim ve daha fazla ihracatın, bugün bulunduğumuz şartlar altında ne kadar önemli olduğunu, 
sanayici ve iş adamı olarak, çok dikkatle izleyerek çalışmalarımızı da buna göre değerlen-
dirmekteyiz.

İşte bu yüzden birlik kurum ve kuruluş, STK ve derneklere de çok ciddi görevlerin düştü-
ğüne inanıyoruz.

ÖRSAD olarak bizde, sektörümüzle ilgili çalışmalarımızı önemseyerek, daha verimli ol-
mak ve daha uygun şartlar altında üretim yapabilmek için, başlatmış olduğumuz çalışma-
lara hız vermiş bulunmaktayız.

Bu çerçeve içinde, organize sanayi sitesinin, sektörümüz için ne kadar önemli olduğu, 
her geçen biraz daha fazla anlaşılmaktadır. Bunun için ÖRSAD yönetim kurulu üyeleri, 
görevlerini, en iyi şekilde yerine getirmeye çalışarak, araştırmalarına detaylı bir şekilde 
devam etmektedir.. 

Gerekli görüldüğü halde, siz değerli üyelerimizle birlikte, organize sanayi sitesi ile ilgili 
çalışmalar hakkında, tekrar bilgilendirme toplantısı yapacağımızı ve bunu yine sizlere en 
kısa zamanda duyuracağımızı bilgilerinize sunarız.

Bu konuda sizlerin dilek ve isteklerinizi ÖRSAD’a mail yoluyla bildirmenizi bekleriz.

ÖRSAD her zaman, siz değerli üyelerimizle güçlenecek ve sektörümüz adına yine siz de-
ğerli üyelerimizle, Ülkemize ve işletmelerimize katma değer kazandıracaktır. 

Recep Caymaz
ÖRSAD GENEL SEKRETERİ

Değerli ÖRSAD üyesi 
meslektaşlarımız;

Aşağıda isimleri yer alan danışmanlarımız 
kendi alanlarında sundukları hizmetleri çe-
şitli oranlarda indirimler uygulamaktadırlar. 
Lütfen indirimlerden yararlanmak için lütfen 
ÖRSAD üyesi olduğunuzu belirtin ve indirim 
talep ediniz. 

Danışmanlarımızdan aldığınız hizmetlerden 
memnun kalmadığınızda ya da fiyatlarda 
özel indirim uygulanmadığı takdirde lütfen 
bize haber veriniz.

1- KİMYA MÜH. EKREM HAYRİ PEKER

2- ÖRME TEKNİK DANIŞMANI
“NADİR MUSTAFA ALACA”
Tel: +90 216 372 82 58
GSM: 0533 727 84 66
- Desen çizimi, kumaş tasarımı
- Ar-Ge - Ür-Ge araştırma analizi
- İplik tansiyon kontrol ve ayarı
- May, Çelik, Mekik ayarı
- Kovan, platin tablası tamiri ve merkez ayarları
- Kumaş, iplik analizleri ve boya analizleri

3- MALİ DANIŞMAN
MURAT HOZMAN - EROL UZUN
Telefon : +90 212 546 48 93
Faks : +90 212 546 48 94  
GSM: 0549 546 48 90 (Murat bey)
E-Posta: info@alimdenetim.com
Web: www.alimdenetim.com

4- HUKUK DANIŞMANI
AVUKAT ESAD FATİH BAYAR
0542 544 60 44

5- GRAFİK TASARIM VE 
MATBAA DANIŞMANI
“VİTAMİN DİZAYN”
İNANÇ AKBULAK
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi 3NA25 
Topkapı - İstanbul
Tel: 0212 637 59 59 - 0212 544 73 73
www.vitamindizayn.com 
info@vitamindizayn.com
Firma, grafik tasarım, fotoğraf çekimi, katalog 
çalışmaları gibi alanlarda hizmet vermektedir. 

ÖRSAD 
DANIŞMANLARI

Genel Sekreter
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Büyüyen ve gelişen bir Türkiye için 
artık zamanı boşa harcamak vakti 
değil. 15 Temmuz’ ların bir daha 
yaşanmaması için, üreten Türkiye 

yolunda ciddi adımların atıldığını görüyoruz 
ve bu adımları, biraz daha hızlı ve büyük 
atmamız gerektiğini söylemek sanırım yanlış 
olmaz. 

Şimdi daha güçlü bir Türkiye için, daha güç-
lü bir ekonomi ve iyi bir eğitime ihtiyacımız 
olduğumuz da çok net anlaşılmıştır. 

Gelişen bir ülkenin nelerle karşılaştığını 
yaşayan bir Türkiye olarak, birlik ve bera-
berlik içinde hareket etmenin ne kadar doğru 
olduğunu, 15 Temmuz darbe kalkışmasında 
çok net gördük. 

Artık dostumuz kim, düşmanımız kim, gibi 
soruların cevabı net bir şekilde ortaya çık-
mıştır. Ve her zaman söylediğim gibi. Artık 
hızla gelişen bir dünyada, bizimde ciddi bir 
şekilde yer aldığımızın farkına varılması için 
çalışmalarımız, biraz daha süratlenmelidir. 
Bunun için sanayicisinden, ihracatçısına, 
üretimde yer alan insanlarımızdan, tüketici 
konumda olan herkese kadar, üzerine düşen 
görevi en iyi şekilde yerine getirmelidir.

Şöyle bir baktığımızda, işin rakamsal bo-
yutlarının sürekli değiştiğini ve istikrarlı bir 
ekonominin ifadesinde, zaman zaman zorlan-
dığımızı da gözden kaçırmamalıyız.

İstatistikler, grafikler, inişler ve çıkışlardan 

bahsederken, eğitimi farklı bir boyutta değer-
lendirmenin doğru olmadığı kanaatindeyim.

Başarılı bir ülke ekonomisiyle beraber sosyal 
yapının da, eğitimden geçtiği asla unutulma-
malı… 

Eğer dünyada, her konuda bizde varız diyor-
sak, biraz daha dikkatli ve biraz daha etkili 
eğitimden bahsetmeliyiz.

Mesela, tekstil sektörünü göz önüne aldı-
ğımızda; kime sorduysak, kalifiye eleman 
yetersizliği ve bununla beraber, mekteplide 
olsa, branşıyla ilgili aldığı eğitimin yeterli 
olmadığını söyleyen çalışanlarla beraber, bu 
konuda şikayetçi olan işletme sahipleriyle 
dolu olduğunu gördüğümüzü söyleyebilirim.

Oysa biz eğitimin yetersizliğin den bahse-
derken, özellikle mesleki eğitim konusunda, 
her şeyin devletten beklenmesinin de doğru 
olmadığını belirtmek istedik. Sektörün kendi 
içinde bu eğitime ağırlık verecek durunda 
olduğunu, söylemek sanırım yanlış olmaz. 
Tabi ki tekstil camiasının bu konuda çok 
ciddi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Fakat bir 
yerlerde, sanırım bir şeyler ya eksik kalıyor, 
ya da yeterli değil.

Oysa ülke ekonomisine çok önemli katma 
değer sağlayan tekstil sektörü ve bunun için-
de yer alan örme kumaş sektörünün, sanırım 
devlet tarafından biraz daha desteklenmesi, 
sektörde yaşanan sorunların bir kısmına da 
çözüm getirebilir. 

Ümit Karaman
Editör

Editör

ARTIK ZAMANI BOŞA 
HARCAMAK VAKTİ 
DEĞİL

Ümit KARAMAN
Editör

Gelişen bir ülkenin 
nelerle karşılaştığını 
yaşayan bir Türkiye 
olarak, birlik ve 
beraberlik içinde 
hareket etmenin 
ne kadar doğru 
olduğunu 15 Temmuz 
darbe kalkışmasında 
çok net gördük. 



ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 7.SK. NO:49 ESENLER-İSTANBUL
TEL:0212-438 33 77 FAX:0212-438 22 50           www.retasltd.com.tr
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TAZİYE MESAJLARI

****************

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sn. Erdal Bahçıvan’ın babası, değerli sanayici ve iş adamı 
Mecit Bahçıvan’a, Allahtan Rahmet kederli ailesine ve iş dünyasına baş sağlığı dileriz.

Fikri Kurt
ÖRSAD (Örme Sanayicileri Derneği)Başkanı

****************

Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı ALİ Köksal’a Allah’tan rahmet kederli ailesi ve 
yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Fikri Kurt
ÖRSAD (Örme Sanayicileri Derneği)Başkanı

****************

Cengiz Tekstil Makinaları ltd.Şti. kurucu ortaklarından, Ayhan ve Ali Cengiz’ in babaları 
Hasan Cengiz’e Allahtan rahmet rahmet  kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Fikri Kurt
ÖRSAD (Örme Sanayicileri Derneği)Başkanı

****************

Değerli sanayici ve iş adamlarımızın acı kaybından dolayı iş dünyamıza’ da baş sağlığı 
diliyoruz

Fikri Kurt
ÖRSAD (Örme Sanayicileri Derneği)Başkanı
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Türkiye’nin toplam tekstil ve ham-
maddeleri sektörü ihracatı, 2016 
yılının Temmuz ayında %17,8 
oranında gerileme ile 657 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Ocak-Temmuz dönemi toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı ise %1,3 oranında 
gerileme ile 5,6 milyar dolar değerinde 
kaydedildi. 

Temmuz ayında tekstil ve hammaddeleri 
sektörünün ihracat performansı, sanayi ihra-
catına göre daha iyi durumda... 

2016 yılı Temmuz ayında Türkiye’nin genel 
ihracatı %18,7 oranında azalarak yaklaşık 9 
milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu 
dönemde sanayi ürünleri ihracatı ise %18 
oranında azalmış ve 7 milyar dolar değerin-
de gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Temmuz ayında toplam tekstil ve 
hammaddeleri sektörünün genel ihracattaki 
payı 2015 yılı Temmuz ayına göre %7,4’ten 
%7,5’e yükselmiş ve sanayi ürünleri ihraca-
tındaki payı ise %9’da kalmıştır.

AYLAR BAZINDA TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ İHRACATI 

2016 yılı Temmuz ayında Türkiye’nin 
tekstil ve hammaddeleri ihracatındaki artış 
eğilimi yerini gerilemeye bırakmıştır. 

Mayıs ayında %3,8 oranında artan toplam 
tekstil ve hammaddeleri ihracatı Haziran 
ayında %6,3 ile artmaya devam etmiş, Tem-
muz ayında ise %17,8 oranında gerileme 
kaydetmiştir.

ÜLKE GRUPLARI BAZINDA 
TOPLAM TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ İHRACATI 

2016 yılı Temmuz ayında ve Ocak-Tem-
muz döneminde en fazla toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı AB(28) ülkelerine 
yapılmış ve AB(28) ülkelerine yapılan 
ihracat, Temmuz ayında %7,5 oranında 
gerilemeyle yaklaşık 352 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. 

AB(28) ülkelerine Ocak-Temmuz dönemi 
ihracatı ise %8,8 artışla yaklaşık 3,1 milyar 

dolar değerinde kaydedilmiştir. 

Temmuz ayında ve Ocak-Temmuz döne-
minde en fazla toplam tekstil ve hammad-
deleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu, 
Ortadoğu ülkeleridir. 

Bu bölgeye yapılan ihracat Temmuz ayında 
%15,8 gerilemeyle yaklaşık 82 milyon 
dolar değerinde ve Ocak-Temmuz dönemin-
de ise %1,5 gerilemeyle ile yaklaşık 667 
milyon dolar değerinde kaydedilmiştir. 

Temmuz ayında toplam tekstil ve hammad-
deleri ihracatı en fazla yükselen ülke grubu, 
%16,8 oranında artış ile Türk Cumhuriyet-
leri ve en fazla gerileyen ülke grubu ise, 
%50,2 oranında gerileme ile Eski Doğu 
Bloku Ülkeleridir. 

Ocak-Temmuz ayında toplam tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı en fazla yükselen 
ülke grubu, %20,7 oranında artış ile Türk 
Cumhuriyetleri ve en fazla gerileyen ülke 
grubu ise, %38,2 oranında gerileme ile Eski 
Doğu Bloku Ülkeleridir.

TOPLAM TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ İHRACATINDA 
ÖNEMLİ ÜLKELER 

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde, 
Türkiye toplam tekstil ve hammaddeleri 
ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendiril-
diğinde, en önemli ihracat pazarının İtalya 
olduğu görülmektedir. 

İtalya’ya yapılan toplam tekstil ve hammad-
deleri ihracatı Temmuz ayında %10,7 geri-
lemeyle yaklaşık 60 milyon dolar değerinde 
ve Ocak-Temmuz döneminde ise %1,9 
oranında artışla 511 milyon dolar değerinde 
kaydedilmiştir. 

Kaynak itkib 

 Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi 

İTKİB Genel Sekreterliği

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ 
SEKTÖRÜ 2016 YILI TEMMUZ 
AYI İHRACAT PERFORMANSI
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Türkiye Giyim 
Sanayicileri 
Derneği’nin (TGSD) 
ev sahipliğinde 
düzenlen 
konferansın açılışını 
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi yaptı.

Tüm dünyadan satın alma grupları 
ile yerel üreticileri İstanbul’da 
buluşturan 9. İstanbul Moda 
Konferansı, 12-13 Ekim 2016 

tarihlerinde Four Seasons İstanbul at the 
Bosphorus Hotel’de gerçekleşti. Türkiye 
Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) ev 
sahipliğinde düzenlen konferansın açılışını 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yaptı. 
Konferansın ikinci günü, tüm gün süren 
İkili İş Görüşmeleri’ne (B2B), 40’a yakın 
firma ve alım grubu katılıyor. Ekonomi 
Bakanlığı’nın desteklediği B2B görüşmele-
rinde bu yıl  alım grupları ile yerel üreticiler 
arasında 1000’e yakın görüşme yapılması 
ve moda sektöründe yeni işbirliklerine imza 
atıldı. 

BAKAN ZEYBEKÇİ: 
“E-TİCARET’E YENİ DESTEKLER 
VERECEĞİZ” 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, konferan-
sın açılışında yaptığı konuşmada, e-ticaretin 
önemine değinerek, Bakanlık olarak 
e-ticarete verecekleri desteklere açıklık 
getirdi. Türkiye’nin kişi başına cep telefonu 
sayısı konusunda ilk ikilerde, üçlerde 
olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, “Elektronik ticarette, yüzde 7’ler 
seviyesindeyiz. Türkiye, elektronik ticaret 

çılgınlığına çok hızlı bir şekilde dönüşecek. 
Ekonomi bakanlığı olarak hedefimiz, 75, 80 
bin ihracatçımız var diye övünüyoruz ya, 
en az yarısını bu e-ticaret portallarında yer 
alacak şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Biz 
ödeyeceğiz her şeyini. Biz karşılayacağız. 
Dünyada, şunun duyulmasını sağlayacağız; 
Türkler, e-ticareti işgal etmek negatif de ele 
geçirdi veya buna benzer sözü mutlaka söy-
leteceğiz” dedi. “Madem moda konferan-
sındayız kılık kıyafetimize dikkat edelim” 
diyerek espiri yapan Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, “Moda farklılaşmak Türkiye için 
son derece önemli. İhracat seferberliğinin 
başlamasıyla Türkiye o günden bugüne 
inanılmaz bir mucize gerçekleştirdi. Tüm 
üreticilerimizle birlikte koyduğumuz 2023 
yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine 
ulaşmak için farklılaşmamız gerekiyor. 
Tüketim alışkanlıklarını belirlemeliyiz. 
Desenler, renkler ne olmalı bunun için 
kapasitemiz var. Ülke olarak her şeyi ile 
marka olmak gerekiyor. Türkiye artık o 
noktaya geldi diye düşünüyoruz” şeklinde 
konuştu.

TGSD BAŞKANI ŞEREF FAYAT: 
“MARKALAŞMA VE İNOVATİF 
ÜRETİMDE İLERLEMELİYİZ”

TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Fa-
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İSTANBUL MODA 
KONFERANSI’NDA YENİ 
İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATILIYOR



yat da konuşmasında, Hükümetin geçen ay 
açıkladığı Doğu ve Güneydoğu’ya Yatırım 
Teşvik Programı’nı hazır giyim sektörü için 
son derece olumlu bulduğunu söyledi. Dev-
letin vereceği teşvikler ve Ar-Ge çalışmala-
rındaki artışa paralel olarak inovatif üretimi 
ve akıllı ürün yelpazesinin hızla genişleye-
ceğini belirten Şeref Fayat, “İnovatif ürün 
aynı zamanda katma değerli üretim demek. 
Markalaşma ve inovatif üretimde ne kadar 
hızlı ilerleyebilirsek ihracatta kilogram ba-
şına 50 dolar gelir hedefini de o kadar hızlı 
yakalayabileceğiz” dedi. 

Dünyanın en önemli alım gruplarının tem-
silcilerinin konferansta olduğuna dikkati 
çeken Şeref Fayat, Ekonomi Bakanlığı’nın 
desteklediği İkili İş Görüşmeleri’nde çok 
verimli ticari bağlantılara imza atacaklarını 
vurguladı.  

TGSD Başkanı Şeref Fayat, sözlerine şöyle 
devam etti: “Türkiye’nin geleceğine ve 
bizlere güvenleri için kendilerine teşekkür 
ediyorum. Buradan bir kez daha  açıkça  
söylüyorum. Bulunduğu coğrafyada en güç-
lü ve istikrarlı ekonomiye sahip Türkiye’ye 
yatırım yapan,  zor dönemde  bu ülkeye  
inancını  koruyan hiç  kimse  pişman  olma-
yacak… Türkiye büyüdükçe, bu topraklara 
yatırım yapan,  bu ülke ile ticaretini sürdü-
ren herkes kazanacak.” 

40 FİRMA VE ALIM GRUPLARI 
1000’İN ÜZERİNDE GÖRÜŞME 
YAPILDI

Konferansın ikinci günü yapılan ve Eko-
nomi Bakanlığı’nın desteklediği İkili İş 
Görüşmeleri’nde (B2B), yeni işbirliklerine 
imza atıldı. Tüm dünyadaki alım grupları 
ile Türkiye’deki yerel üreticileri bir araya 
getiren İkili İş Görüşmeleri’ne bu yıl 40 
firma katılıyor. 

1000’e yakın görüşmenin yapıldığı B2B 
görüşmelerine aralarında Adidas, Cherryfi-
eld, De Facto, El Corte Ingles, H&M, Koton, 
New Look, Spring Near East Manufacturing, 
Superdry Türkiye’nin olduğu firmaların 
temsilcileri ile Charles Vögele, Borussia 
Dortmund ve pek çok diğer firmayı temsilen 
yurtdışından buyer katıldı. Üretici firma tem-
silcileri, başta Avrupa olmak üzere pek çok 
ülkeden alım heyetleri ve dış alım grupları 
ile bir araya gelerek yeni işbirliklerinin ilk 
adımını gerçekleştirdiler. Geçen yıl, 45 satın 
alma ofisinin katıldığı görüşmelerde 1000’in 
üzerinde ikili görüşme yapılmıştı. 
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Öncelikle 15 Temmuzda şehit olan 
yurttaşlarımıza Allahtan rahmet 
diliyorum ve ailelerine Allah 
sabır versin. Gazilerimize ise 

acil şifalar diliyorum. 

Temennim, bir daha böyle günlerin tekrar 
etmemesidir. Fakat dünyaya öyle bir mesaj 
verildi ki, bu ülkenin vatandaşları birlik 
olduğunda hiçbir güç bu milletin önünde 
duramayacağını anladıklarını sanıyorum.

Tabi ki iş dünyası içinde bu durum çok 
zor  bir süreçti ki, hala bir çok kuruluş 
ülkemize ve iş verenimize güvenmemek-
tedir. Bunların başında da yıllardır Türkiye 
de çok büyük miktarlarda para kazanıp, 
sanayicinin güçlü olduğunda, kapısında 
bekleyip para vermeye çalışan bankalar, 
birden ortadan kayboldu. Rutin giden işleri 
dahi yapmamak için çeşitli bahanelerle iş 
verenin önünü tıkadılar. Buna ragmen 2016 
yılının ikinci yarınsın dan itibaren Türkiye 
tekstil pazarında yukarıya doğru bir ivme 
kazandığını görüyoruz.

Retaş ailesi olarak, işlerimizde 2016 yılının 
ilk yarısında geçen yıla oranla yüzde 20 
oranında bir azalma görülüyordu, fakat 
2016 yılı ikinci yarısından sonra çok hızlı 

bir artış oldu. Bun da sanırım Rusya ile ye-
niden düzelen ikili ilişkilerin ticarete etkisi 
olduğunu düşünüyorum. Bu tür anlaşmalar 
sanayicinin moralini yükseltip yeniden yatı-
rım için düşünmeye sevk ediyor. Tabi ki bu 
zincir, küçük veya büyük 
işletmelerin işlerinde 
kendi çapında bir etki ediyor.

ITM 2016 fuarında sergilemiş olduğumuz 
RUNSHAN  Jakar lı örme makinesi örme 
pazarında çok beğenildi. Bu sıkıntılı süreç 
esnasında almış olduğumuz siparişleri 
durdurmuştuk; Fakat   Ekim ayı itibari ile 
yeniden Makine siparişleri almaya başladık 
ve bu yılın sonu gibi teslimatları yapmaya 
planlıyoruz.

Diğer temsilcisi olduğumuz markaların 
ise rutin olarak satışına devam ediyoruz. 
Şüphesiz ki  bunların başında Dünyada 
tanınan bir marka olan NAMSEO örgü iğ-
neleri her geçen gün Türkiye pazarında söz 
sahibi olmaya devam ediyor. Bizde Retaş 
ailesi olarak Türkiye ve orta Asya pazarının 
ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. 
Eylül ayı başlarında Özbekistan ın başkenti 
Taşkent de yapılan fuarda bütün ürünlerimi-
ze yoğun ilgi oldu bu pazarda da her geçen 
gün pazar payımızı artırıyoruz.

Türkiye pazarında son iki yıldır SMG mar-
ka iplik fürnisörleri satışını yapmaktayız. 
Gerçekte Türkiye pazarı bu ürüne yabancı 
değil. Birçok Uzak doğu örgü makinesi 
üzerinde bu ürün ile birlikte geliyor. SMG 
marka ürünlerimizi tercih eden çoğu müşte-
rilerimizden kalite ve kullanım ömrü doğ-
rultusunda olumlu cevaplar aldık.  Ayrıca 
örgü makinelerinin temel ihtiyaçlarından bir 
tanesi ise platindir. Bu konuda ise yaklaşık 
15 yıldır mr.SİNKER marka platinler ile tü-
keticilerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Platin 
ürünleri konusunda mr. SINKER markası 
ürün ve işçilik kalitesiyle, bu günümüze dek 
en ufak bir şikayet olmaksızın satış adetleri-
ni yıldan yıla artırarak sürdürmektedir.  

Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz 
bu günlerde RETAŞ firma çalışanlarının 
en temel hedefi, sürdürülebilir büyümenin 
temel prensiplerini, tam bir bütünlük içinde 
iyi benimsemiş,  uzun yıllardır edinilen 
tecrübeleri ile yetinmeyip, alanında sahip 
oldukları markaların kalite bilincini daha 
üst sıralara taşımak ve pazarlamak olacaktır. 

Böyle bir ekibimin olmasından da ayrıca 
gurur duymaktayım.  
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İstanbul’da ilk 8 
ayda 199 milyar 
liralık çek kesildiğini 
belirten İTO Başkanı 
İbrahim Çağlar, 
“Karşılıksız çek 
oranı Ocak-Ağustos 
döneminde yüzde 
3.2’ye geriledi, 
karekodla daha da 
düşecek” dedi.

KREDİ KAYIT BÜROSU 
GENEL MÜDÜRÜ KASIM 
AKDENİZ, “ALACAK RİSKİNİ 
YÖNETEMEYEN KİŞİ VE 
KURUMLARIN GELECEKTE 
REKABET ŞANSLARI 
OLMAYACAK” DEDİ.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 
İbrahim Çağlar, Türkiye genelinde banka-
lara ibraz edilen çeklerin adet olarak yüzde 
30’unun, tutar olarak ise yüzde 43’ünün 
İstanbul’da olduğuna dikkat çekerek, bu 
yılın ilk 8 ayında İstanbul’da 199 milyar 
liralık çek kesildiğini ve bu miktarın yüzde 
3.2’sinin karşılıksız çıktığını söyledi. Geçen 
yılın sonunda bu oranın yüzde 3.3 olduğu-
nu belirten Çağlar, “Karşılıksız çek oranı 
Ocak-Ağustos döneminde yüzde 3.2’ye 
geriledi, karekodla daha da düşecek” dedi. 
Başkan Çağlar’ın verdiği rakamlara göre 
İstanbul karşılıksız çek oranı sıralamasında 
81 il içerisinde 58’inci oldu. İstanbul 2015 
sonunda 27’nci sırada bulunuyordu.

Diğer yandan Türkiye genelinde ilk 8 ayda 
kesilen çek miktarının 465 milyar lira 
olduğunu belirten Çağlar, karşılıksız çek 
tutarının ülke genelinde de yüzde 3.9’a 
gerilediğini kaydetti. Geçen yılın sonunda 
bu oran yüzde 4.1’di. İTO ile Kredi Kayıt 
Bürosu’nun (KKB) ortaklaşa düzenlediği 
piyasadaki çek sahtekarlığının önlenmesi 
ve karşılıksız çek sayısının azaltılmasını 
hedefleyen uygulamaların anlatıldığı “Kare-
kodlu Çek Uygulaması ve Çek Kanunu’nda 
Yapılan Son Değişiklikler” konulu semine-
rin ardından açıklamalarda bulunan Çağlar, 
“Yapılan Kanun değişikliği ile çeke kaybo-
lan itibarı yeniden iade edildi. Karekodlu 

çek gibi uygulamalarla, çekte güvenilirliğin 
daha da pekişeceğine inanıyorum” dedi.

KAREKOD İLE SAHTEKARLIK 
AZALACAK

Seminerde bir sunum gerçekleştiren Kredi 
Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akde-
niz de 1 Ocak 2017’den itibaren zorunlu 
olan karekodlu çek uygulaması hakkında 
İstanbul Ticaret Odası üyelerine bilgi verdi.
Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım 
Akdeniz, alacak riskini yönetemeyen kişi 
ve kurumların gelecekte rekabet şanslarının 
olmayacağını ve işini geleceğe güvenle taşı-
manın yolunun riski doğru yönetmekten ve 
müşterileri tanımaktan geçtiğini belirtti.

AKDENİZ, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Kredi Kayıt Bürosu olarak tüccarın riskle-
re karşı kendilerini koruyabileceği en etkin 
araç olan karekodlu çek sayesinde güvenli 
ticaretin yolunu açıyoruz. KOBİ’lerimiz 
başta olmak üzere şirketlerin birçoğunun 
sermayesi yetersiz ve birkaç çekini bile 
tahsil edemediğinde kendi borçlarını da 
ödeyemiyor. Borçlarını ödeyemediğinde 
de ticari itibarı sıfıra iniyor ve iflasa kadar 
gidebiliyor. O yüzden çekini alacağımız 
müşterilerimizi iyi seçmek zorundayız. Bu-
nun yolu da karekodlu çekten geçiyor. Hem 
keşideciye hem de hamile fayda sağlayan 
karekodlu çek ile keşideci, güvenilirliğini 
karşı tarafa rahatlıkla gösterebilirken, mal 
ve hizmet alımlarında pazarlık gücünü 
de artırabiliyor. Hamil açısından da çeki 
düzenleyen keşidecinin ne kadar güvenilir 
olduğu, piyasaya olan ödemelerin hangi 
oranda yapıldığı kolayca anlaşılabiliyor.” 
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İLK 8 AYDA İSTANBUL’DA 199 MİLYAR LİRALIK ÇEK KESİLDİĞİNİ 
BELİRTEN İTO BAŞKANI ÇAĞLAR:

KARŞILIKSIZ ÇEK ORANI 
YÜZDE 3.2’YE GERİLEDİ, 
KAREKODLA DAHA DA 
DÜŞECEK
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Hazır giyim ve 
konfeksiyon 
sektörünün toplam 
ihracatının yüzde 75’e 
yakın bölümünü AB 
ülkelerine yaptığını 
hatırlatan Şeref Fayat, 
“Uygulama kalıcı 
hale getirilirse saat 
farkı İngiltere ile 3’e, 
Almanya, Fransa ve 
İspanya gibi ülkelerle 
2’ye çıkacak. Avrupalı 
müşteri günde 2-3 saat 
karşısında muhatap 
bulamayacak.  Oysa 
biz Avrupa’nın 
üçüncü hazır giyim 
tedarikçisiyiz ve 
her an müşterimize 
cevap vermek 
durumundayız” dedi.

Yaz saati uygulamasını kalıcı hale 
getirme kararının ticaretin büyük 
bölümünü AB ülkeleri ile yapan 
sanayici ve ihracatçıda yarattığı 

endişe büyüyor. 

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
(TGSD) Başkanı Şeref Fayat, hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörü için Avrupa’nın 
kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. 
Sektörel ihracatın yüzde 75’e yakınının AB 
ülkelerine yapıldığına dikkat çeken Fayat, 
şunları söyledi:

AVRUPA İLE ARAMIZDAKİ FARK 
2-3 SAATE ÇIKACAK

“En büyük pazarlarımızdan Almanya ve 
İspanya gibi ülkelerle aramızda 1, İngiltere 
ile 2 saat fark var. Uygulama kalıcı hale 
getirilirse saat farkı İngiltere ile 3’e, Alman-
ya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerle 2’ye 
çıkacak. 

Avrupalı müşteri günde 2-3 saat karşı-
sında muhatap bulamayacak.  Oysa biz 
Avrupa’nın üçüncü hazır giyim tedarikçi-
siyiz ve her an müşterimize cevap vermek 
durumundayız.  

Müşteriye zamanında cevap vermek için 
mesai saatlerini uzatmak durumunda kala-
cağız; bu da maliyetler üzerine ek bir yükü 
beraberinde getirecek. Özetle söylemek 
gerekirse Avrupa’dan uzaklaşmanın sek-
törümüze birden çok olumsuz yansımaları 
olacak. Avrupa pazarından yeniden yükse-
lişe geçtiğimiz bir dönemde alınan karara 
TGSD olarak itiraz ediyoruz.”

 Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatıyla 
Türkiye ekonomisine her yıl 14-15 milyar 
dolar net döviz girdisi sağlandığını vurgu-
layan Fayat, sektörün zarar görmemesi için 
kararın gözden geçirilmesini beklediklerini 
sözlerine ekledi. 

Haber
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TGSD’DEN YAZ SAATİ 
UYGULAMASININ
KALICI HALE 
GETİRİLMESİNE İTİRAZ!



Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
federasyonu (TİSK) ve Küresel 
İşbaşında Eğitim Türkiye Ağı 
(GAN TÜRKİYE) Yönetim Ku-

rulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, 6 Ekim 2016 
tarihinde dünyadaki iyi uygulama örneği 
olarak gösterilen GAN TÜRKİYE faali-
yetleri hakkında bilgi vermek üzere ABD 
Çalışma Bakanı Thomas E. Perez tarafından 
Beyaz Saray’da gerçekleştirilen Küresel 
İşbaşında Eğitim Toplantısı’na davet edildi. 

GAN Yönetim Kurulu Üyesi Şirketlerin 
CEO’larının, Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
(ILO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (OECD), Uluslararası İşverenler 
Teşkilatı (IOE) gibi kuruluşların üst düzey 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda ABD 
Çalışma Bakanı Thomas E. Perez farklı 
ülkelerin işbaşında eğitim uygulamaları 
hakkında katılımcılardan bilgi aldı. 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Eyüboğ-
lu dünyada kurulan ilk ulusal işbaşında 
eğitim ağı olma özelliği taşıyan GAN 
TÜRKİYE’nin faaliyetleri ve Türkiye’deki 
işbaşında eğitim uygulamaları hakkında 
Bakan Perez’e bilgi verdi.

Eyüboğlu Toplantıda yaptığı konuşmasında, 
işverenler olarak nitelikli işgücüne ihtiyaç 
duyduklarını ve işbaşında eğitimi genç 
işsizliğine en etkili çözüm olarak gördükle-

rini ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü:

 “25 Şubat 2015 tarihinde kurulan GAN 
TÜRKİYE’ye Üye 31 Şirketin yürüttüğü 
işbaşında eğitim programları dünyaya örnek 
teşkil ediyor. 1 yıl içerisinde 27 bin 64 
gencimize eğitim olanağı sunduk. 

İŞKUR’un dünyada başka bir benzeri bu-
lunmayan işbaşı eğitim programı teşvikleri 
sayesinde GAN TÜRKİYE Üyesi Şirketler 
yine 1 yıl içerisinde 4 bin 247 gencimize 
işbaşında eğitim imkanı verdi ve bunlardan 
bin 293’ünü istihdam etti. ABD gibi bu 
konuda yeni çalışmalar yapmaya istekli 
ülkelere, Türkiye’deki kamu yönetimi ile 
işverenler arasında yapılan işbirliğini örnek 
almalarını tavsiye ediyorum. Hükümetin 
desteği olmaksızın başarıya ulaşmak müm-

kün değil.” ABD Çalışma Bakanı Thomas 
E. Perez Bakan Perez, işbaşında eğitimin 
ABD’de bir süredir ihmal edilen bir konu 
olduğunu, işbaşında eğitim konusunda iler-
leme kaydetmiş ülkelerden örnek almaya 
çalıştıklarını ve işbaşında eğitimin borçlan-
madan üniversite eğitimi almakla eşdeğer 
olduğunu ifade etti. 

Bakan Perez sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ülkedeki mevcut politik durumda taraflar 
işbaşında eğitim konusunda ortak bir görüşe 
sahipler. Bu yıl Hükümet olarak işbaşında 
eğitime 90 milyon dolarlık fon ayırdık. 
GAN gibi küresel bir ortağa sahip olmaktan 
memnuniyet duyuyoruz.” TİSK Aralık 2015 
tarihinden beri dünyada kurulan tüm Ulusal 
İşbaşında Eğitim Ağları’nı temsilen GAN 
Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. 
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TİSK BAŞKANI EYÜBOĞLU 
ABD ÇALIŞMA BAKANI THOMAS 
E. PEREZ İLE BEYAZ SARAY’DA 
GÖRÜŞTÜ

GAN TÜRKİYE HAKKINDA
Küresel kriz sonrasında giderek artan genç işsizliği sorunu B20 ve L20’nin de önemli bir gündem maddesi olmuş, 2013 yılında B20 ve 
L20 tarafından “Nitelikli İşbaşında Eğitimin Temel Unsurları” konusunda ortak bir anlayış geliştirilmiştir. Bu çerçevede gençlerin eğitim 
hayatından işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi 
İstişari Komitesi (BIAC) tarafından ILO’nun desteği ile 2013 yılında Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN) kurulmuştur.
Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan GAN’ın Sekretaryası Cenevre’de bulunmaktadır.
Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’nın amacı (GAN) küresel çapta genç işsizliğine çözüm bulmak ve iş dünyasına gerekli beceriye sahip işçi-
leri sağlayabilmektir.
GAN, farklı ekonomik, kültürel ve kurumsal ihtiyaçların karşılanması ile ulusal düzeyde kamu politikalarında ve mevzuatta etkinliğin 
sağlanması için ülkeler bazında Ulusal Ağların kurulması sürecini başlatmıştır.
Türkiye’de  TİSK kanalıyla bir Ulusal Ağ oluşturulmasına karar verilmiş ve 25 Şubat 2015 tarihinde GAN TÜRKİYE kurulmuştur. 



Büyükekşi: “Eylül ayında çalışma günü başına gerçekleştirilen 
ihracat 2016’nın en iyi performansı oldu. Ocak ayında çalışma 
günü başına ihracat 366 milyon dolar iken eylül ayında 479 milyon 
dolara çıktı. En büyük pazarlardan Rusya’ya çalışma günü başına 
ihracat, yılbaşına göre iki kat artarak 6,5 milyon dolara yükseldi.”

Haber
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TİM, EYLÜL AYI İHRACAT VERİLERİNİ AÇIKLADI:

EYLÜL AYINDA İHRACAT 
10 MİLYAR 452 MİLYON 
DOLAR OLDU 



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Eylül ayı ihracat verilerini açıkla-
dı. Açıklanan verilere göre Eylül 
ayında ihracat geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 0,8 azalışla 10 milyar 452 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 9 
ayında, 2015’in aynı dönemine göre yüzde 
2,7 azalışla 95 milyar 746 milyon dolar ih-
racat yapılırken, son 12 ayda da bir önceki 
döneme göre yüzde 4,3 azalışla 130 milyar 
921 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 

İhracat, Eylül ayında kilogram bazında 
yüzde 9 oranında artarken, yılın ilk 9 aylık 
döneminde ise yüzde 5 oranında artış 
gösterdi. 

OTOMOTİV VE HAZIR GİYİM 
İHRACATI SIRTLIYOR

Sektörel bazda Eylül ayında otomotiv 
endüstrisi yüzde 3,7 artışla 1 milyar 942 
milyon dolarla en fazla ihracata imza 
atarken, bunu 1 milyar 326 milyon dolarla 
hazırgiyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 98 
milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri 
takip etti.

İHRACAT PAZARLARI

İhracat pazarlarımızı incelediğimizde Eylül 
ayında 119 ülke ve bölgeye ihracatımız 
artarken, 114 ülke ve bölgeye ihracatımız 
azaldı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkede 
ise Almanya’ya yüzde 2,9, İtalya’ya yüzde 
10,4 artış; İngiltere’ye yüzde 13,8, Irak’a 
yüzde 5,1 ve ABD’ye de yüzde 7,8 düşüş 
yaşandı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke 
arasında da en yüksek ihracat artışı yüzde 
80,2 ile Bulgaristan’da gerçekleşti. Bunu 
36,8 artışla İran izledi. 

Eylül ayında ihracatımız ülke grubu ba-
zında, Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 3, 
Uzakdoğu ülkelerine yüzde 0,6 arttı. Yılın 
ilk 9 ayında ise Avrupa Birliği ülkelerinde 
yüzde 5,4 ve Kuzey Amerika’da yüzde 2,3 
oranlarında arttı. Toplam ihracatımızda 
AB’nin payının geçen sene Eylül ayında 
yüzde 49’dan bu sene yüzde 51’e yüksel-
mesi dikkat çekti.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 
İHRACATI ETKİLEDİ

İhracatın Eylül ayında artış kaydedeme-
mesinin ana sebebinin Kurban Bayramı 
tatilinin 9 gün olması olduğunu söyle-
yen Büyükekşi, “Geçtiğimiz yıl Kurban 
Bayramı perşembe günü başlarken bu yıl 

pazartesi günü başladı. 9 günlük bir Kurban 
Bayramı tatili yaşadık. Hafta sonlarını da 
dâhil edersek ayın %40’ını tatil ile geçirdik. 
Buna rağmen ihracat değeri oldukça tatmin 
edici.” dedi. Bayram tatili etkisine rağmen 
gelen ihracat rakamının bir başarı olarak 
algılanması gerektiğini kaydeden Büyü-
kekşi “Bu yıl Eylül ayında çalışma günü 
başına gerçekleştirilen ihracat 2016’nın en 
iyi performansı olarak karşımıza çıkıyor. 
Ocak ayında çalışma günü başına günlük 
ihracat 366 milyon dolar iken Eylül’de bu 
rakam 479 milyon dolar oldu. Aylık ihracat 
rakamının detaylarına indiğimizde Ağustos 
ve Eylül’de ihracatımızda yönün yukarı 
döndüğünü net olarak söyleyebiliriz.” dedi.

ÜLKEMİZE YÖNELİK 
SALDIRILAR EKONOMİ 
ÜZERİNDEN DE YAPILIYOR

TİM Başkanı “Sayın Cumhurbaşkanımızın 
dediği gibi ülkemize yönelik saldırılar çok 
farklı mecralar üzerinden yürütülüyor. Bun-
lardan biri de ekonomi. Ancak bu ülkenin 
ihracatçıları olarak bizler, tüm gayretimizle 
özellikle ekonomimize yönelik bu saldı-
rıları bertaraf etmek için çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

Bu bağlamda dünya ticaretinin seyrini de 
değerlendiren Büyükekşi, şu açıklamayı 
yaptı: “Dünya ticaretindeki daralma devam 
ediyor.  2016 yılı Temmuz ayında dünya 
toplam ticareti yüzde 5,4 daralma ile 8,4 
trilyon dolar olarak gerçekleşti. 2015’te bu 
rakam 8,9 trilyon dolar idi. Bunların ya-
nında İngiltere’nin ihracatında Temmuz’da 
yüzde 11,7 Çin’in ihracatında yüzde 7,3 
ve ABD’nin ihracatında yüzde 6,4 düşüş 
gerçekleşti. Ülkemiz ise her şeye rağmen 
başarılı bir ihracat grafiği sergiliyor” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜMEYE, 
KALKINMAYA VE DAHA FAZLA 
İHRACAT GERÇEKLEŞTİRMEYE 
DEVAM EDİYOR VE EDECEK.

22 Eylül’de OECD’nin 2016 yılı küresel 
ticaret büyüme beklentisini düşürmesin-
den sonra geçtiğimiz Salı günü de Dünya 
Ticaret Örgütü 2016 küresel ticaretteki 
büyüme tahminlerini sert bir şekilde aşağı 
yönlü revize ederek yüzde 2,8’den yüz-
de 1,7’ye düşürdü. Biz TİM ve İhracatçı 
Birlikleri olarak şunu gururla söylüyoruz ki, 
ihracatta pek çok ülkeden daha ilerideyiz. 
2015 yılına kıyasla cari açığımızda da gözle 
görülür bir düşüş var. Türkiye büyümeye ve 
kalkınmaya devam ediyor ve edecek.

İHRACATÇI GELECEĞE OLUMLU 
BAKIYOR

2016’nın ihracatçılar için gelecek dönem-
lere ışık tutacak bir yıl olacağını aktaran 
Büyükekşi,  “TİM olarak, Ar-Ge, inovas-
yon, tasarım ve markalaşmadan oluşan dört 
temel prensip çerçevesinde ihracatımızı 
ve dolayısıyla ekonomimizi güçlendirmek 
için durmadan çalışıyoruz. Ekim ayında bu 
çerçevedeki çalışmalarımıza hız kazandıra-
cağız. 7-9 Ekim tarihleri arasında gençleri 
geleceğin enerji kaynaklarıyla çalışan 
araçları üretmeye teşvik eden ‘Shell Eco-
marathon’ etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. 
Ardından, 20-23 Ekim tarihleri arasında en-
düstriyel tasarım, moda tasarımı ve görsel 
iletişim tasarımı alanlarına yönelik Türkiye 
Tasarım Haftası’nı düzenleyeceğiz. Son 
olarak 27-28 Ekim’de inovasyon meşalesini 
Adana’da yakacağız. İnovasyon kültürünü 
Anadolu’ya yaymayı hedeflediğimiz bu 
etkinliğimizde, inovasyon odaklı konferans, 
sergi ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz.”

TİM Başkanı, “Türkiye olarak rotamızı 
Cumhuriyetimizin 100. yılına çevirdik. 
2023 yılında 500 milyar dolar ihracat, 
dünya ticaretinden ise yüzde 1,5 pay almayı 
hedefliyoruz. Son açıklanan verilere göre 
bu oranı, yüzde 0,9’a çıkarmayı başardık. 
Bundan sonra da Hükümetimizin yapacağı 
yeni düzenlemeler ve Ar-Ge, inovasyon, 
tasarım ve markalaşmayla yolumuza karar-
lılıkla devam edeceğiz” diyerek sözlerini 
tamamladı.

GİTTİĞİMİZ HER ÜLKE 
DEMOKRASİYİ SAVUNAN AZİZ 
TÜRK MİLLETİNİ TEBRİK 
EDİYOR

Türkiye’nin ekonomisine, ihracatına ve de-
mokrasisine olan inancı, gerçekleştirdikleri 
yurtdışı ziyaretlerde de hissettiklerini akta-
ran Büyükekşi; “hain darbe girişimi sonrası 
Bakanlarımız, AK Parti, CHP ve MHP 
Milletvekillerimiz, STK temsilcilerimiz ve 
firma temsilcilerimiz ile ülkemizde yaşanan 
gerçekleri yurtdışındaki muhataplarımıza 
anlatmaya devam ediyoruz. 

Ağustos’ta Danimarka, Polonya, Romanya, 
Hollanda ve İtalya, Eylül’de ise İngiltere, 
Kuveyt, Katar ve Lüksemburg’u ziyaret 
ettik. Haftaya Suudi Arabistan’a gideceğiz. 
Gittiğimiz tüm ülkeler ülkemizin büyüme 
ve ihracat verileri hakkında çok olumlu 
görüşler dile getirerek demokrasiyi savunan 
Türk milletini tebrik ediyor” dedi. 

Haber
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Paris Texworld 
fuarındaki standında 
moda endüstrisi 
tedarik zincirine 
Amerikan pamuğunu 
tanıtarak tedarik 
desteği sundu

COTTON USA 12-15 Eylül 2016 
tarihleri arasında Paris Texworld 
fuarındaki standında moda en-
düstrisi tedarik zincirine Ame-

rikan pamuğunu tanıtarak tedarik desteği 
sundu. COTTON USA ziyaretçilere sorum-
lulukla üretilen Amerikan pamuğu hakkında 
kapsamlı bilgi verirken, global pamuk 
pazarındaki gelişmeler, pazar ve tüketici 
araştırmalarından elde edilen güncel bulgu-
lar, ayrıca devam eden Lisans, Pazarlama 
ve Sourcing Programları ile ilgili detaylar 
da sundu. COTTON USA, önemli bölgelere 
yapılan organize satınalma ziyaretlerini de 
içeren Sourcing Programı sayesinde tedarik 
ile ilgili konularda proaktif destek sağla-
makta. Diğer yandan katılımcılar standı zi-
yaret ettiklerinde COTTON USA Pazarlama 
ve Lisanslama Programlarını da keşfetme 
ve COTON USA’in dünya çapındaki lider 
marka ve perakendecilerle yaptığı işbirliği 
hakkında bilgi edindiler.

Pamuk, doğal ve yenilenebilir bir elyaf ola-
rak bilinirken A.B.D.’ndeki pamuk üretici-
leri sorumlu pamuk üretimi uygulamaların-
da öncülük etmekte. Amerikan pamuğunun 
su kaynakları ve mahsul koruma, habitat 
ve toprak muhafazası konularında sürekli 

gelişme ile ilgili başarı geçmişi bulun-
makta. A.B.D. sisteminin şeffaflığı sürekli 
izlenmeye ve gelişmeye olanak tanımakta. 
Yaklaşık olarak 13.000 Amerikalı pamuk 
çiftçisi Birleşik Devletler hükümetinin sıkı 
düzenleyici yönetmeliklerine bağlı kalırken 
sürekli gelişme prensibine de adanmış du-
rumdalar. COTTON USA standında, tekstil 
ticareti işinde olanlar Avustralya ve A.B.D. 
tarafından kurulan Cotton LEADS™ 
programının üretici, marka ve perakende-
cilere nasıl güvenilir pamuk tedarik zinciri 
çözümü ve bu ülkelerden kullanılan ham 
maddenin sorumlulukla üretilip tanımlandı-
ğına dair güven sunduğunu öğrendi fırsatı 
yakaladı.

COTTON USA, üretim ve pazarlamanın 
bütün aşamalarında Amerikan pamuğun-
dan üretilen ürünleri tanımlayan ayrıca-
lıklı bir marka bileşenidir. 1989’dan beri 
51.000’den fazla ürün grubu ve 3,8 milyar 
ürünün gururla taşıdığı COTTON USA 
isminin güçlü tükteici bilinci ve COTTON 
USA yönelik tercihi bulunmakta. 

Hakkımızda:

COTTON USA Amerikan pamuğunun 
global markasıdır. Dünya genelinde duyarlı 
insanlar tarafından iplik haline getiri-
len, dokunan ve giyilen COTTON USA, 
saflık, kalite ve sorumluluk konularında 
mihenk taşıdır. A.B.D. pamuk endüstrisinin 
bütün yedi sektörü tarafından desteklenen 
COTTON USA, doğadakinin en iyisini 
sunrak hayatlara dokunmakta. Washington, 
Memphis, Londra, Hong Kong, Seul ve Şan-
gay’daki ofislerinin yanında Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu pek çok ülkede temsil 
edilen COTTON USA, dünya çapında 
Amerikan pamuğu ve Amerikan pamuğun-
dan mamul ürünler için pazarı güçlendirme 
ve bilgilendirmede en önemli rolu oyna-
maktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.
cottonusa.org web sitemizi ziyaret edin.

Haber

32ÖRME DÜNYASI Eylül - Ekim 2016

COTTON USA 
TEXWORLD’de ALIM 
DESTEĞİ SUNUYOR



Texworld in Paris 
from September 12-
15, 2016. COTTON 
USA provided 
visitors with 
comprehensive 
background 
information on 
responsibly-
produced

C OTTON USA promoted U.S. cot-
ton and offered sourcing support 
to the fashion industry supply 
chain at its exhibit at U.S. cotton, 

global cotton market developments, the 
findings of current market and consumer 
studies, and its ongoing Licensing, Marke-
ting and Sourcing Programs. 

COTTON USA provides proactive support 
through its Sourcing Program with respect 
to procurement issues, which includes or-
ganized sourcing trips to important regions. 
Visitors also discovered the COTTON USA 
Marketing and Licensing Program at the 
exhibit and learned about COTTON USA’s 
collaboration with leading brands and retai-
lers around the world.

Cotton is a natural and renewable fiber, and 
U.S. cotton producers are leading the way 
in responsible cotton production practices. 
U.S. cotton has a track record of continuous 
improvement with respect to water and crop 
protection product use, and habitat and soil 
preservation. 

The U.S. system’s transparency allows for 
constant monitoring and improvement. The 

roughly 13,000 U.S. cotton growers comply 
with stringent U.S. government regulatory 
requirements and are committed to the prin-
ciple of continuous improvement.

At the COTTON USA exhibit, the textile 
trade also was able to gather information 
on how the Cotton LEADS™ program, 
initiated by Australia and the United States, 
offers manufacturers, brands and retailers 
a reliable cotton supply chain solution and 
confidence that the raw material used from 
these countries is responsibly produced and 
identified.

COTTON USA is a premium trademark 
ingredient brand that identifies products 
made from U.S. cotton through all stages of 
processing and marketing. 

COTTON USA has strong consumer awa-
reness and preference for COTTON USA, 
with more than 51,000 product lines and 3.8 
billion products having proudly carried the 
name COTTON USA since 1989. 

About us:

COTTON USA is the global brand of U.S. 
cotton.  Spun, woven and worn by people 
who care around the world, COTTON USA 
is the benchmark for purity, quality and 
responsibility.  Supported by all seven seg-
ments of the U.S. cotton industry, COTTON 
USA touches lives by bringing out the best 
in nature.  

With offices in Washington, Memphis, 
London, Hong Kong, Seoul and Shanghai 
and dedicated representatives in numerous 
other countries, COTTON USA plays the 
lead role in educating and strengthening 
the market for U.S. cotton and U.S. cotton 
products around the world. For more infor-
mation, please visit 
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COTTON USA OFFERING 
SOURCING SUPPORT 
AT TEXWORLD
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İTHİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSMAİL GÜLLE İLE

TEKSTİL SEKTÖRÜ 
ADINA HER ŞEYİ 
KONUŞTUK



15 Temmuz’da 
yaşananlar 
ülkemizin demokrasi 
tarihine altın 
harflerle yazılmıştır. 
Milletimiz el 
birliğiyle, bir 
kahramanlık 
destanı yazarak 
tüm dünyaya örnek 
olmuştur.

Ülke içi ve çevresel 
pek çok faktörün 
etkisi ile 2016 yılında 
ihracatta daralma 
yaşanmış ancak 
tekstil sektörü 
ihracatta %1,4 ve 
büyüme oranlarında 
%6,1 oranlarında 
artışlarla bu 
daralmanın aksi 
yönde gelişim 
göstermeyi 
başarmıştır. 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE 2016 İLK 
YARISI İÇİN NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?

2023 ihracat hedefleri çerçevesinde, tüm 
sektörler gibi tekstil sektörümüz de yüksek 
bir ihracat hacmine ulaşmak ve 20 milyar 
Dolar değerindeki ihracat hedefine ulaşmak 
için gayret göstermektedir. 

Ülke içi ve çevresel pek çok faktörün etkisi 
ile 2016 yılında ihracatta daralma yaşan-
mış ancak tekstil sektörü ihracatta %1,4 
ve büyüme oranlarında %6,1 oranlarında 
artışlarla bu daralmanın aksi yönde gelişim 
göstermeyi başarmıştır. 

Ocak-Haziran döneminde değer bazında 
ihracatımız %1,4 oranında artışla 5 milyar 
dolar olarak kaydedilmiştir. Tüm olumsuz-
luklara rağmen yaşanan bu artış, elbette 
sektörümüz açısından umut vaat edicidir.

HAMMADDE İTHALATININ 
SEKTÖR ÜZERİNE OLAN ETKİSİ 
NELERDİR?

Tekstil sektörümüz, iç piyasaya olan satış-
larının yanı sıra tüm dünyada alıcısı olan, 
oldukça büyük bir sektördür. Sektörümüzün 
bu kadar büyük olması, hammadde ihti-
yacının da oldukça fazla olması sonucunu 
getirmektedir. 

Dünyanın önde gelen tekstil tedarikçilerin-
den olan Türkiye, oluşan talebi karşılaya-
bilmek için belirli bir ithalat hacmine sahip 
konumdadır. Öte yandan, 2015 yılında 
ithalat oranı %14,5 düşüş ile 8,5 milyar do-
lar olarak gerçekleşmişken, 2016 yılı ilk 6 
ayı için %4 artış ile 4,5 milyar dolar ithalat 

değeri kaydedilmiştir. 

Hammaddeye olan bağımlılığımızı 
azaltacak eylem planları geliştirerek hem 
sektörümüzün güçlendirebilir hem de milli 
servetin ülke içinde kalmasını sağlayabilme 
yönünde çalışmalar yürütüyoruz. 

Yakın zamanda hükümetimizce açıklanan 
teşvik paketinin bu anlamda katkı sağ-
layacağına inanıyoruz. Örneğin yüksek 
miktarda ithalatı gerçekleştirilen ve büyük 
bir pazarı olan viskon elyafı bu paket çer-
çevesinde sektörümüz ile ortak bir yatırım 
ile bir fabrika kurarak üretmeyi istiyoruz. 
Böylece hem ithal madde bağımlılığımızı 
azaltacak hem de ülkemizin istihdamına 
katkı sunacağız.

İHRACAT RAKAMLARINA 
BAKTIĞIMIZDA DÜNYADAKİ 
YERİMİZ DERSEK?

Dünyanın 7’inci büyük tekstil ve hammad-
deleri ihracatçısı konumunda olan sektö-
rümüz, Avrupa’nın ise 2’inci büyük tekstil 
ve hammaddeleri tedarikçisidir. Tedarikçi 
olarak önemli bir başarı yakalayan Türkiye, 
hem Avrupa’da hem de Avrupa dışındaki 
ülkelerde pazarını genişletmeye devam 
etmektedir. 

İtalya’dan İran’a çok geniş bir coğrafyada 
bu artış gözlenmektedir. Tekstil ve ham-
maddelerinin ürün gruplarına bakıldığında 
da bu ivmenin aynı yönde devam ettiği fark 
edilmektedir. Örneğin örme kumaş ihra-
catımız İspanya’ya %58 Polonya’ya %42, 
Hollanda’ya ise %73 artış kaydedilmiştir.

Bölgesel bazda bakıldığında ise en büyük 
ihracat pazarımız AB ülkeleri olmaya 
devam ederken, ihracatımızda Türk Cum-
huriyetleri, Ortadoğu ve Afrika’ya önemli 
oranda artış yaşanmıştır. Tekstil pazarını 
çeşitlendirmek ve geliştirmek için tüm 
olanakları kullanarak çalışmaya devam 
etmekteyiz.

15 TEMMUZ ÖNCESİ 
VE SONRASINI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

15 Temmuz’da yaşananlar ülkemizin de-
mokrasi tarihine altın harflerle yazılmıştır. 
Milletimiz el birliğiyle, bir kahramanlık 
destanı yazarak tüm dünyaya örnek olmuş-
tur.

Tekstil sektörümüz tüm dünyada güçlü bir 

sektör olması ve yıllardır yaptığı ihracatla 
kendini kanıtlamış olmasının da etkisi ile 
bırakın hasar görmeyi, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre büyüme kaydetmiştir. 

15 Temmuz tarihinden Eylül sonuna kadar 
geçen süreçte ihracatımız artmış ve 1,9 mil-
yar dolar değerinde gerçekleşmiştir. İtalya, 
ABD, İspanya, Hollanda, İran gibi önemli 
pazarlara ihracatımızda %40’a varan oran-
larda ihracat artışı yaşanmıştır. 

PAMUK VE İPLİK İTHALATINDA 
İZLENEN YOL VE KUMAŞ 
SEKTÖRÜNE ETKİSİ NEDİR?

Sektörümüzde hammadde tedariğinin 
kesintisiz sağlanması adına pamuk ve iplik 
ithalatında sektörümüzün ihtiyaçlarını ve 
taleplerini her zaman ön planda tutmakta-
yız. 

Ülkemiz Avrupa’da en büyük, tüm dünyada 
ise hatırı sayılır ölçüde büyük bir iplik üre-
tim kapasitesine sahiptir. Artan talepdoğrul-
tusunda elyaf ve iplik sektörlerindeki yeni 
yatırımlarımız da devam etmektedir. Örne-
ğin yatırım teşvik belgelerinde dokuma ve 
giyim alanında yapılan yatırımların önemli 
bir bölümünü iplik oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla sektör olarak hedefimiz, 
ithalatın sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
talebe cevap verebilmesine olanak tanırken, 
sektörümüzdeki mevcut yatırımların da 
ithalata olan bağımlılığı azaltacak yönde 
şekillenmesidir.  
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ÖRME KUMAŞ İNDİGO 
BOYAMANIN SERÜVENİNDEN 
BAHSEDERMİSİNİZ?

Örme kumaş indigo boyamasını Dünya-
da ilk olarak biz, 2004 yılında tüp örme 
kumaşlarda indigo boyama olarak yaptık. 
İlerleyen zamanlarda indigo boyalı örme 
kumaşları açık en olarak imal etmeye 
başladık. 

Şu an geldiğimiz nokta itibarı ile: Düz, 
çizgili, ipliği boyalı, fantezi iplikli, fantezi 
örgülü, jakarlı, bütün örme kumaşları indi-
go boyalı olarak, başarılı bir şekilde imal 
edebilmekteyiz. 

Geliştirdiğimiz boyama proses ve malze-
meleri ile, indigo boyalı ürünlerin yıkama 
sonrası efekt kalitesini artırdık. 

Üretimini yaptığımız son indigo boyalı 
örme Ar-Ge kumaşlarımız, ihracatımıza ve 
firmalarımıza yeni kapılar açmaya devam 
etmektedir. Firmalarımız şimdi daha yüksek 
kalitede, daha düşük maliyetli indigo 
boyalı giysiler elde edebilmektedir. Yüksek 
miktardaki indigo siparişlerini bile çok hızlı 
bir şekilde teslim edebilmektedir. Çünkü 
üretimiz kapasitemiz ve hızımız oldukça 
yükseldi.

İndigo boyalı sipariş sorgulamaları ve 
talepleri olan ihracatçı firmalarımızın bütün 
taleplerine en uygun koşullarla cevap verir 
duruma geldik. Geldiğimiz bu noktada 
müşterilerimizin katkıları da büyük oldu. 
Bize, arge çalışmalarımıza, verdiğimiz 
hizmetlere ve sürekli çözümcü yaklaşımla-
rımıza güvenen müşterilerimiz hep bizden 
daha iyisini istediler, bizleri zorladılar. 
Bizde bu talepleri karşılıksız bırakmayarak 
bizden beklenenleri sürekli yerine getirme-
ye çalıştık. 
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ERDEM DEVECİOĞLU VE FİGEN KARAMANLA BAŞARININ ÖYKÜSÜNÜ KONUŞTUK

BEST İNDİGO 
BOYAMADA 
SINIRLARI AŞTI



İNDİGO BOYAMAYI,  ÖRME 
KUMAŞ DIŞINDA HANGİ 
TÜR KUMAŞLARDA 
GERÇEKLEŞTİRİYORSUNUZ?

Şu an itibarı ile başta Örme kumaş olmak 
üzere, dokuma kumaş, yünlü kumaşlar, hav-
lu ve bornozluk kumaşlar ın tamamının üre-
timlerini büyük başarı ile yapıyoruz. Ayrıca 
bu kumaşların imalatında kullanılacak olan, 
yan ürünler ya da parçalar, yaka, manşet, 
kordon, ekstrafor, nakışlı parçalar vb bütün 
parçaların boyamasını da yaparak müşteri-
lerimize indigo boyalı siparişleri konusunda 
bütün hizmeti veriyoruz. Üstelik bizim 
imalat kumaşlarımızdan dikilmiş konfeksi-
yon ürünlerinin tamamlayıcı işi olan, parça 
yıkama hususunda da müşterilerimize hem 
teknik, hem üretim hemde imalatçı desteği 
veriyoruz. Dolayısı ile müşterilerimizi 
hiç bir konuda yalnız ve eksik bırakmıyo-
ruz. Hal böyle olunca müşterilerimiz bize 
güvenle ve gönül rahatlığı ile indigo boyalı 
örme kumaş siparişlerini alıyorlar.

SEKTÖRÜNÜZDE EN 
ÇOK DESTEĞE İHTİYACI 
OLAN UYGULAMALAR 
NELERDİR? 

Devletimizin , sanayicilere KOSGEB ve 
TUBİTAK başta olmak üzere kurum ve 
kuruluşları vasıtası ile girişime, emeğe ve 

ihracata  destek çabalarının farkındayız 
ama destek taleplerinin değerlendirilmesi 
hususunda karar ve insiyatif noktasında 
olan bazı heyetlerin yanlış ve taraflı 
tutumları olduklarını  çaresizce 
gözlemledik. 

Böyle uygulamalar ve kararlar bizim gibi 
sürekli Ar-Ge ve büyüme düşüncesi ile 
hareket firmaları devlet desteği kapısından 
uzaklaştırmakta yalnızlaştırmaktadır. Bu 
hususlardaki sorunların giderilmesi ile 
devlet desteklerinin doğru bir şekilde 
sanayiciye, ihtiyaç duyulan zamanda 
ulaştırılması devlet sanayici işbirliğini 
artıracak, Bu durum ülkemiz tekstil 
ihracatının artışın da ayrıca bir katkı 
sağlayacaktır.

Zaten global bir durgunluk içerisinde güç 
bulmaya, gücünü korumaya çalışan Türk 
firmaları birde 15 Temmuz darbe kalkışma-
sının zararlarından etkilenmeye de başla-
mıştır.Bununla beraber ülkemiz, bölgesel 
konum itibarı ile de özellikle uluslarası 
baskı ve zorlamalar altında dır.

Böyle bir durumda ekonominin daha da 
güçlenmesi ile zorlukları bertaraf etmek 
daha kolay olacaktır.Bunun için devlet 
ten beklentimiz  sanayi ye olan destekleri 
artırmak, hızlı bir şekilde sanayicinin kulla-
nımına sunmaktır.Firmalarımıza düşen ise : 
Özellikli ve özgün ürün geliştirme faaliyet-
leri ne hız vermek, Ar-Ge maliyetlerinden 
çekinmemek,  markalaşma hedefi ile bütün 
üretimi, proseslerini ve düşünce yapılarını  
dizayn etmektir.

SEKTÖRÜN GELİŞMESİ VE 
DÜNYADAKİ TÜRK TEKSTİLİNİN 
ÖNEMİ KONUSUNDA NELER 
YAPILMALIDIR?

Şu an itibarı ile Türkiye Tekstil imalatcıları 
ve ihracatçıları, geçen yıla göre azımsan-
mayacak oranda sipariş ve üretim kaybı 
yaşamaktadır. 

Bu sorunun altında yatan önemli sebepler-
den birisi: Global bir durgunlukla birlik-
te,  toplu tekstil üretimlerinin uzak doğu 
ülkelerinde yapılıyor olması Türkiye’de 
ise daha çok kısa süreli, küçük miktarlı ve 
özellikli ürünlerin tercih ediliyor olmasıdır. 
Bu noktada biraz öncede bahsettiğimiz gibi, 
tercih edildiğimiz noktaları daha da güçlü 
hale getirmeye çalışmalıyız. Yani tekrar 
ettiğimizde: öncelikle Ar-Ge ye dayalı 
özellikli ve özgün ürünler üretmeliyiz. Üre-

tim hızımızın önündeki engelleri ortadan 
kaldırmalıyız. Birde marka olma hedefi ile 
hareket etmeliyiz.  

Best İndigo Tekstil olarak çabalarımızı 
hep özellikli ürünler geliştirmek yönünde 
odakladık. Bunun için indigo boyalı örme 
kumaşlar konusunda sürekli gelişim içeri-
sinde olduk ve bu düşüncemizden de hiç bir 
zaman ayrılmayacağız. 

KALİFİYE ELEMAN VE 
İSTİHDAM KONUSUNDA NELER 
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Sanayici olarak yaşadığımız en önemli 
sıkıntılardan birisi nitelikli eleman sorunu 
ve eleman bulmaktaki sıkıntılardır. İşe 
alımlarını yaptığımız elemanlar belli bir 
eğitim süresinden geçirildikten sonra üretim 
faaliyetlerinde görevlerine başlatılmaktadır 
ama sanayi bölgemiz yakınlarında ki kısıtlı 
yerleşim nüfusları bölgemize istihdam 
sağlamakta yeterli olmamaktadır.

HAM MADDE FİYATLARINDAKİ 
ARTIŞIN SEKTÖRÜNÜZE ETKİSİ 
HAKKINDA NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?

Bir diğer önemli sorun ise ham madde 
fiyatlarında ki yüksekliktir. Artık eski karla-
rın elde edilemediği bu zamanlarda. Bugün 
itibarı ile işletme nin temel faaliyetlerinin 
odak noktası: her alanda maliyet düşürül-
mesi hususunda olmaktadır ama yüksek 
hammadde maliyetleri maalesef ki bizlerin 
omzunda taşınması çok zor bir yük haline 
gelmiştir. 
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Groz-Beckert, 
Yenilikçi 
Müşterilerini 
Albstadt’ta 
Düzenlediği 
Uluslararası 
bir Tekstil 
Konferansı’nda 
Ağırladı

22 Eylül 2016 tarihinde Groz-
Beckert’in genel merkezinin 
bulunduğu Albstadt – Almanya’da 
düzenlenen bu konferansta, Groz-

Beckert müşteri ve iş ortaklarını sektörün 
uzmanları ile buluşturdu. Uluslararası 
tekstil sektörünün lider ve ileri düzeyde 
yenilikçi şirketlerinin 160 katılımcı ile 
temsil edildiği bu buluşmada, Türkiye’den 
de Pimsa, Şiteks ve Kadifeteks üst düzeyde 
temsil edildiler.

Konferansın bir bölümünde Groz-Beckert 
global tekstil endüstrisindeki araştırmasını 
sundu. İplik ve tekstil üretimi konusunda 
önemli verilerinin ve analizlerinin yer aldığı 
bu buluşmada, katılımcılara geniş ve ben-
zersiz bir pencere açılmış oldu.”The Fabric 
Year” sunumu ile birlikte, birçok önemli 
uzmanların aktardıkları bilgiler, katılımcılar 
tarafından ilgiyle izlendi.

Groz-Beckert KG Yönetim Kurulu Üyesi, 
Eric Schöller tarafından yapılan hoş gel-
diniz konuşmasının ardından, sözü And-
reas Engelhardt aldı. Andreas Engelhardt 
tarafından hazırlanan ve konferansın ana 
gündemini oluşturan “The Fabric Year” 
başlıklı çalışma sunuldu. Takiben Conta-

rix GmbH şirketinden Dr.Karl-Michael 
Schumann, non-woven endüstrisindeki yeni 
ürünleri sundu. Schlegel und Partner GmbH 
şirketinden Jan Kettmann ise otomobiller-
deki çok farklı tekstil uygulamalarına dik-
kat çekti. Öğle yemeği arasının ardından, 
Brembo S.p.A. şirketinden Omar Cividini 
otomobil sanayisinde tekstil başlıklı konuş-
masında, tekstil elyafları ile üretilen fren-
leme sistemleri hakkında bilgileri paylaştı.
Italcementi S.p.A şirketinden Dr.Monica 
Segata ise bambaşka bir yenilikçi tekstil 
uygulama alanı olan, inşaattlardaki tekstil-
ler içerikli sunumunu gerçekleştirdi.Uzun 
yıllar Nike Yöneticiliği yapmış bulunan, 
MaterialsMove şirketinden Linda Keppin-
ger ise büyük markalarda yenilikçi ürünler 
konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Son olarak ise Andreas Engelhardt ve Mar-
tin Weiler, Groz-Beckert’ teki pazar araştır-
malarının sonuçlarını, endüstrideki toplam 
makine sayısı, elyaf üretim miktarları gibi 
verilere dayalı olarak izleyicilerle paylaştı.
Bu nedenle bu çalışmalar, tekstil sanayisine 
yönelik yeni ve benzersiz bir pencere ara-
lamış oldu. Organizasyon, katılımcıların ve 
sektör temsilcilerinin tanışmalarına olanak 
sağlayan akşam yemeği  ile sonlandırıldı. 
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GROZ-BECKERT GLOBAL 
TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDEKİ 
ARAŞTIRMASINI SUNDU



International 
textile conference 
in Albstadt: Groz-
Beckert invited 
customers and 
partners to an 
innovative exchange

Albstadt/Germany: On Thursday, 
22 September 2016, Groz-
Beckert invited partners and 
customers to Albstadt for an 

event with many expert presentations from 
the textile industry. Around 160 internati-
onal participants from highly innovative 
textile industry companies accepted the 
invitation. As part of the event, Groz-
Beckert presented their new study of global 
textile production. The work combines 
analyses and market data from the areas of 
yarn production and textile manufacture, 
offering a holistic and unique insight into 
the textile industry. As well as the presenta-
tion “The Fabric Year”, numerous exciting 
and informative expert talks awaited the 
international industry professionals in the 
audience. 

After the welcoming address by Eric 
Schöller, Member of the Executive Board 
of Groz-Beckert KG, the day started with 
a talk by Andreas Engelhardt, who pre-
sented extracts from his publication “The 
Fiber Year”, whose data was the basis for 
“The Fabric Year”. He was followed by Dr. 
Karl-Michael Schumann, Contarix GmbH, 
who gave a presentation about innovative 

products in the nonwoven industry. Then 
Jan Kettemann, Schlegel und Partner 
GmbH, spoke about the varied applications 
for textiles in cars. After a lunch break, the 
topic of textiles in the automotive industry 
was revisited by Omar Cividini, Brembo 
S.p.A. His presentation was devoted to the 
use of textile fibers in braking systems. Dr. 
Monica Segata from Italcementi S.p.A. then 
highlighted another innovative application 
of textile: The construction industry. Then 
a presentation by formerly long-time Nike 
Manager Linda Keppinger, from Mate-
rialsMove, gave unique insights into the 
innovation process of large brands. Finally, 
a talk by Andreas Engelhardt and Martin 
Weiler, market research at Groz-Beckert 
KG, presented data and analyses from “The 
Fabric Year”. The analyses in the specia-
list publication combine a variety of data 
sources, such as textile machine quantities 
available in the market and production data 
of the fiber industry. The work therefore 
creates completely new and exclusive in-
sights into the global textile industry.

The day concluded with an evening buffet 
dinner, which offered the space for professi-
onal exchanges. 
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AS PART OF THE EVENT, GROZ-BECKERT 
PRESENTED THEIR NEW STUDY OF 
GLOBAL TEXTILE PRODUCTION



Bizim ihraç 
ürünlerimizin 
kilogram fiyatı çok 
düşük.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bugün 
ağustos ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün, 
Ocak – Temmuz dönemi dış ticaret rakam-
larını açıkladı.

Yılın başından bu yana aylık ihracat gelir-
lerimizde genel olarak gerileme var. 2015 
yılının ilk 7 ayında 84.5 milyar dolar olan 
ihracat gelirimiz, bu yıl yüzde 3.8 azaldı, 
81.4 milyar dolara geriledi.

İthalat harcamalarındaki azalma yüzde 
8.8. İlk 7 ayda 114.2 milyar dolarlık ithalat 
harcaması yaptık. İlk 7 ayda ticaret açığı 
32.7 milyar dolar oldu. Önemli olan ihracat 
gelirlerinin artırılması ama ihraç edilen 
ürünlerin değerine satılması da önemli.

KİLO FİYATIMIZ DÜŞÜK

Bizim ihraç ürünlerimizin kilogram fiyatı 
çok düşük. Bu yetmiyormuş gibi bu yıl aynı 
ürünleri geçen yıldan ucuza satıyoruz.

TİM’in açıklamasına göre, yılın ilk yarı-
sında geçen yıl yapılan ihracatta kg. başı 
ihracat geliri 1.44 dolarken, bu yıl 1.39 
dolara geriledi. Aynı miktar ihracatı yüzde 
3.5 daha ucuza gerçekleştirebildik.

TİM’in açıkladığı, ihraç ürünlerimizin kg. 
başı ihraç fiyatı rakamları, ihracatımızın 
ağırlığının ucuz mallar olduğunu gösteriyor.

Büyük ölçüde enerji tüketerek ürettiğimiz 
demir çeliğin kilosunu 0.53 dolara, büyük 
ölçüde enerji kullanarak ürettiğimiz çimen-
to, cam ve seramik ürünlerimizin kilosunu 
0.13 dolara ihraç ediyoruz. Yaş meyve ve 
sebze ihracatı ekonomimiz için önemli ama, 
yaş meyve ve sebzede kg. başı ihraç fiyatı 
0.58 dolar. Otomotiv sanayi bizim ihraca-
tımızın lokomotifi. Fakat kg. başı ihracat 
geliri 6.42 dolar. Buna karşı otomotiv 
sanayi ile ihracatta yarışan hazır giyim 
sanayi ürünlerinin kilosu 16.13 dolardan 
ihraç ediliyor.

KATMA DEĞER FARKI

Hazır giyime girdi veren tekstil ve tekstil 
hammaddelerinin kg. fiyatı sadece 4.3 
dolar. Bu iki rakam arasındaki fark, giyim 
sanayinin katma değer yaratmadaki önemi-
ni ortaya koyuyor.

Makine ve aksamı sanayi ürünlerinde kg. 
başı ihraç fiyatının 5.74, elektrik ve elektro-
nik sanayinde kg. başına ihraç fiyatının 4.82 
dolar olması, teknoloji yoğun yerine, ağırlık 
yoğun ürün ihracatı yaptığımızı gösteriyor.

Unutmayalım 1 kg. bilgisayarı 600 do-
lardan, akıllı telefonların kilosunu 2 bin 
dolardan ithal ediyoruz. Bizim ürettiğimiz 
ve ihraç ettiğimiz elektrik ve elektronik 
eşyadan 1 ton ihraç edebilirsek ancak 1 bil-
gisayar veya 1 akıllı telefonun ithal giderini 
karşılayabiliyoruz.

İşte bu nedenle sadece, ihracat gelirimizin 
toplamına bakarak ihracatı değerlendirmek 
yetmiyor.

Hangi ürünü üretirsek dünya pazarında ta-
lebi olur satabiliriz? Hangi ürünün kg. fiyatı 
daha çok döviz getirir? gibi konulara da ilgi 
duymamız gerekiyor. 
Güngör Uras, guras@milliyet.com.tr

teksarge
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İHRACATTA 
KİLO SORUNU



Mudo’nun sonbahar kış 2016-17 koleksiyonu, Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul kapsamında, 13 Ekim Perşembe Zorlu PSM’de özel bir prezen-
tasyon ile sunuldu. Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu’nun 
ev sahipliğindeki etkinliğe aralarında Mehtap Elaidi, Aslı Taviloğlu, Banu 

Bölen, Hande Çokrak, Ayşegül Uluç, Merve Kotil gibi bir çok isim katıldı.

#backtomudo konseptiyle sonbahar kış 2016/17 sezonuna giren MUDO’nun koleksiyon 
sunumu Onur Dağ tarafından hazırlanan canlı ve enerjik kampanya videosu ile başladı. 

Örme Kumaş, Triko ve Çorap  
sektörü 2-5 Şubat 2017 Tarihin-
de gerçekleşecek olan ‘’Knitting 
Tech 2017’’  Fuarına hazırlanı-

yor. Tekstil sektörüyle birlikte, yan sanayi-
sinin de içinde yer aldığı fuarın Türk tekstil 
sektörüne de heyecan katacağı söyleniyor.

Dünya pazarında varlığını sürdürmek ve 
iş imkanları yaratmak isteyen firmalar, bu 
fuarda, şimdiye kadar yaptıkları arge ve 
inavasyon çalışmalarını sergileyecekler.

26.  Gerçekleşecek olan bu fuarı Tüyap 

Fuarcılık yılların deneyimi, ve tecrübesiy-
le  gerçekleştiriyor. 34 yıllık tecrübesiyle 
26.sı Gerçekleşecek olan bu fuara, sektörün 

dışında, medya ile birlikte bir çok STK ve 
ilgili kurum ve kuruşların bir araya gelmesi, 
bekleniyor. 
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MUDO, 
MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK 
İSTANBUL’DA 
SONBAHAR 
KIŞ 2016-17 
KOLEKSİYONUNU 
SUNDU

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜ 
BU FUARDA BULUŞUYOR
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Örme sektöründeki son gelişmele-
rin 2016 yılında yaşanan birçok 
olumsuzluklara rağmen, biraz 
durağan gibi görülse de yılın ilk 

üç çeyreği için olumlu geçtiğini söyleyebi-
lirim.

Tekstil de sezon geçişleri beraberinde bazı 
sorunları getirse de süprem ve ribana da 
hareketlilik göze çarpmaktadır. İplik fiyatla-
rında yaşanan iniş ve çıkışlar piyasada ciddi 
istikrarsızlıklara neden olmaktadır.

Sektörümüzün tamamında istikrar sağlan-
ması için hammadde fiyatlarındaki artışlarla 
beraber yaşanan haksız rekabetin önüne 
geçilmesi çok önemli. Biz ne kadar işimizde 
iyileşme var dersek bu iyileşmenin hepimi-
zin kapsaması önemlidir. Biz önce ülkemize 
sonra işletmemize katma değer kazandırıl-
masından yanayız.

Özellikle sağlıklı bir şekilde üretimlerimize 
devam etmek için, karşılıksız çek konu-
sunda gündeme gelmesi ve yeni yasa ilgili 

yaptırımların bir an evvel değerlendirilmesi 
gerekir.

Birde sektörümüzde ölü yatırımların arttığı-
nı görmekteyim, Özellikle bazı işletmelerin 
makine parkurlarında gereksiz makinaların 
varlığını görebiliyoruz. Oysa Fazla makine 
almak yerine ihtiyaç olan makinanın alın-
masından yanayız. Hızla gelişen teknolo-
jinin esiri olmak yerine yerinde ve doğru 
karar verek yatırım yapmanın önemi çok 
büyük olmalı.

Sektörümüzde ivedilikle çözülmesi gereken 
sorunların başında sektördeki eğitimli ele-
man yetersizliğini söyleyebilirim.

Bu konuda meslek yüksek okulları ve 
meslek liselerinin yeterli olduğunu söyle-
yemem. Bu konuda ÖRSAD olarak çok 
ciddi girişiler yapmamıza rağmen sektörden 
uzaklaşıldığını çok net görebiliyorum. Bu 
konuda biz sanayicilerinde öz eleştiri yap-
ması gerekir.’’ 

MERTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VAHİT DİKİLİTAŞ’LA KISA KISA:

HER ŞEYE RAĞMEN 
2016 YILI OLUMLU 
GEÇİYOR DİYEBİLİRİM

ÖRSAD Başkan Yardımcısı
Vahit Dikilitaş

Sektörümüzde 
ivedilikle çözülmesi 
gereken sorunların 
başında sektördeki 
eğitimli eleman 
yetersizliğini 
söyleyebilirim.





Hammadde ve diğer 
sıkıntıları çözecek 
olursak, coğrafi 
yakınlıktan dolayı 
bütün Avrupa’ya mal 
satabiliriz.

1984 yılında ERTEN Gömlek adıyla 
şirketimizi kurduk. Meslek hayatım 
Sultan Hamam’da başladı. Daha 
sonra Unkapanı’nda ilk atelyemizi 

kurduk. Daha sonra Osmanbey’de çalışma-
ya devam ettik. Uzun yıllar Osmanbey’de 
çalıştıktan sonra ilk Organize Sanayi Bölge-
si (OSB) olması sebebiyle Bayrampaşa’ya 
geçtik. 1986 yılında Bayrampaşa’ya 
taşındık. Burada üretimimiz katlayarak, 
fabrikamızı İkitelli OSB’ye taşıdık. Şu 
anda Avrupa standarlarında üretim bandına 
sahibiz. 20’den fazla ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyoruz. Türkiye’de 81 ile ürünlerimizi 
gönderiyoruz. Bayrampaşa ve Osmanbey 
gibi moda merkezlerinde showroomlarımız 
mevcut. Modayı yakından takip ederek, 
trendi yakalamaya hatta trend belirlemeye 
çalışıyoruz. 

8-10 yıldır kıdem tazminatı bizi oldukça 
zorladı. Kıdem tazminatının çözümü için 
yapılan çalışmaları yakından takip edi-
yoruz. Bu sorunun çözümü işletmelerin 
devamlılığı açısından çok önemli. 

10 yılı aşkındır sektörde de eleman yetiş-
mediği için kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyo-
ruz.  Meslek hayatım boyunca çok sayıda 
kriz gördük. Krizleri yaşayarak, krizlerden 
çıkmanın yollarını öğrendik. Fuarlara katı-
larak, alım heyetleri getirterek, pazar payı-

mızı büyütmeyi hedefliyoruz. Hain darbe 
girişimi piyasayı oldukça etkiledi. İhracata 
girerek, ülkemize yapılan darbe girişimini 
bertaraf etmeye çalışıyoruz. 

İşletmelerimiz kış hemen biter bitmez ima-
lata ve tasarıma başlıyor. Bir çocuk büyütür 
gibi sezon başlamadan hareket başlıyor.. 
Çok zor şartlarda bu ürünler üretiliyor. 
Trend renkler, modeller, iplikler ve diğer 
uğraşlarıyla  yoğun bir çalışmayla pazarı-
mızı daha sıcak tutmaya çalışıyoruz. Hem 
üretiyor, hem pazarlıyoruz. 

Ham madde elde etmede zorluk yaşıyoruz. 
Bazı hammaddeleri yurt dışından getirtene 
kadar çok mücadele veriyoruz. Hammadde-
ler bazen gümrükte takılıyor. Yurt dışından 
gelen alıcılara 15 güne termin veriyoruz. 
Ancak, hammaddenin gelmesi bazen 2-3 
haftayı buluyor. 

Büyük markalar, üretimlerini iş gücünün 
kolay ve ucuz olması nedeniyle uzak 
doğuya kaydırmış durumda. Uzak Doğu’da 
İş gücü fazla olduğu için imalat daha 
hızlı olabiliyor. Lakin tüm bunlara rağmen 
Türkiye’nin lokasyonu paha biçilmez bir 
yerde. Sipariş edilen ürünü daha hızlı bir 
şekilde üretip, coğrafi yakınlığımızı da kul-
lanarak, istenilen zamanda siparişi yetiştire-
cek güçteyiz. 

Coğrafi bölgemiz çok iyi. Türkiye çok iyi 
bir lokasyonda bulunuyor. Hammadde ve 
diğer sıkıntıları çözecek olursak, coğrafi 
yakınlıktan dolayı bütün Avrupa’ya mal 
satabiliriz. Türkiyede çok kaliteli ürünler 
üretiliyor. Katma değeri yüksek mallar 
bantlarımızdan geçiyor. 

Avrupa’nın istediği noktadayız. Hızlı 
temrinle diğer ülkelerin önüne geçebiliriz. 
Ciddi çalışmalarımız var. Alım heyetleri 
çalışmaları yapıyoruz. 

Yoğun talep olan ülkelerden alım heyetleri 
getiriyoruz. Yabancı ülkelerdeki Türk Tica-
ret Merkezleri bu noktada iyi bir çalışma. 
Türkiye gelecekte bütün Avrupaya mal 
satma noktasında tekrar yerini alacaktır. 

Tekstil sektörü hain darbe girişimi sonrası 
dik duruşunu Odalar, Birlikler ve STK’lar 
olarak gösterdi. “Durmak yok, yola devam” 
şiarıyla hareket ediyoruz. Ülke bizim 
ülkemiz. 

Ülkemizin kalkınması için daha çok çalışıp, 
daha fazla üretim yapacağız. Bu şekilde 
ülkemize döviz kazandırıp, istihdama katkı 
sağlayacağız. Üretmeden hiçbir şey olmaz. 
Üreten ülkeler her zaman kazanır. Üreten 
Türkiye her zaman kazanacaktır. Üreten ve 
dünyaya pazarlayan ülke olacağız. 
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ÜRETEN TÜRKİYE HER 
ZAMAN KAZANACAKTIR

Aydın Erten
Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici 

İş Adamları Derneği Başkanı 



Sektörümüzde 
maliyetlerin yüksek 
olması, bizim gibi 
orta ve küçük 
işletmeleri oldukça 
zorlamaktadır.

İŞLETMENİZDEN 
BAHSEDERMİSİNİZ?

Bircanlar Örme Kumaş Tekstil ve San.Ltd.
Şti. 2008 kurulmuş olup. Kendi öz serma-
yesiyle genellikl ihracatçı firmalara kumaş 
yapan, orta ölçekli bir işletmedir. Aylık 
üretim kapasitesi ise yaklaşık 150 tondur.

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDE 
MALİYETLER KONUSUNDAKİ 
DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR?

Sektörümüzde maliyetlerin yüksek olması, 
bizim gibi orta ve küçük işletmeleri oldukça 
zorlamaktadır. Bu arada şunu belirtmek 
isterim derneğimizin bu konuda özel bir 
sorumluluk üstlenmesi gerekir diye düşü-
nüyorum.

SEKTÖRÜN SORUNLARI 
KONUSUNDA NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?

Şehir içinde üretim artık zorlaşıyor. Bu 
konuda iyi bir araştırma yaparak firmaları 
bilgilendirerek(maliyet ve yer konusunda) 
örme organize sanayi bölgesi için ciddi gi-
rişimlerin yapılmasının, sektöre çok önemli 
katkı sağlayacağını umuyorum. Bu gerçek-

leştirildiği takdirde maliyetlere de yansı-
yacağı gibi, daha sağlıklı bir ortamda daha 
istikrarlı üretim yapacağımıza inanıyorum. 
Bence sektörün en önemli sorunlarından 
birinin de bu olduğu kanaatindeyim. İkinci 
büyük sorun ise, kalifiye eleman ve buna 
bağlı olarak kıdem tazminatlarının hükümet 
tarafından, çözüme kavuşturulmamasıdır.

ÖRME KUMAŞTA EN ÇOK 
TERCİH EDİLEN ÇEŞİTLER 
NELERDİR?

Örme kumaşta, en çok tercih edilen ürün 
çeşidinin tanımlamasının biraz zor olacağı 
kanaatindeyim. Çünkü, günümüzde moda, 
çok hızla değişmekte, Bunu tespit etmek 
daha çok sanırım, ihracatçıların elinde.

İTHAL ÖRME KUMAŞLARIN  
YERLİ ÜRÜNLERE ETKİLERİ 
NELERDİR?

Türkiye’de tekstil sektöründe istihdam edini-
len kişi sayısı, yaklaşık 486 bin civarındadır.  
Ülke kalkınmasında bu kadar önemli yer 
sektörümüzde, üretimden, ihracata kadar, 
Türkiye’ ye  sağladığı katma değer karşısın-
da, devletin desteğini daha fazla hissetmesi 
gerekiyor. Kısacası, ithal örme kumaşlar, 
yerli üretime devletin yol göstermesiyle 
sanırım biraz da olsa engellenmiş olur.

İhracatta, şu anda en çok tercih edilen ku-
maşlar raporlu ve beyzik ürünlerdir.

2015 YILINA GÖRE 
2016 YILINI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

2015 yılı sektörümüz adına çok rahat geçti 
diyemem, Ortadoğu’ da derinleşen Suriye 
ve Irak krizi ve buna bağlı olarak 2016 
yılında patlak veren Rusya krizi, hem 
ülkemizi, hem de sektörümüzü çok ciddi 
etkilemiştir. 

Buna rağmen ülkemizde yaşana olayların 
zamanında önüne geçilmesi ve Rusya ile 
ilişkilerimizin düzene girmesi, sektörümüz 
ve ülkemiz için umut vericidir. 
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ŞEHİR İÇİNDE ÜRETİM 
ARTIK ZORLAŞIYOR

Doğan Aslan 
Bircanlar Tekstil



YUMUŞAKLIK: KONFORUN 
ANAHTARI

Moda bilincine sahip kişilerin satın alma 
davranışları zamanla değişti. “Görünüş” tek 
başına eskisi kadar önemli bir faktör değil. 
Modanın sunacağı konfor da büyük bir 
önem taşıyor. 

Konforlu kıyafetlerde tekstilin yumuşaklığı 
önemli bir parametre. Hatta yumuşaklık, 
konforlu giysiler için temel bir gereksinim. 
Tüketicinin giysiyi almaya karar vermesi 
için bu yumuşaklığı hissetmesi gerekir. 
Fakat kişiden kişiye değişen yumuşaklık 
algısı, tekstil ile cildin etkileşimine bağlıdır.

“Markaların ve perakendecilerin gözünde 
yumuşaklık, bir konfor faktörü olarak gi-
derek daha fazla önem kazanıyor. Lenzing 
Modal® elyafları, portföyümüzdeki en 
yumuşak elyaf. 

Bunu hissedebilirsiniz. Fakat giderek 
daha fazla sayıda tüketici, elyaflarımızın 
yumuşaklığını fiziksel ifadelerle açıklayan 
ölçütler talep ediyor,” diyor Lenzing Modal 
® ürün müdürü Claudia Mommer. “Tüke-
ticilerin hislerini doğrulamak ve satış nokta-
sında onları ikna etmek için bazı fiziksel 
ölçütler isteniyor.”

YUMUŞAKLIĞI ÖLÇMENİN YENİ 
YÖNTEMİ

Şahsi tercihlerden bağımsız olarak tekstilde 
yumuşaklığın karmaşık sürecini açıklamak 
için yumuşaklığı “görünür” hale getire-
cek fiziksel ölçüm yöntemleri geliştirildi. 
Bu yöntemler, bilim dünyasında çok iyi 
biliniyor. 

Fakat oldukça da karmaşıklar. Lenzing 
Araştırma departmanında özel olarak oluş-
turulan ve fizyolojik özellikler hakkında 
araştırmalar yapmaya odaklanan bir grup, 
yumuşaklığı ölçmenin daha kolay yollarını 
araştırdı. 

Test departmanının başkanı Mohammad 
Abu Rous: “Yumuşaklığı test etmek için var 
olan ölçüm yöntemlerini araştırırken ilgili 
endüstrileri inceledik ve tekstillerin yumu-
şaklığını ölçmeye uygun olabilecek ilginç 
bir enstrüman bulduk,” diyor. 

Kağıt mendil sanayinde oldukça iyi bilinen 
bu cihaz, sektördeki farklı ürünlerin yumu-
şaklığını ölçüyor. Bu cihazın tekstillerde 
kullanılıp kullanılamayacağını görmek için 
Lenzing elyafı içeren 100 üzerinde kumaş 
test edildi. “Yoğun bir test sürecinin ardın-
dan sonuçlarımızı paylaşmak ve yeni testler 

için işbirliği yapmak üzere Emtec Elect-
ronic ile görüştük,” diye sözlerine devam 
ediyor Abu Rous.

Bunun ardından, yumuşaklığı Ses-
Spektrumu kullanarak test eden cihazın 
yazılımına uygun bir algoritma oluşturmak 
üzere ortaklaşa testler gerçekleştirildi. Em-
tec Electronic çalışanı Alexander Grüner: 
“Bir enstrüman üreticisi olarak yeni çalışma 
alanlarına girmek bizim için önemli. 

Lenzing’in tekstil alanındaki teknik bilgi-
sinin, daha sonra ‘Kumaş Yumuşaklığı Çö-
zümleyicisi’ haline gelecek ‘Doku Yumu-
şaklığı Çözümleyicisini’ geliştirmemize çok 
faydası oldu,” diyerek açıklama yapıyor.

LENZİNG’İN YUMUŞAKLIK 
TANIMI

Lenzing, şimdiden tekstilde yumuşaklığı 
yeniden tanımlayan bir yöntem geliştirdi. 

Emtec Electronic’in yumuşaklık ölçüm 
cihazını ve iyi bilinen ring yöntemini kul-
lanarak, tekstilin içerdiği Lenzing Modal® 
miktarı arttıkça ürünün yumuşaklığının da 
arttığını göstermek mümkün olabiliyor. 
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LENZING, TEKSTİLDE 
YUMUŞAKLIĞIN TANIMINI 
BAŞTAN YAZIYOR
Lenzing, yenilikçi 
uzmanlığını 
göstererek Alman 
cihaz üreticisi 
Emtec Electronic ile 
birlikte yumuşaklığı 
ölçmenin yeni bir 
yöntemini sunuyor.



Türkiye’nin en çok tercih edilen in-
san kaynakları platformu Kariyer.
net, her ay düzenli olarak yayınla-
dığı İstihdam Endeksi verilerinin 

Ağustos 2016 dönemine ait rakamlarını 
açıkladı. Temmuz ayında yaşanan anlık 
sert düşüşün aksine Ağustos ayında olumlu 
bir tablo sergileyen endeks verilerine göre, 
Kariyer.net’te Ağustos ayında toplam 
14.628 yeni iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan 
yeni iş ilanı sayısı geçen aya göre %29 artış 
gösterirken, geçen yılın Ağustos ayına göre 
ise sadece %3 oranında bir düşüş yaşandığı-
nı ortaya çıkardı.

Verilere göre Ağustos’ta yayınlanan toplam 
53.810 iş ilanı sayısı ise 2015’in Ağustos 
ayına kıyasla %2’lik bir düşüş yaşandığını 
gösterdi. Böylece Kariyer.net’te Ağustos 
ayında yayınlanan iş ilanları ile yaklaşık 50 
bin kişi iş fırsatı yakaladı.

Ağustos ayı İstihdam Endeksi verilerini 
değerlendiren Kariyer.net Genel Müdürü 
Yusuf Azoz, “2016’nın haraketli geçen 
ilk yarısının aksine geçen Temmuz ayında 
anlık bir sert düşüş yaşanmıştı. Ancak Kari-
yer.net’te Ağustos ayında yayınlanan yeni iş 
ilanlarını incelediğimizde bu sayıda geçen 
aya oranla %29 oranında bir artış görüyoruz 
ve bu istihdam piyasasının hareketlendiğine 
işaret ediyor. Eylül tatilinin ardından yılın 
son aylarının çok daha olumlu seyretmesi 
bekleniyor” yorumunu yaptı.

YAPI SEKTÖRÜ TEKSTİL 
SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNE GEÇTİ

İstihdam endeksi verilerinde uzun dönemdir 
lider olan Tekstil sektörü Ağustos ayında 
birinciliğini Yapı sektörüne bıraktı ve Yapı 
sektörü Ağustos ayında 5.014 başvuru yapı-
lan ilan sayısına ulaştı. Yapı sektörünü sıra-
sıyla Tekstil (4.982), Üretim (4.365), Sağlık 
(4.318), Hizmet (4.071), Bilişim (3.602) , 
Ticaret (3.455), Otomotiv (3.448), Elekt-
rik & Elektronik (2.465) ve Gıda (2.191) 
sektörleri takip etti. Geçen aya oranla artış 

gösteren lider sektörler Yapı (%1), Sağlık 
(%6) ve Gıda (%5) olurken; Gıda sektörü, 
onuncu sırada yer alan Turizm sektörünü 
yerinden ederek uzun süre sonra başvuru 
yapılan ilan sayısına göre belirlenen listede 
ilk on arasına girdi.

İZMİR’DE İSTİHDAM 
İMKANLARINDA ARTIŞ

Kariyer.net İstihdam Endeksi Ağustos ayı 
verilerine göre İstanbul Avrupa yakasında 
19.346, Anadolu yakasında 15.853 olmak 
üzere İstanbul genelinde toplam 35.199 
ilan yayınlandı. İstanbul’u sırasıyla Ankara 
(6.185), İzmir (4.232), Bursa (3.713) ve 
Kocaeli (3.326) illeri takip etti. İş ilanları 
sayıları geçen yıla oranla İstanbul’da düşüş 
gösterirken Ankara’da geçen aya göre bir 
değişiklik gözlemlenmedi. Ancak İzmir’de 
yayınlanan iş ilanlarında 2015’in Ağustos 
ayına göre %3 artış, geçen aya göre ise 
%5 artış yaşandı. İller ve sektörler olarak 
değerlendirildiğinde Ağustos ayında Yapı 
sektörü geçen yılın Ağustos ayına göre 
Yozgat’ta %41, Erzincan’da %32 artış gös-
terirken; Eğitim sektöründe Isparta’da %48 
Yalova’da %34 artış yaşandı.

MUHASEBE ELEMANI, İNSAN 
KAYNAKLARI UZMANI VE 
ÇAĞRI MERKEZİ ELEMANI 
İHTİYACINDA ARTIŞ VAR

Ağustos ayında en çok ihtiyaç duyulan 
pozisyon 7.224 ilan ile Satış Temsilcisi 
oldu. Bu pozisyonu sırasıyla Mühendis 
(5.062), Muhasebe Elemanı (2.578), 
Teknisyen (1.117), Satış Müdürü (958), 
Mağaza Müdürü (892), Tekniker (887), 
İnsan Kaynakları Uzmanı (728), Sekreter 
(590) ve Çağrı Merkezi Elemanı (589) 
ilanları takip etti. Geçen yılın Ağustos ayı 
ile kıyaslandığında Muhasebe Elemanına 
olan ihtiyaç %6 artış gösterirken; Çağrı 
Merkezi Elemanına olan ihtiyaç %4, 
İnsan Kaynakları Uzmanına olan ihtiyaç 
ise %3 oranında artış gösterdi. 
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YAPI SEKTÖRÜ TEKSTİL 
SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNE 
GEÇTİ

Temmuz ayında 
yaşanan anlık 
sert düşüş yerini 
canlanmaya 
başlayan bir 
istihdam piyasasına 
bıraktı. Ekonomideki 
olumlu etkiyle 
birlikte Kariyer.
net’te Ağustos 
ayında yayınlanan 
yeni iş ilanı sayısı 
bir önceki aya göre 
%29 oranında arttı.
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Eskiden bir kumaşın 
üzerinde örnek 
olarak 0,80 kuruş 
olan fason örgü 
maliyeti aynı 
yerinde saymış 
fakat 4 lira olan 
iplik 8 liraya, 3 lira 
olan boya 5 liraya 
çıkmıştır.

İLTAŞ ÖRME M. Ali Mert’ le Örme Kumaş 
Sektörün sorunlarını konuştuk.

SN. MEHMET ALİ MERT 
FİRMANIZI KISACA NASIL 
ANLATIRSINIZ.?

İltaş Örme Tekstil 1996 yılında İstanbul 
Güngören’de kurulmuştur. Başlangıç 
itibariyle 1999 yılına kadar fason üretim 
yapan firmamız, o yıldan itibaren örme 
kumaş satışına başlamıştır. Bu sene itiba-
riyle yaklaşık 20 senedir, 30 kişilik üretim 
kadromuzla Türkiye’de ki birçok ihracatçı 
ile Dünya markalarına aylık 200 tona yakın 
örme kumaş üretimi yapan bir firma haline 

gelmiştir. Geçtiğimiz sene itibariyle ise 
firmamız ayrıca kumaş ihracatına da yoğun 
şekilde başlamıştır.

Firmamız son yıllarda kendi içerisinde 
kurumsallaşma ile birlikte yenilikçi ve 
üretken bir şirket haline gelmiştir. Şirket 
bünyemizde siparişleri daha hızlı şekilde 
teslim edecek şekilde yapılanma devam 
etmektedir. 

Ayrıca bu kapsamda firmamızın 
Giyimkent’te showroom ve arge merkezi de 
açılmıştır. Giyimkent’te ki şubemizde yeni 
kumaş trendlerini takip ederek, müşteri-
lerimize daha etkin ve daha çeşitli sunum 

2017 YILININ İYİ BİR YIL 
OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ VE 
HAZIRLIĞIMIZI BUNA GÖRE 
YAPIYORUZ

 M. Ali Mert
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yapma hedefindeyiz.

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDE 
MALİYETLER KONUSUNDAKİ 
DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR?

Eski bir fason üretici olarak aslında bu 
konuda en çok müzdarip olan bizleriz. 
Maalesef kumaş sektöründe fason örgü 
maliyetleri hep aynı kalmıştır. Fakat 
iplik,boyahane, kira ve işçi maliyetleri her 
geçen gün artış eğilimindedir.  Dolayısıyla 
eskiden bir kumaşın üzerinde örnek olarak 
0,80 kuruş olan fason örgü maliyeti aynı 
yerinde saymış fakat 4 lira olan iplik 8 
liraya, 3 lira olan boya 5 liraya çıkmıştır. 
Kira ve işçi maliyetlerinin arttığı yerde 
mecburi karşılamak için kar oranının 
artması gerektiği yerde kar oranlarımız tam 
tersi azalmıştır. Sektör olarak maalesef hala 
tam bir birlik içerisinde olamadık. Aslında 
bizim Örsad’tan en önemli beklentimiz 
sektörümüzü tam bir birlik haline getirmesi 
ve bu durumla birlikte mücadele etmemiz. 
Ayrıca Örsad’ın örmeciler için sanayi sitesi 
oluşumunu kararlılıkla destekliyoruz. Bu-
nun kira, elektrik ve işçi giderlerimize çare 
olacağını düşünüyoruz.

ÖRME KUMAŞTA EN ÇOK 
TERCİH EDİLEN ÇEŞİTLER 
NELERDİR?

Son günlerde herkesin sıkça duyduğu bir 
‘’Fast fashion’’ kavramı var. Yani daha hızlı 
ve daha çeşitli üretim. Hayatımıza fast fas-
hion kavramı girdikçe, aslında en çok tercih 
edilen diye bir kavram yok oluyor. Çünkü 
artık örme kumaş da çeşitlilik çok arttı, 
herkes daha farklı ve görülmemiş kumaşlar 
istiyor. Artık her kumaşı doğru makine’de 
ve doğru renklerde yaptığınızda ve kumaş 
doğru bir modele dönüştüğünde, tercih 
edilen kumaş oluyor. Eskiden bir kumaştan 
birçok model yapılırdı ve birçok modelin 
kumaşı bir sipariş olarak geçilirdi. Artık 
sadece bir modelin içerisinde bile birçok 
kumaş kullanılıyor ve müşteriler artık çeşit 

çeşit kumaşlar istiyor. Dolayısıyla tonajlar 
düşüyor ama kumaş çeşitliliği artıyor. Tabi 
ki bu da tercih edilen çeşitleri arttırıyor. 

İTHAL ÖRME KUMAŞLARIN  
YERLİ ÜRÜNLERE ETKİLERİ 
NELERDİR?

Genelde ithal örme kumaşların olumsuz 
etkisinden bahsederler. Fakat biz bu konu 
da biraz farklı düşünüyoruz. Artık bildiğiniz 
gibi dünya küçük bir köy haline geldi. Do-
layısıyla her pazarda rekabet var artık. Bu 
rekabetten bugünlük kaçılabilir belki,fakat 
yarın ithal ve yerli kavramlarının birbirine 
gireceğini düşünüyorum dolayısıyla rekabe-
tin daha çok artacağını. Çünkü artık herkes 
internet sayesinde her pazara ulaşabiliyor. 
Artık, bir Çin firması teknolojisi sayesinde 
kaliteli ve farklı ürün yapabiliyor ve bunu 
sizden daha ucuza yapabiliyor. Sizin paza-
rınıza girip, yine sizinle rekabet edebiliyor. 
Bugünlük rekabetten kaçmak yerine artık 
rekabet edilebilir ürünler yapmaya gayret 
göstermeliyiz. İthal ürüne karşı olmak yeri-
ne, kendi ürünlerimizi daha kaliteli ve daha 
çeşitli yapmaya gayret gösterirsek, hiçbir 
şeyden korkmamıza gerek kalmayacak. 
Hem ülkemize hem sektörümüze katkıda 
bulunmak için ithal ürüne karşı katma 
değerli ürünler yapmalıyız. 

İHRACATTA TERCİH EDİLEN 
ÖRME KUMAŞ ÇEŞİTLERİ 
NELERDİR.? 

Aslında bu sorunun cevabı gün geçtikçe 
değişiyor. Gün geçtikçe diyorum çünkü; 
artık müşteriler Türkiye yi daha kaliteli ve 
katma değerli kumaşların merkezi olarak 
görüyorlar bizi. Eskiden birkaç tür kumaşın 
merkezi olarak görülürken, artık, bizi her 
kaliteyi yapabilen bir ülke gözüyle bakı-
yorlar. Bunun da etkisi kumaş çeşitliliğine 
yansıyor.  Son yıllarda bu algıyla birlikte 
artık daha katma değerli kumaşlarda ihraç 
etmeye başladık. Müşterilerimiz artık 
süprem, iki iplik gibi kumaşlarının yanında 

para kazanabileceğimiz jakarlı, puntalı, 
bükümlü kumaş türlerinden de talep ediyor 
bizlerden. Üretimlerimizi daha çeşitli ve 
daha hızlı hale getirirsek, artan ihracatla 
birlikte kazancımızda artar. Sektör olarak 
aslında yapmamız gereken en önemli şey 
ar-ge ye önem vermek ve hizmet kalitemizi 
arttırmak olmalı. 

2015 YILINA GÖRE 
2016 YILINI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi ülkemiz 
son yıllarda muhteşem atılımlar gerçekleş-
tirdi. İhracatımız ve üretimimiz her sene 
arttı. Artık dünyada ‘’Türkiye’’ ülke olarak 
bir marka haline geldi. Gittiğimiz ülkeler-
de son yıllarda yaptıklarımız sayesinde, 
bir marka ülkenin, işadamı olarak değer 
görüyoruz ve gururlanıyoruz tabi ki. Fakat 
ülkemizin bu yükselişi bazılarını rahatsız 
etmiş olacak ki, ülkemize karşı 15 Temmuz 
gibi hain bir darbe girişiminde bulundular. 
Allah’a şükürler olsun ki, bizler bu ülkeyi 
nasıl yurtdışında, fuarlarda ve toplantılar-
da, gururla temsil ettiysek, 15 Temmuz 
gecesi de meydanlarda gururla savunduk 
ve 16 Temmuz sabahı daha çok azimle ve 
kararlılıkla şirketlerimizi açtık, üretimimize 
devam ettik.  

Burada bir olayı da anlatmadan geçe-
meyeceğim; ‘’15 Temmuz gecesi darbe 
girişiminin olduğu saatlerde yabancı bir 
müşterimizle yemekteydik. Maalesef o gece 
olan olayları müşterimize açıklamak biraz 
zor oldu. Biz kendisine ne kadar anlatsak 
da kendisi yabancı basından olayları yanlış 
öğrenince bizde olan siparişlerini tekrar 
düşünme kararı aldı. Fakat ertesi gün 
halkımızın bu tavrını ve darbenin olmayıp 
üretimimize devam ettiğimizi görünce çok 
etkilendi ve kesinlikle ben sizlerle çalış-
malıyım dedi’’ bize. Anlatmak istediğim, 
maalesef yabancı basında o gece ekonomi-
mize bir darbe girişimi denendi, fakat ertesi 
gün tüm ihracatçılarımız müşterileriyle 
birebir konuşarak buna engel oldu. Her 
ihracatçımız bir büyükelçi gibi çalıştı. Bir 
önceki gün meydanlarda, bir sonra ki gün 
ise telefonlarda, maillerde ülkemizi savun-
duk. 2015 yılı ülke olarak yavaş geçirdiği-
miz bir yıldı. 2016 yılının daha iyi olacağı 
öngörüsündeydik fakat bu darbe girişimi 
ile birlikte daha yavaş bir yıl oldu. Ve o ya-
vaşlık devam ediyor. Fakat biz şirket olarak 
ülke ekonomimize güvenimiz tam. 2017 
yılının iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz ve 
hazırlığımızı buna göre yapıyoruz. 



Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) 
Başkanı Barış Kocagöz, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğının pamukta yeni bir destekle-

me planı üzerinde çalıştığını, 2017 yılından 
itibaren uygulanması beklenen sistemle 
üretimin 1 milyon tonlara çıkabileceğini 
ifade etti. Kocagöz, pamukta ülke genelinde 
hasatın sürdüğünü, 2 yıldır üreticisini mem-
nun eden pamukta ekili alanların yüzde 20 
arttığını dile getirdi.

Bu yıl rekoltenin yüzde 25 artmasını ve 850 
bin ton civarında üretimin gerçekleşmesini 
beklediklerini dile getiren Kocagöz, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının pamuk-
ta doğru politikalar uyguladığını kaydetti.

Destekleme primleri konusunda da yeni bir 
sistem üzerinde çalışıldığını bildiren Koca-
göz, şöyle konuştu:

“Destekleme primleri, yıllar itibarıyla en 
az enflasyon oranında arttı. Sistem artık 
oturdu. Pamukta bizim çok önem verdiği-
miz konulardan biri, çok yıllık planlama ya-
pılması. Pamuk gibi stratejik bir ürünü çok 
yıllık planlayabilirseniz o zaman amaçlanan 
üretim miktarlarına ulaşırsınız. Biz 5 yıllık 
planların yapılmasını öneriyorduk. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017’den 
itibaren 3 yıllık bir planlama içine girdi. 
2017’den itibaren kilogram bazlı değil, alan 
bazlı bir destek sistemine geçilmesini bek-
liyoruz . Burada da doğru adımlar atılırsa, 3 
yıllık plan uygulanırsa 1 milyon ton üretim 
hedefimizin gerçekleştirilmesi işten bile 

değil. Hatta bu hedefe önümüzdeki yıl bile 
ulaşabiliriz.”

KAYITDIŞILIĞI BİTİRİR

Kocagöz, alan bazlı desteklemelerin müs-
tahsil makbuzları, üretim evrakları ve gider 
faturaları gibi evraklar dikkate alınarak 
verilmesi gerektiğini ifade ederek, suisti-
mallere karşı alınacak önlemlerin pamukta 
kayıtdışılığı da bitireceğine dikkat çekti.

Yeni destekleme planının üreticinin avan-
tajına olduğuna belirten Kocagöz, şunları 
kaydetti: “Türkiye’de pamuk üretimi tama-
men maliyet dezavantajı ile yapılıyor. Türk 
pamuk üreticisi, dünyada pamuğu en fazla 
maliyetle üreten kişi, diğer rakipleriyle mü-
cadele ederken onların şartlarıyla yarışıyor. 
Ben maliyetleri ne kadar aşağı çekersem 
kazancım o kadar artacak. Yeni destekleme 
sisteminde birtakım mecburiyetler konu-
lursa başarılı olur. Ancak sadece ‘üretim 
alanını beyan et, desteği al git’ şeklinde bir 
destekleme şeklinde olursa bu destekleme 
politikası çöker, hiçbir işe yaramaz, üretim 
artmaz, devletin parası boşa gitmiş olur.”

Kocagöz, şu an pamuğa kilogram başı 75 
kuruşluk destekleme primi verildiğine işaret 
ederek, pamuğun uluslararası piyasalardaki 
fiyatlarına bakıldığında Türkiye’deki fiyat-
ların üreticiyi memnun ettiğini sözlerine 
ekledi. 

dunya.com/sektorler/tarim/pamukta-destek-beklentisi-suruyor-

haberi-330923   Posted by Alıntıdır 26 Eylül 2016
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PAMUKTA 
DESTEK 
BEKLENTİSİ 
SÜRÜYOR



Küreselleşen dünyamızda sektörel 
bazda ARGE yapmak bir zorun-
luluktur. Özellikle bilinçli bir 
şekilde yapılan, faydalı sonuçlar 

doğuran ARGE çalışmaları rekabet gücünü 
artırıcı bir özellik taşımaktadır. 

Teknoloji tabanındaki değişime paralel 
olarak üretimin teknoloji içeriği de (muhte-
vası) giderek artıyor. Teknoloji, kol gücünü 
bütünüyle, beyin gücünü kısmen ikame 
eden, diğer bütün üretim faktörlerini de 
(üretim araçlarını, ham maddeleri) önemli 
ölçüde değişime uğratan bir üretici güç 
olma yolundadır ve bu niteliğiyle, üretim 
faktörleri arasındaki nispî önemi de giderek 
artmaktadır. 

Bu değişim sürecinde, teknolojiye ve 
çağımız teknolojisinin kaynağı olan bilime 
egemen ülkeler, sanayi başta olmak üzere, 
bütün ekonomik etkinlik alanlarında 
mutlak bir üstünlük elde etme yolundadır-
lar. Kısacası, teknoloji, ulusların rekabet 
üstünlüğünün tek anahtarı haline gelmiştir. 
Dolayısıyla da dünya nimetlerinin yeniden 
paylaşılmasında ve toplumsal refahın yük-
seltilmesinde bilim ve teknoloji alanındaki 
üstünlük belirleyici olmaktadır. 

Teknolojiyi üretmeyen ülkelerin teknolojiyi 
taklit etme olanakları artık kalkıyor. Çünkü, 
DTÖ anlaşması, patent ve benzeri zihinsel 
mülkiyet haklarının korunmasını, bütün 
dünyada güvence altına alan bir hukuk 
düzenini de birlikte getirmektedir. Zira, 
teknolojiye egemen olmayan ülke kökenli 
firmaların, iç ve dış pazarlarda rekabet 
edebilmek ve ayakta kalabilmek için ihtiyaç 
duyacakları teknolojilerin transferindeki 
muhatapları bu dev firmalardır. 

Gümrük duvarlarının ve geleneksel ko-
rumacılığın giderek kalktığı bir dünyada 
rekabet edebilmek için asıl belirleyici 
olan, yeni ürün ve üretim yöntemleri, yeni 

yönetim teknikleri ve yeni teknolojiler 
geliştirmeye yönelik, bütünsel bir yeteneğin 
kazanılmış olmasıdır. Üretici firmaların, 
kısaca inovasyon yeteneği olarak anılan bu 
yeteneği kazanabilmeleri ise, ancak, kendi-
lerinin de somut yeni bir ürün ya da üretim 
yöntemi, yeni bir sistem geliştirmek ya da 
mevcutlarını iyileştirmek üzere ARGE’ye 
başlamalarıyla mümkündür. Özetlenen kü-
resel süreçler çerçevesinde, teknolojiye ve 
çağımız teknolojisinin kaynağı olan bilime 
egemen ülkeler, sanayi başta olmak üzere, 
bütün ekonomik etkinlik alanlarında mutlak 
bir üstünlük elde etme yolundadırlar. 

Kısacası, teknoloji, gerek uluslar düzeyinde 
gerekse mal ve hizmet üretiminde bulunan 
kuruluşlar düzeyinde olsun, rekabet üstün-
lüğünün tek anahtarı haline gelmiştir. 

DÜNYA TEKSTİLİNDE ARGE 

Esasen tekstil sektörü emek yoğun bir sek-
tör olduğundan ARGE çalışmalarına ayrılan 

kaynakların toplam satışlara oranı diğer 
sektörlere göre daha düşük seyretmektedir. 
Yurtdışında ARGE çalışmaları genellikle 
teknik tekstil sanayinde yeni bulunan yada 
varolan ileri materyallerin tekstil uygulama-
larına adapte edilmesi ve bunların özellik-
lerinden faydalanmak suretiyle gerçekleş-
mektedir. Bu yeni materyaller yüksek değer 
katması ile tekstil malzemelerinin fonksiyo-
nel gelişimi artırmaktadır, tekstil endüst-
risinin gelecek nesli ile ayırım noktasında 
bile, talebe uygun olarak planlanan üretim 
boyunca yeni alanlardaki uygulamaların 
gelişmesi için büyük umutlar vardır.  Gü-
nümüzün gelişmiş ekonomilerinde, tekstil 
endüstrisi, günümüz çok amaçlı tekstillerin 
seri üretimden, avantaj olarak bilgi yoğun 
yüksek teknolojilerinden faydalanan fonksi-
yonel tekstil etrafında odaklanan personali-
ze sofistike yüksek değer katılımı ve yüksek 
kaliteli tekstiller ve tekstil malzemeleri 
üretimine geçiyor. 

Sinan Ülman / Tekstilde Ar-Ge Çalışmaları
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TEKNOLOJİYİ ÜRETMEYEN 
ÜLKELERİN TEKNOLOJİYİ 
TAKLİT ETME OLANAKLARI 
ARTIK KALKIYOR



Başta örme kumaş sektörü olmak 
üzere, tüm kumaş üretim ve 
ruloların kullanıldığı alanlar-
da, üretimde maliyeti (ambalaj 

firesi) ni ortadan kaldıran Moriş makine, 
yeni çalışmalarına hızla devam etmektedir.  
Patent ve marka konusunda oldukça hassas 
olan Moriş makine yetkilileri, bu konuya 
da açıklık getirilmesini istediler. Paten’in 
aslında sinai bir hak olarak değerlendiril-
mesini belirten Moriş makine, Türkiyede 
bu konuda biraz bilgi noksanlığı olduğunu 
ifade ettiler. Üretimleri konusunda ise, bu 
çalışmanın temelini oluşturan nedenlerin 
başında, firmaların maliyetlerine yansıma-
sını gösteren yetkililer, bu konuda neler 
yapmalıyız düşüncesiyle hareket ederek 
yaklaşık,üç yıldan beri yaptığı çalışmala-
rın ne kadar doğru olduğunu, 170 firma 

ve toplamda 2 bin makineye ulaşarak çok 
net ortaya koymalarından dolayı’ da mutlu 
olduklarını ifade ettiler.

Moriş Makina ilkeleri ve açıklamaları: 
Genel olarak tekstil üretimi yapan firmala-
rın, özel olarak ise kumaşın (örme, dokuma, 
raşel…) imalat, boya, baskı… işlemleri 
sırasında görülen eksikliklerin giderilmesin-
de çözüm arayan, mevcut tedarik zincirinde 
de yeterli ve gerekli çözümleri bulamayan, 
bundan dolayı çözümsüzlüğü kabullenmek 
zorunda kalan, üretici firmalara çözümün 
mümkün olabileceğini, başlangıç olarak ya-
pılması gerekeninde bizimle temasa geçip 
ne istediğinizi bizimle paylaşmanız olduğu-
nu düşünüyoruzBiz size ve sizin gibi çözüm 
arayan firmalara, sizlerle birlikte sorunları-
nızın çözümü için düşünüp, çalışacağımıza 
söz veriyoruz. Bütün bu çalışmalar için 
ihtiyacımız olan istek ve gücün kaynağı-
nı sizlerin güveni sağlayacaktır. İşte bu 
duygularla dün çözüm ürettiğimiz, bugün 
çözüm için çalıştığımız ve yarın çözüm için 
çalışacağımız  bütün firmaları selamlayıp, 
sağlıkla ve huzurla kalın diyoruz. Saygıları-
mızla, Moriş Makina

RULMANLI MEKANİK MERDANE

Rulmanlı merdane TÜRK PATENT ENSTİ-
TÜSÜNDEN  (TR 201402211) numara ka-

yıtlı belge ile fikri mülkiyet kanununa göre 
her  türlü üretim, satış ve diğer hakları tarafı-
mıza aittir.(taklitlerde her türlü ceza yaptırı-
mı mevcuttur) Avrupa Patent Ofisi Araştırma 
(PCT) rapor sonuçlarına göre dünyada bir 
ilk dünyanın tüm ülkelerinde patentlenebilir, 
üretilebilir, sanayide kullanılabilir ürün diye  
raporunu alarak bir ilki başarmanın ülkemiz 
adına sevincini sizlerle paylaşıyoruz. İSİF 
2016 Buluşçular ve İcatçılar Fuarına TÜRK 
PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından seçilip 
davet edilerek Sanayi Bilim ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından başarı belgesi ile onurlan-
dırıldık. Hiç hesapladınız mı? 

Bir makine için yıllık kağıt ruloya verdi-
ğiniz para ne kadar? Boşa verdiğiniz para 
cebinizde kalsın ister misiniz?

NEDEN RULMANLI MERDANE?

1. Kumaş imalatı yapan( yuvarlak örme, 
dokuma, raşel…) firmaların RULMANLI 
MERDANE ile üretim yaptığında;
2. 3 ila 6 aylık süreçte kendi PARASINI 
KAZANIP, daha sonraki yıllarda size ka-
zandırmaya devam eder,
3. Üretim maliyetini düşürerek DAHA 
ÇOK KAZANDIRIR.
4. Kağıt rulosuz (roliksiz) üretim işletme 
içerisinde YER TASARRUFU sağlar.
5. Çalışma kolaylığı sayesinde ZAMAN 
kazandırır.
6. Fire hesaplamalarında Net KG KOLAY-
LIĞI sağlar
7. Ağaçların kesilmesini önleyerek DOĞA-
YI KORUR.

ÇARPICI BİR ÖRNEK OLSUN 
DİYE!

5 makinası olan bir işletmenin 5 yıllık 
periyotta 1 makina parasını kağıt rulo 
kullanarak çöpe attığını biliyor musunuz? 

İletişim: www.morismakina.com
Hakan Sağır 0535 070 63 63
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MORİŞ MAKİNE KUMAŞ 
ÜRETİM SEKTÖRÜNDE 
ÇIĞIR AÇTI



ÖZLÜLER TEKSTİL 
TANITIRMISINIZ?

Örme grubumuz 2014 kurulmuştur. Yenibos-
na’ da 400 m² kapalı alanda DOKUZ örme 
makinesi ile fason üretime başlamıştır. Otuz 
yıllık tekstil tecrübemiz ve sürekli gelişen 

makine parkurumuzla, müşterilerimize en 
üstün ve kaliteli hizmeti sunmaktan gurur 
duyarız.

Tekstilin haricinde gayrimenkül, inşaat gibi 
sektörlerde de faaliyet göstermekteyiz. 

SEKTÖRDE YAŞANA 
SORUNLARIN BAŞINDA NELER 
GELMEKTEDİR.?

Örme kumaş maliyetleri gün geçtikçe, döviz 
kurundaki dalgalanmalardan dolayı, iç ve dış 
piyasada oluşan, olumsuz havadan dolayı 
etkilenmekte olup, işçilik ,kira pamuk vb.  
ek maliyetlerle birlikte  maliyetlerde artış 
görülmektedir..

Ayrıca, Örme kumaş sektörünün diğer 
önemli sorunlarını da,  ödeme zorluğu yani 
dönen, karşılığı olmayan çeklerden doğan 
güvensizlik. Fason fiyatlarının düşük olması, 
kalifiyeli makinecinin yetişmemesi ve ham 
maddenin sürekli artış göstermesi olarak 
söyleyebilirim..

GÜNDEMDE OLAN ÖRME 
KUMAŞ ÇEŞİTLERİ 
HANGİSİDİR?

Süprem, ribana, jakarlı fantezi grup

İTHAL KUMAŞLARI YERLİ 
ÖRME KUMAŞLARA ETKİLERİ 
HAKKINDA NELER SÖYLEMEK 
İSTESİNİZ?

İthal kumaşlar, yerli kumaş, üretimini 
olumsuz etkilemekte kaliteyi ve fiyatları 
düşürmektedir. bunun dışında kaliteli ithal 
kumaşlar rekabeti ve yenilikçiliği arttırmak-
tadır.

Örme kumaş sektörünün en önemli sıkın-
tısı,  ödeme zorluğu yani dönen, karşılığı 
olmayan çeklerden doğan güvensizlik. Fason 
fiyatlarının düşük olması kalifiyeli makineci-
nin yetişmemesi ham maddenin sürekli artış 
göstermesi.

2015 VE 2016 YILI 
ARASINDAKİ FARKI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

2015 de dünyada ve Türkiye de ki yaşanan  
olumsuz olaylar maalesef  her sektör gibi 
tekstil sektörünü de olumsuz etkiledi etkile-
meye de devam etmektedir. 

Bu hava böyle giderse çoğu dükkan kepenk 
kapatmak zorunda kalacaktır.2016 senesi bir 
önceki seneye göre daha olumsuz bir seyir 
izlemekte üretim düşmekte maliyetler ve döviz 
artmaktadır.2016 da ki olumlu bekleyiş maa-
lesef ki gerçekleşmemektedir daha da kötüye 
gitmektedir. bir an önce tedbir alınmalı esnafın 
üzerindeki kara bulutlar dağıtılmalıdır. 
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2016 DA Kİ OLUMLU 
BEKLEYİŞ MAALESEF Kİ 
GERÇEKLEŞMEMEKTEDİR 

İthal kumaşlar, yerli 
kumaş, üretimini 
olumsuz etkilemekte 
kaliteyi ve fiyatları 
düşürmektedir.

Özlüler Tekstil
Hasan Özlü



Dijital baskı 
sistemlerindeki 
yenilikler ve yeni 
trendlerin oluşum 
süreci konularında 
bir etkinlik yaptı

“ÜRETEN ÜLKE OLMALIYIZ, 
MİLLİ EKONOMİYİ 
KURMALIYIZ, ÜRÜNLERİMİZİ 
DAHA PAHALIYA SATMALIYIZ”

“Üreten ülke olmalıyız, Milli Ekonomiyi 
kurmalıyız, ürünlerimizi daha pahalıya 
satmalıyız” ilkesiyle üç yıldır her ay bir 
etkinlik düzenleyen Tekstil araştırmaları 
Derneği sonbahar etkinliklerine  24 Eylül 
2016 tarihinde başladı.

Dernek başkanı Ekrem Hayri Peker, Tekstil 
Araştırmaları Derneği’nin faaliyetleri Hak-
kında bilgi verdi Seminerlerin süreceğini 
ve her ay farklı bir konunun işleneceğini 
belirten dernek başkanı Kimya Mühendisi 
Ekrem Hayri Peker, şunları ifade etti.

TİM’in açıklamasına göre, yılın ilk yarı-
sında geçen yıl yapılan ihracatta kg. başı 
ihracat gelirimiz 1.39 dolardır. İhracatımı-
zın lokomotifi olan otomotiv sanayinde kg. 
başı ihracat geliri 6.42 dolar. 

Buna karşı otomotiv sanayi ile ihracatta ya-
rışan hazır giyim sanayi ürünlerinin kilosu 
16.13 dolardan ihraç ediliyor. Hazır giyime 
girdi veren tekstil ve tekstil hammaddeleri-
nin kg. fiyatı sadece 4.3 dolar. Bu iki rakam 
arasındaki fark, giyim sanayinin katma 
değer yaratmadaki önemini ortaya koyuyor.

Bu yüzden tekstil sektörüne önem verilmeli 
ve sektörün ürünlerini daha pahalıya satma-
sı teşvik edilmelidir.

Peker, önümüzdeki aylarda İplik, Dokuma, 
İnovasyon, İSG, Enerji tasarrufu, Fular 
Boya Jakarlı dokuma konularında sunumlar 
yapılacaktır.

SY Tekstil Proje Mühendislik firmasından, 
Endüstri Mühendisi Serkan Yabeyli  “Teks-
tilde Dijital Baskı Sistemlerindeki Yenilik-
ler ve Yeni yatırımlar için Optimizasyon 
Çözümlemeleri” konusunu bir sunum yaptı. 

Sunumda: “Tekstil, Sanayi Devriminden bu 
yana teknolojik ve sosyokültürel değişimle-
re ilk tepki veren öncü bir sektördür. 2000li 
yılların gelişen bilgisayar teknolojisi, baskı 
üretim proseslerini dijitalleştirmiş ve  daha 
verimli sistemler ile üretim yapılmasına 
olanak sağlamıştır. 

 2020 yılına doğru yol çizen bu yeni yakla-
şımın çalışmalarını yürütürken;

İnsan-Makine-Malzeme bileşenlerini nasıl 
daha etkin kullanabileceğimizin çözümle-
melerine ve

Tekstil Sanayicisi  ile çalışanlarının odak-
lanması gereken proses detaylarına önem 
vermeliyiz.

 Ar-Ge çalışmalarından uzak kalmamamız, 
gücümüzü varlığımızı ve rekabet kabili-
yetimizi korumamız açısından elzem bir 
konudur.”

Daha sonra Colorist Vildan Eryıldız “Renk-
lerin Etkisi ve Yeni Trendlerin Oluşum 
Sureci”ni anlattı.

Eryıldız, “Renk ışığın göz ile yakalanan 
yansımasıdır. Renkler hayatımızdaki her 
sektörde, evde, bizim insan olarak var ol-
duğumuz her yerde, doğada var. Yoğun bir 
tempoda koşuşturduğumuz her gün renkler 
duygularımızın ifadesinde bize yardımcı 
olurlar. Psikolojik fizyolojik ve fiziksel her 
an yardımcımızdırlar. Bizim sektörümüz 
olan tekstil sektörü ile de bu ifade ve ya-
şamı kolaylaştırmak için en büyük araçtır. 
Hayatı monotonluktan kurtarmak için her 
sezon yeni trendler yapılmakta tüketicinin 
beğenisine sunulmaktadır. Bu sebeple her 
yeni trendin oluşum sürecinde gizli kahra-
manlar yer almaktadır. Modacılar, desinger-
ler sosyologlar büyük pay sahibidirler.”

Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.
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TEKSAD 
ETKİNLİKLERİNE 
DEVAM EDİYOR



Kayseri Ticaret 
Odası Başkan Vekili 
Hasnalçacı ise AB 
hibe programlarından 
yeterince 
yararlanamadığımızı 
belirtti.

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Sektörel 
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının 
Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında 
yürütülen “Tekstil Destek Elemanı Yetiştir-
me Projesi”, sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Avrupa Birliği destekli proje, Erciyes 
Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek 
Yüksekokulu, Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi, Kayseri Ticaret Odası ve Melikgazi 
Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa 
yürütülüyor.

Bir otelde gerçekleştirilen proje tanıtım 
toplantısına, proje koordinatörü ve Mustafa 
Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Kayseri Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal 
Hasnalçacı, Kayseri Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Başyazıcıoğlu, İş-Kur 
İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Ercan, 
proje yürütücüleri ile Kayseri’de faaliyet 
gösteren tekstil firmalarından temsilciler 
katıldı.

Proje koordinatörü Kahraman, 258 bin av-
roluk bütçeye sahip projede 3 grupta toplam 
60 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.

Kahraman, şöyle devam etti:

“Kursiyerler, konfeksiyon, baskı, tekstil 
testleri ve ev tekstil alanlarında uygulamalı 
mesleki eğitim alacaklardır. Halk Eğitim 
Merkezi e-yaygın sistemine kayıtları yapı-
lan kursiyerlerden eğitim sonunda başarılı 
olanlara MEB onaylı sertifika düzenlene-
cektir. Diğer taraftan bütün kursiyerler, 
KOSGEB Girişimcilik desteklerinden 
faydalanarak kendi iş yerlerini kurabilmele-
ri amacıyla 70 saat uygulamalı girişimcilik 
eğitimi alacaklardır. Eğitimler sonunda 
kursiyerler önceden belirlenen işletmelerde 
stajlarını tamamladıktan sonra en başarılı 
12 kursiyer, Almanya’da düzenlenecek 
Uluslararası Tekstil Fuarı’na katılarak 
uluslararası firmalarla iletişim kurma, sek-
törde kullanılan yenilikçi ürünleri, teknik 
ekipman ve malzemeleri yerinde görme ve 
inceleme fırsatı elde edecek.”

Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili 
Hasnalçacı ise AB hibe programlarından 
yeterince yararlanamadığımızı belirtti.

Toplantıda İş-Kur İş Meslek Danışmanı 
Ercan, kurumlarının genç işsizliğin önlen-
mesine yönelik yaptığı çalışmalarla ilgili 
sunum yaptı. 

Kaynak teksarge
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TEKSTİL DESTEK 
ELEMANI YETİŞTİRME 
PROJESİ TANITILDI
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Kadının işgücüne katılımı, sosyal 
ve toplumsal statüsünün yüksel-
tilmesi, kadın girişimciliğinin 
geliştirilmesi ve İş dünyasında 

kadın konusuna odaklanan çalışmalarıyla 
da bilinen Türk Girişim ve İş Dünyası Kon-
federasyonu (TÜRKONFED), 2015 yılının 
Aralık ayında başlattığı “Kadının Çok Yön-
lü Güçlendirilmesi Projesi” toplantılarına 
Samsun’da devam etti. 

İş dünyasının kadın konusunu ele almak 
için bir araya geldiği, TÜRKONFED İş 
Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu 
tarafından geliştirilen “Kadının Çok Yönlü 
Güçlendirilmesi Projesi” üçüncü toplantısı, 
Orta Karadeniz Sanayici ve İş Dernekleri 
Federasyonu (ORKASİFED) ve Samsun 
İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) ev sahip-
liğinde düzenlendi. 

28 Eylül 2016 tarihinde Samsun Büyükşe-
hir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapılan 
toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili 
Ahmet Demircan, Samsun Vali Yardımcısı 
Hakan Kubalı, TÜRKONFED Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKON-
FED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
/ İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 
ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Bahri Uğurlu ve SAMİKAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu katıldı.  

Kadın erkek eşitsizliğinin bir toplum sorunu 
olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardım-
cısı Hakan Kubalı, eşitliği sağlayacak ve 
mücadeleyi verecek olanların da kadınların 
kendisi olduğunu belirtti. Kubalı, “Kadınlar 
hem iş yaşamına katılmayı hem de eşitlik 
mücadelesini kendileri vereceklerdir” dedi.

 AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet De-
mircan da Türkiye’de kadınları erkeklerin 
rakibi değil erkek ve kadını bütünleştirici 
olarak gördüklerini belirterek, “Güçlü mil-
let, güçlü kadınlarla olur. Kadınlar sadece 
çocuk doğuran değil, toplumu inşa eden 
insanlardır” dedi. 

KADIN GÜÇLENİRSE, TOPLUM 
GÜÇLENİR

Toplantının açılışında konuşan TÜRKON-
FED Başkanı Tarkan Kadooğlu, kadın-
ların iş hayatındaki varlığının, en önemli 
kalkınma göstergesi olduğunu hatırlattı. 
Türkiye’de erkeklerin iş gücüne katılımının 
yüzde 72, kadınların ise yüzde 32 seviye-
lerinde olduğunu belirten Kadooğlu, kadın 
istihdamı ve kadın girişimciliği oranlarının 
da ülkemize yakışmadığını söyledi. “Bu 
durum ülkemizin kalkınmasının önündeki 

en önemli engellerden biridir. Gelişmiş bir 
ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi; iş dün-
yasında kadın istihdamının artırılmasına, 
kadına yönelik şiddetin son bulmasına, ka-
dının toplumsal statüsünün yükseltilmesine 
bağlıdır” diyen Kadooğlu, şöyle devam etti: 
“Kadınların iş gücüne katılımı, sürdürülebi-
lir kalkınmanın da en önemli unsurlarından 
biridir. 

Her alanda olduğu gibi, bu noktada da, bir 
kültürel ve zihinsel değişimin başlaması ge-
rekmektedir. Kadının olmadığı yerde üretim 
olmaz, bereket olmaz, hukuk olmaz. Her 
şeyden önemlisi demokrasi olmaz..”

Bir kız çocuğunun eğitim almasının, son-
raki kuşakların kurtarılmasını sağladığını 
vurgulayan Kadooğlu, “Bir kız çocuğuna 
verilen eğitim, bir sonraki kuşakta eko-
nomik kalkınma ve demokratik gelişimde 
önemli bir sıçrama yaratmaktadır. 

“KADINLAR SİYASETTE YOK 
DENECEK KADAR AZ”

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı & İDK 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin 
Açık da, ülkemizde kamusal alanda üst 
düzey kadın yönetici oranının yüzde 9,4 
gibi düşük bir seviyede olduğuna vurgu 
yaptı. Prof. Açık, “Ülkemizdeki kadınla-
rın yüzde 75’i, kadınların siyasette daha 
fazla yer alması gerektiğini düşünmesine 
rağmen,  1 Kasım 2015 seçimlerine göre; 
Meclis’te kadın vekil oranı yüzde 15’tir (82 
kadın vekil) ve kabinede sadece 1 kadın 
bakan vardır. 

Son yapılan (2014 yerel seçimleri) yerel 
seçim sonuçlarına göre ülkemizde; kadın 
belediye başkanı oranı yüzde 2.9 ve beledi-
ye meclis üyesi oranı yüzde 10.7’dir. Yerel 
seçimlerde kadınlara seçme seçilme hakkı 
(3 Nisan 1930 yılında verilmiştir) tanınma-
sının 87. yıldönümünde toplumun yarısını 
oluşturan kadınlar siyasette yok denecek 
kadar  azdır” dedi. 

KADININ ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 3. TOPLANTISI SAMSUN’DA YAPILDI

KADIN GÜÇLENİRSE, 
TOPLUM GÜÇLENİR



ÖZET: Sanayinin en büyük sorunu ucuz 
enerji temini ve korozyonla mücadeledir. 
Ürün maliyetleri içinde enerji maliyeti en 
büyük paya sahiptir. Bu nedenle enerji 
tasarrufu yapmak için çeşitli yöntemler 
geliştirilmiştir.

Korozyon makineler, kazanlar ve buhar 
iletim hatları için çok büyük bir problem-
dir. Korozyonu önlemek ve makinelerin 
ömrünü uzatmak için yüz milyarlarca dolar 
harcanmaktadır.

Projemiz bu alanda yeni bir uygulamaya 
önermektedir.

TAHMİNİ PROJE SÜRESİ: Bir yıl sürecek 
ve buhar tüketen makinelere takılacak Diji-
tal Buhar Sayacı/Debi Ölçer ile aylık buhar 
tüketimi azalması ölçülecektir.

TAHMİNİ PROJE MALİYETİ: Pilot 
işletmede buhar kazanı, birer jet boya, 
ram ve buharlı kurutucu seçilecek ve boya 
uygulaması yapılacaktır. Tahmini bütçe 370 
bin TL.

PROJENİN AMACI: Günümüzün yükselen 
değeri sağlıklı; çevreye dost üretim yapmak 
olmuştur. Bu konu gün geçtikçe büyük 
önem kazanmaktadır. Üretim maliyetinin 
en başta kaleminin enerji olduğunu hepimiz 
bilmekteyiz. Enerjinin kolay elde edilmedi-
ğini, birçok ülkenin enerji fakiri olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Enerji fazlası olan ve 
bunları pazarlayan ülkelerinin çoğunun 
ekonomik durumları da iyi değildir.

Karbon emisyonu azaltmak her geçen gün 
önem kazanmaktadır. Bu amaçla fosil yakıt-
ların tüketimini azaltmak ve enerjinin etkin 
kullanımı için çalışmalar yapılmaktadır.

Artan enerji ihtiyacı enerji ihtiyacı, enerji 
kaynaklarının kısıtlı oluşu enerji elde edil-
mesinin çevreye verdiği zararlar dünyadaki 
ekolojik sistemin gördüğü zarar, literatür-
lerde yeni kavramları gündeme getirdi.

– Çevreyle uyumlu yaşam

-Yenilenebilir enerji kaynaklarca yönelme

– Enerji tasarrufuna yönelme

-Isı ne enerji kaynaklarında tasarruf sağla-
yacak önlemler almak

-Yeşil ürün kavramın sanayi üretiminde ön 
plana çıkarılması

PROJENİN KAPSAMI: Projemiz birçok 
sanayi sektöründe uygulanabilir. Ancak 
biz Tekstil Sektörü tercih ettik. Tekstil 
Sektöründe enerji maliyeti işçilik mali-
yetlerinin önüne geçmiştir. Ülkemiz basic 
tabir edilen ürünlerde Asya ülkeleriyle 
rekabet edememektedir. Oysa nano tekno-
lojik boyalarla fabrikaların; kazanları,ısı 
kullanılan makineleri, buhar ve sıcak su 
boruları..Kısacası ısı üreten ve tüketen tüm 
cihazların,boruların yüzeylerine bu boyaları 
uygulayarak ısı tüketimini  azaltmak müm-
kün hale gelecektir.

Bu boyaların uygulandığı makine, kazan 
ve borularda yılda %10-20 civarında ısı 
tasarrufu sağlandığı ölçülmüştür. İlerleyen 
yıllarda bu tasarruf daha da artmaktadır.

Bu boyaların önemli bir özelliği,  boya 
uygulanan yüzeylerin oksijenle teması 
kesildiği için küflenmeyi ve korozyonu 
önlemesidir. Metallerin en büyük düşmanı 
korozyondur. Korozyonla mücadele büyük 
maliyetlere yol açmakta,  büyük ekonomik 
zararlara sebebiyet vermektedir.

YAKLAŞIM: Projeye fabrikalardaki buhar 
tüketimini azaltmak ve korozyonu önlemek 
için hava ile teması kesmek prensibinden 
yola çıkarak, uygun prosesler geliştirme 
esasına dayanmaktadır. Bu amaçla araş-
tırmalar yapılmış ve bu amaçla üretilmiş 
boyalara ulaşılmıştır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ: 
Uygulamayla işletmenin enerji tüketimi 

ilk yıl % 15 azalacaktır. Kullandığımız 
boyanın özelliği ile bu tasarruf birkaç yıl 
sonra %30’a ulaşacaktır. Nane teknolojik 
boyalarla mevcut veya fabrikalar,magmala
r,kazanlar,borular..kısacası ısı üreten,üreten 
ve tüketen tüm cihazların, boruların, evlerin 
ve fabrikaların enerji tüketimini azaltmak 
mümkün hale gelmemiştir.

Yapacağınız AR-GE çalışmamızda seçilen 
nano teknolojik boyalarla ısı kaybını ve 
korozyonu önleme çalışmaları yapılacak 
ve elde edilen çalışmalar raporlanacak, 
bu çalışmaların ışığında işletmedeki diğer 
makinelere de uygulanacaktır. 

KAYNAKLAR:

1-Dr.Bilgin, Vedat 2011 Nansulate News

2- PEKER,Ekrem Hayri 1985-2001 

Yeşim Tekstil’deki çalışmalarım

3-PEKER, Ekrem Hayri 2010-2011 

Biesseci Tekstil’deki çalışmalarım
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NANO TEKNOLOJİK BOYALAR 
KULLANARAK ISI TASARUFU YAPMAK VE 
MAKİNELERDE KOROZYONU ÖNLEMEK
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PREMIERE VISION, İSTANBUL’DAKİ BEŞİNCİ SEZONUNU AÇTI

ULUSLARARASI KONJONKTÜRDEKİ 
GÜÇLÜKLERE RAĞMEN “YATIRIMA DEVAM” 
Tekstil ve moda alanında dünyanın en prestijli fuarı olarak 

değerlendirilen Premiere Vision, İstanbul planlamalarına kesintisiz 

devam ediyor. Bugün İstanbul’daki beşinci sezonuna “merhaba” 

diyen Premiere Vision’un Uluslararası Fuarlar Direktörü Guglielmo 

Olearo, “Uluslararası jeopolitik koşulların oldukça güç olduğu 

bu dönemde moda endüstrisinde elzem rol oynayan bu ülkeye 

yatırım yapmaya devam etmek arzusundayız. Türkiye, sağlam 

ekonomisiyle finansal olarak dünya genelinde önemli bir rol 

oynamaya devam edecek” dedi. 

9 ülkeden toplam 111 firmanın katıldığı “Premiere Vision İstanbul”, 

moda endüstrisine yön veren gelenekselleşmiş etkinliklerine 

yenilerini eklerken, Marka Elçisi Zeynep Tosun’un fuara özel hostes 

kıyafeti tasarımları oldukça büyük bir ilgi görüyor.
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Tekstil ve moda alanında dünyanın 
en prestijli fuarı olarak nitelendiri-
len Premiere Vision, İstanbul’daki 
beşinci sezonuna “merhaba” dedi.  

Uluslararası jeopolitik koşulların yarattığı 
güçlüklere rağmen,  fuar planlamalarını 
kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü gibi yatı-
rımlarına da devam eden Premiere Vision,  
Türkiye ve İstanbul’a güvenini tam olarak 
ortaya koydu. Geride kalan dört organizas-
yonda olduğu gibi bu fuarda da uluslararası 
iplik, kumaş, desen, aksesuar ve denim 
üreticilerini; Doğu Avrupa ve Ortadoğu’dan 
gelen alıcılar ile aynı çatı altında buluşturan 
“Premiere Vision İstanbul”, trend alanları 
ve seminerlerle de eşsiz bir ilham ve bilgi 
kaynağı olmaya devam ediyor. 

Tekstil ve moda sektöründe standartları 
belirleyen Premiere Vision’un İstanbul’daki 
beşinci buluşmasında, Türkiye, Avusturya, 
Almanya, İtalya, Litvanya, Fas, Pakistan, 
İspanya ve ABD olmak üzere 9 ülkeden 
111 uluslararası katılımcı bir araya geli-
yor. Kendi alanlarının en önemli temsil-
cileri arasında kabul edilen katılımcılar, 
2017/2018 – Sonbahar/Kış koleksiyonlarını 
ve sezona dair yeniliklerini İstanbul’da 
sergiliyor.

JEOPOLİTİK KOŞULLARIN 
GÜÇLÜĞÜNE RAĞMEN 
TÜRKİYE’YE YATIRIMI 
SÜRDÜRECEĞİZ

19 – 21 Ekim 2016 
tarihleri arasında CNR 
Expo’da düzenlenen 
“Premiere Vision 
İstanbul”a katılan 
uluslararası kuruluşlar 
arasında Türkiye’den 
Akel Grup, Ekin 
Tekstil, Çalık Teks-
til ve Sanko Tekstil 
gibi isimler yer alırken, ülkelerinde kendi 
alanlarının en iyileri olarak nitelendirilen 
Lenzing AGClerici Tessuto, 3T Transfer, 
Sefita SA ve Antex, dikkat çeken firmalar 
arasında yer aldı. Premiere Vision Ulusla-
rarası Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo, 
tekstil ve moda sektörünün en prestijli 
etkinliği olduğu kadar uluslararası standart-
ları belirleyecek kadar etkin bir yapıda olan 
Premiere Vision’un Türkiye’ye yaklaşımına 
dikkat çekti. Olearo, şöyle konuştu: “Ulus-
lararası jeopolitik koşulların oldukça güç 
olduğu bu dönemde moda endüstrisinde 
elzem rol oynayan bu ülkeye yatırım yap-
maya devam etmek arzusundayız. Türkiye, 

sağlam ekonomisiyle finansal olarak dünya 
genelinde önemli bir rol oynamaya devam 
edecek.”

“PREMIERE VISION 
ULUSLARARASI MODA 
EKİBİ”NDEN TREND ALANLARI, 
MODA SEMİNERLERİ VE RENK 
KARTELASI İLE İLHAM VERİCİ 
BAKIŞLAR

“Premiere Vision İstanbul”, beşinci 
sezonunda da gelenekselleşmiş etkinlikle-
rini daha da zenginleştirilmiş bir şekilde 
ziyaretçilere ve katılımcılara sunuyor. 
Premiere Vision Moda Ekibi, fuar katı-
lımcılarının yeni koleksiyonları arasından 
seçtiği ürünlerle Trend Alanı’nda ilgi çekici 
ve ilham verici bir sergi hazırlarken, yine 
aynı ekip, her gün 11.00 ve 15.00’te Moda 
Seminerleri ile sezona 360 derecelik ve 
60 dakikalık bakışla sektörün şifrelerini 
çözecek. Premiere Vision Moda Ekibi’nin 
bir diğer çarpıcı ve ilham verici etkinliği ise 
yine diğer sezonlarda da yer verilen Renk 
Kartelası. Ekip, Renk Kartelası’nı Portekiz, 
İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya 
ve Fransa’nın uluslararası oyuncularıyla 
renkler, malzemeler ve dokular konusunda 
yaptığı titiz toplantılar sonucunda oluştur-
du. Geçen sezonda Premiere Vision İstanbul 
katılımcılarına ve ziyaretçilerine özel olarak 
tasarlanan dövmeler ise bu yıl yerini yine 
fuara özel tasarlanan bilekliklere bıraktı. 

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN GENÇ 
TASARIMCININ SERGİSİ VE 
FERMUARIN 90 YILLIK GEÇMİŞİ

“Premiere Vision İstanbul”da bu yıl da 
yeniliklerin dozu artırıldı. Bunlardan biri, 
Hyeres Festivali Sergisi. 2011 yılından bu 
yana Premiere Vision Paris’in genç tasarım-
cıları desteklemek için işbirliğine girdiği 
Hyeres Uluslararası Moda ve Fotoğrafçılık 
Festivali’nin Moda Tasarım Yarışması bö-
lümünde 2016 Premiere Vision Jüri Büyük 
Ödülü’nü kazanan Wataru Tominaga için 
fuarda özel bir sergi alanı oluşturuldu. 

“Premiere Vision İstanbul”daki bir diğer 
yenilik ise EMR Fermuar Müzesi. Fermu-
arların yaklaşık 90 yıllık evrimini ortaya 
koyan müzede, 26 fermuar sergileniyor. 

PREMIERE VISION İSTANBUL 
EKİM 2016 FUARI’NIN MARKA 
ELÇİSİ ZEYNEP TOSUN’DAN 
HOSTESLERE ÖZEL TASARIM

“Premiere Vision İstanbul”un tüm dünya-
daki fuarlarıyla aynı anda Türkiye’de de 
başlattığı Marka Elçiliği ise moda dünyası-
nın heyecan ve ilham verici tasarımcılarıyla 
yoluna devam ediyor. Ekim 2015’te Arzu 
Kaprol, Mart 2016’da ise Bora Aksu’nun 
Marka Elçisi olduğu “Premiere Vision 
İstanbul”un Ekim 2016’daki Marka Elçisi 
ise ünlü moda tasarımcısı Zeynep Tosun 
oldu. Tosun, “Premiere Vision İstanbul”un 
yeni Marka Elçisi olmayı, “gurur verici bir 
deneyim” sözleriyle ifade ederken, bunun 
yarattığı bir başka yararı ise şu sözlerle an-
lattı: “Moda tasarımcılarıyla yapılan bu tür 
işbirliklerinin sektörümüze önemli bir değer 
kattığını düşünüyorum.” Zeynep Tosun, 
“Premiere Vision İstanbul”a tasarımlarıyla 
renk getirdi. Yılmazipek tarafından özel 
olarak üretilen kumaşlarla fuar hosteslerinin 
kıyafetini tasarlayan Tosun, tasarımını şu 
sözlerle dile getirdi: “Bu heyecan verici 
projeyi, dinamik mavi renk ve pliselerdeki 
dalgalar ile ifade ettim.” 



Röportaj
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Firma tanıtımımız;

Çavuşoğlu örme 1999 yılında şuanda 
üretimimize devam ettiğimiz yerde İbrahim, 
İsmail Çavuşoğlu (abi kardeş) ortaklığıyla 
üretime başlamıştır. Dünyadaki değişime 
teknolojideki gelişmeler doğrultusunda 
makine yatırımlarını dinamik bir biçimde 
sürdürerek, günümüzde 16 adet makineye 
ulaşmıştır. firmamız şuanda, ihracat odaklı 
kumaşçı ve konfeksiyon firmalarına kalın 
fein ve  fantazi kumaş örme konusunda 
hizmet vermektedir.

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDE 
İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMESİ 
GEREKEN MESELELER 
NELERDİR? 

Örme kumaş sektöründe ivedilikle çözül-
mesi gereken, şuanda herkesin sıkça dile 
getirdiği ve benimde ivedilikle çözülmesini 
temenni ettiğim, 3 ana sorun vardır. Bu 
sorunların en önemlisi fiyatlama konusudur. 
Çünkü bana göre fiyatlamadaki sorunlar, di-
ğer sorunları doğuran sebeplerin en basında 
gelir. Diğer çözülmesi gereken sorunumuz 
ise kalifiye personel sorunudur. Bu konuda 
çeşitli STK ların, gerekli çalışma ve yatı-

rımlarını, M.E.B denetiminde devlet teşvik-
leriyle sağlaması ve  önem vermesi gereken 
en önemli sorundur. Tabi bu hususta, sadece 
sorumluluğu devletimize ve STK lara yük-
lemekle, çözüme hızlı bir şekilde ulaşama-
yacağımız da aşikardır. Bu hususta bizlere 
de görev düştüğünü düşünmekteyim. 

Sektörümüzü yeni yetişen arkadaşlar için, 

(öğrenciler ve gençler) için daha tercih 
edilir hale getirerek, daha farklı yönlerini 
ön plana çıkarma, örme kumaş sektörünü 
dikkat çekici hale getirme hususundaki 
görevler bize düşmektedir. İşte burada en 
nihayetinde fiyatlandırma hususu, tekrar 
önümüze çıkmaktadır. Bugün sektörde ça-
lışan arkadaşlarımızdan bir çoğu emeğinin 
karşılığını alamamaktan dert yanmakta, alı-

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIMIZDAN OLUŞAN BİR 

SANAYİ BÖLGESİNİ 
HALEN KURAMADIK

Fatih ÇAVUŞOĞLU
Çavuşoğlu Tekstil Örme San. Tic. Ltd. Şti.



nan ücretleri az bulmaktadır. Buda yetişmiş 
kalifiye personelin sektörü terk etmesine 
ve yetişecek olan elemanlarında, önünü 
kesmektedir. 

Fiyatlardaki iyileşmelerle beraber, firmala-
rımızda çalışma şartları daha da iyileşeceği, 
personellerimizin daha verimli hale gele-
ceğini düşünüyorum. Eğer bunu başarır-
sak, tekrar sektörümüze faydalı, verimli, 
sorumluluk sahibi kalifiye personelleri 
yetiştirmeyi başarabiliriz.3.sorunumuz, 
örme kumaş sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarımızdan oluşan bir sanayi bölgesini 
halen kuramamamızdır. sektörümüzdeki 3. 
büyük sorunun bu olduğunu düşünmekte-
yim. Diğer sektörler mobilya, ayakkabı vs, 
bunu başarabilmişken ihracatta, istihdam 
alanında en önemli sektörlerin başında 
olan tekstil sektörümüz, bunu ne yazık ki 
başaramamıştır. Bunun sebepleri arasında 
yeterince devlet desteği görmemesi, bu 
konuda sektörel yönde gerekli çalışmaların 
yeterince yoğun yapılmaması, firmalarımız 
arasındaki tatlı rekabetlerden ötürü bu fikre 
pek de sıcak bakmamalarını, başlıca sebep-
ler olarak düşünmekteyim. 

İTHAL KUMAŞLARIN YERLİ 
KUMAŞLAR ÜZERİNDE  ETKİSİ 
VAR MI, VARSA BUNLAR 
NELERDİR?

İthal kumaşlar, yerli üretimimize, fiyat 
konusunda baskı oluşturmaktadır. Bu da 

ülkemizde ve sektörümüzde, tamamı yerli, 
dünya çapında ünlenmiş bir marka oluştur-
mamıza engel olmaktadır. Yeterli düzeyde 
markalaşamadığımız için, daha çok fason 
üretici konumunda, deyim yerindeyse oldu-
ğumuz yerde saymamıza neden olduğunu 
düşünmekteyim. Bu sebepten ülkeler arası 
rekabette geri planda kalmamıza, iç piyasa-
mızı tamamen ithal ürünlere kaptırmamıza 
neden olduğunu düşünüyorum. Bugün 
baktığımızda, firmalarımız yüksek oranda 
yüzlerini ihracata dönmüştür. İhracat tabi 
ki sektörümüz ve ülkemiz icin oldukça 
önemlidir. ancak bizim bir iç piyasamızın 
olduğunu ve bu piyasaya da yeterince önem 
vermemiz gerektiği de  aşikardır. Şuan da, 
iç piyasamızın tamamıyla ithal ürünlerle 
dolmasının bir sebebi de budur 

FASON ÜRETİMDEKİ 
SORUNLAR?

Fason üretimde, sorun olarak ele alabi-
leceğimiz en önemli baslıklar, enerjideki 
pahalılık, kalifiye personel, haksız rekabet 
koşulları, denetimsizlik, işgücü maliyetleri, 
yüksek vergisel yükler ve tahsilatlardaki 
düzensizliktir.

Üretim kapasitemiz günlük toplam olarak 
10 ton düzeylerinde olup, aylık bazda 
ortalama 250 ton, yıllık bazda ise, ortalama 
2500-3000 ton düzeylerine çıkmaktadır. 
ürettiğimiz kumaşlarımızın %35 lik kısmı, 
kalın fein ,fantezi,  süprem  kumaşlardır. 

Diger %35lik kısmı ise, kalın fein, fantazi 
çift plaka ribana, kaşkorse kumaşlar olup 
kalan %30 luk kısım ise jakar kumaşlardan 
oluşmaktadır. 

SEKTÖRDE 15 TEMMUZ VE 
SONRASINI  SEKTÖREL 
ANLAMDA NASIL 
GÖRÜYORSUNUZ?

15 temmuz ülkemizin birlik beraberliğine 
, demokrasimize ve hızla yükselen gelişen 
Türkiye profiline karşı karanlık bir giri-
şimdir. Ne mutludur ki bilinçli, ülkesini ve 
vatanını seven halkımız olarak bu kanlı gi-
rişim karsısında dimdik ve onurlu bir duruş 
sergileyerek bu pusuyu geri püskürtebildik. 

Bu girişimin tabi ki ülkemiz ekonomisine 
ve sektörümüze olumsuz etkileri olmus-
tur.15 Temmuz öncesinde ülkemize yurt 
dışından müşterilerimiz daha rahat gele-
bilmekte, buda bizim üretimimize olumlu 
olarak yansımaktaydı. Ancak bu girişim 
sonrası, bu konuda ihracatçılarımızın biraz 
zorlandıklarını görmekte ve hissetmekteyiz, 
lakin bunu yavaş, yavaş atlattığımızı, sağ-
lam ekonomimiz ve coğrafi konumumuzdan 
ötürü bu durumun fazla uzun sürmeyeceğini 
düşünmekteyim. Gerek üretimdeki hızımız 
gerek müşteri memnuniyetimiz, gerek 
ürünlerimizin çeşitlilik göstermesinden ve 
sıradan  olmayışından ötürü ihracatımızın 
tekrar eski seviyelerine döneceğini ummak-
tayım. 

Röportaj
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DÜNYA TİCARETİNDE 
HARCANAN PARANIN 
YÜZDE KAÇI TEKSTİL İÇİN 
HARCANIYOR?

2014 yılında dünya ihracatı 18,7 milyar 
Dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dünya 
tekstil ve konfeksiyon ihracatı ise 815 mil-
yar Dolar değerindedir. Dolayısıyla dünya 
ihracatında tekstil ve konfeksiyon ürünleri-
nin payı %4,4’tür.  

DÜNYA TİCARETİNDE TEKSTİL 
İÇİN HARCANAN PARANIN 
YÜZDE KAÇI TEKSTİL MAKİNE 
İÇİN HARCANIYOR?

2014 yılında 42,2 milyar Dolar değerinde 
tekstil ve konfeksiyon makinesi ihracatı 
yapılmıştır. 

Bu değerin 4,7 milyarı elyaf makineleri, 
1,5 milyar doları dokuma makineleri, 2,6 
milyar Doları örme makineleri, 5,4 milyar 
doları dikiş makineleri, geri kalan 28 milyar 
Doları ise diğer tekstil ürünleri imalatına 
yönelik makinelerle yıkama makinesi gibi 
diğer makine ihracatını oluşturmaktadır. 

2014 yılında 815 milyar Dolar değerinde 
gerçekleşen dünya tekstil ve konfeksi-
yon ihracatında 42 milyar Doların oranı 
%5,2’dir. 

Dolayısıyla Dünyada tekstil ve konfeksiyon 
ihracatı için harcanan paranın %5,2’si kadar 
bir para tekstil ve konfeksiyon makineleri 
için harcanmaktadır.  

TÜRKİYE, TEKSTİL VE TEKSTİL 
MAKİNE

TÜRKİYE’DE HARCANAN 
PARANIN YÜZDE KAÇI TEKSTİL 
İÇİN HARCANIYOR?

Türkiye’nin 2015 yılı ithalatı 207 milyar 
Dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu ithalat 
değerinin 11,1 milyar Dolarını tekstil ve 
konfeksiyon ürünleri oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin ithalatında tekstil ve konfeksi-
yon ürünlerinin payı %5,4’tür. 

TÜRKİYE’DE TEKSTİL İÇİN 
HARCANAN PARANIN YÜZDE 
KAÇI TEKSTİL MAKİNE İÇİN 
HARCANIYOR?

Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon ithalatı 
2015 yılında 11,1 milyar Dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Tekstil konfeksiyon maki-
neleri ithalatının değeri ise 2015 yılında 1,5 
milyar Dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Dolayısıyla Türkiye, 11,1 milyar Dolar 
değerinde gerçekleştirdiği tekstil ve kon-
feksiyon ürünleri ithalatının %13,5’i kadar 
parayı tekstil ve konfeksiyon ithalatı için 
harcamıştır. 
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TEMSAD’ DAN DÜNYA VE 
TÜRKİYE’DEKİ TEKSTİL 
MAKİNALARI  

Temsad Başkanı Adil Nalbant



Türk Girişim ve İş Dünyası Kon-
federasyonu (TÜRKONFED) 
Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan 
Kadooğlu, revize edilen 2017-

2019 Orta Vadeli Program (OVP) hakkında 
açıklamalarda bulundu. İş dünyası olarak 
revize edilen OVP’yi olumlu karşıladık-
larını belirten Kadooğlu, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın özellikle “büyümenin kalitesini 
artırmak için katma değeri yüksek teknolo-
jili sektörlere yatırım yapmayı” vurgulama-
sının, Türkiye’nin düşük büyüme-yüksek 
enflasyon-cari açık sorununun çözülmesin-
de önem taşıdığını ifade etti.

Mali disiplinden mesleki eğitim reformu-
na, kurumsal kalitenin geliştirilmesinden 
ekonominin rekabet gücünün artırılması-
na TÜRKONFED’in sunduğu önerilerin 
OVP’de yer almasından memnuniyet 
duyduklarını dile getiren Kadooğlu, 2016 
ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,2 
seviyesine düşürülmesinin, yurt içi ve yurt 
dışında yaşanan ekonomik gelişmeler doğ-
rultusunda gerçekçi olduğunu da ifade etti. 

Kadooğlu, “Son dönemde ülkemizde 
yaşanan darbe teşebbüsü ve jeopolitik 
gelişmeler, ister istemez ekonomik büyüme 
hızının yavaşlamasına neden olmuş olsa 
da, OVP’de açıklanan yapısal reformların 
hayata geçmesi ile ekonominin canlana-
cağını öngörüyoruz. Özellikle büyümenin 
kalitesi ve kurumsal kalitenin geliştirilmesi, 
Türkiye’de tekrar yüksek büyüme oranları-
na ulaşılmasını ve ekonominin sürdürülebi-
lir olmasını sağlayacaktır” dedi.

REFORMLAR BÜYÜMENİN 
KALİTESİNİ GELİŞTİRECEK

Başbakan Binali Yıldırım’ın, “İnsana 
yatırım yapacağız” açıklamasını önemse-
diklerini ifade eden Kadooğlu, Mesleki 
Teknik Eğitim Reformu’na dikkat çekerek 

daha önce yaptıkları önerileri hatırlattı. 
Kadooğlu, “çıraklık eğitimi” ve “iş başında 
eğitim” gibi reformların KOBİ’lerde, hem 
kayıt dışılığın azaltılması hem de ekonomik 
büyümenin kalitesinin gelişmesine katkı 
sağlayacağının altını çizdi. KOBİ’lerin 
teknolojik gelişimi ve verimliliğini artırmak 
adına TÜRKONFED’in sunduğu “Teşvik 
sisteminde farklı alanlarda ve özellikle daha 
teknoloji yoğun alanlarda üretimin destek-
lenmesi gerektiği” önerisinin de OVP’de 
yer almasının önemli olduğunu belirten 
Kadooğlu, şunları söyledi: 

“Bu sene gerçekleştirilen Ar-Ge Reformu 
ile Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KO-
Bİ’lere vergi ve hibe desteği sağlanmasını 
önemsiyoruz. Ayrıca bir süredir gündemde 
olan kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik-
lerin de, KOBİ’lere ve işgücü piyasasına 
olumlu etki sağlayacağını düşünüyoruz.. Bu 
da, ‘Orta Gelir Tuzağı’ ve  ‘Orta Demokrasi 
Tuzağı’ndan çıkış için öncü adımlar olacak-
tır.” OVP’de büyümenin seviyesi ve kalite-
siyle ilgili yapılan vurgunun yanı sıra, fiyat 
istikrarı ve mali disipline yapılan vurgunun 
da önemli olduğunu hatırlatan Kadooğlu, 
makroekonomik istikrarı ön planda tutan 
bir program sayesinde, öngörülebilirliğin 
artmasının yatırımlara ivme kazandıracağını 
belirtti. 

Kadooğlu, “OVP’de, Doğu ve 
Güneydoğu’ya yapılacak yatırımlar ve 
bölgesel kalkınmanın da özellikle vurgu-
lanması ile tasarrufların artırılması için 
atılan adımlar yatırımları güçlendirecektir. 
OVP’nin önümüzdeki dönemlerde eko-
nomimiz ve iş dünyası adına umut verici 
olduğunu söyleyebilirim. Ekonomik ve 
yapısal reformların takipçisi olmaya devam 
edeceğiz. STK’ların da OVP’nin istenen 
başarıyı ve etkinliği elde etmesi için reform 
süreçlerine politika önerileriyle katkı yap-
ması da önemlidir” dedi. 
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TÜRKONFED YÖNETIM KURULU BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU: 

OVP UMUT VERİCİ, 
YAPISAL REFORMLARIN 
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Tarkan Kadooğlu



Kadının Çok Yönlü 
Güçlendirilmesi 
Projesi 3. Toplantısı 
Samsun’da Yapıldı

28 Eylül 2016 tarihinde Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Sanat 
Merkezi’nde yapılan toplantıya, AK 
Parti Samsun Milletvekili Ahmet 

Demircan, Samsun Vali Yardımcısı Hakan 
Kubalı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / İDK 
Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, ORKASİ-
FED Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri 
Uğurlu ve SAMİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Münevver Uğurlu katıldı.  

Kadın erkek eşitsizliğinin bir toplum sorunu 
olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardım-
cısı Hakan Kubalı, eşitliği sağlayacak ve 
mücadeleyi verecek olanların da kadınların 
kendisi olduğunu belirtti. Kubalı, “Kadınlar 
hem iş yaşamına katılmayı hem de eşitlik 
mücadelesini kendileri vereceklerdir” dedi. 
AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet De-
mircan da Türkiye’de kadınları erkeklerin 
rakibi değil erkek ve kadını bütünleştirici 
olarak gördüklerini belirterek, “Güçlü mil-

let, güçlü kadınlarla olur. Kadınlar sadece 
çocuk doğuran değil, toplumu inşa eden 
insanlardır” dedi. 

“KADIN GÜÇLENİRSE, TOPLUM 
GÜÇLENİR”

Toplantının açılışında konuşan TÜRKON-
FED Başkanı Tarkan Kadooğlu, kadın-
ların iş hayatındaki varlığının, en önemli 
kalkınma göstergesi olduğunu hatırlattı. 
Türkiye’de erkeklerin iş gücüne katılımının 
yüzde 72, kadınların ise yüzde 32 seviye-
lerinde olduğunu belirten Kadooğlu, kadın 
istihdamı ve kadın girişimciliği oranlarının 
da ülkemize yakışmadığını söyledi. “Bu 
durum ülkemizin kalkınmasının önündeki 
en önemli engellerden biridir. 

Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir de-
mokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının 
artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son 
bulmasına, kadının toplumsal statüsünün 
yükseltilmesine bağlıdır” diyen Kadooğlu, 
şöyle devam etti: “Kadınların iş gücüne 
katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın da en 
önemli unsurlarından biridir. Her alanda 
olduğu gibi, bu noktada da, bir kültürel ve 
zihinsel değişimin başlaması gerekmekte-
dir. Kadının olmadığı yerde üretim olmaz, 
bereket olmaz, hukuk olmaz. Her şeyden 
önemlisi demokrasi olmaz..” Bir kız çocu-

ğunun eğitim almasının, sonraki kuşakların 
kurtarılmasını sağladığını vurgulayan Ka-
dooğlu, “Bir kız çocuğuna verilen eğitim, 
bir sonraki kuşakta ekonomik kalkınma ve 
demokratik gelişimde önemli bir sıçrama 
yaratmaktadır. 

“KADINLAR SİYASETTE YOK 
DENECEK KADAR AZ”

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı & İDK 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık 
da, ülkemizde kamusal alanda üst düzey ka-
dın yönetici oranının yüzde 9,4 gibi düşük 
bir seviyede olduğuna vurgu yaptı. Prof. 
Açık, “Ülkemizdeki kadınların yüzde 75’i, 
kadınların siyasette daha fazla yer alması 
gerektiğini düşünmesine rağmen, 1 Kasım 
2015 seçimlerine göre; Meclis’te kadın 
vekil oranı yüzde 15’tir (82 kadın vekil) ve 
kabinede sadece 1 kadın bakan vardır. 

Son yapılan (2014 yerel seçimleri) yerel 
seçim sonuçlarına göre ülkemizde; kadın 
belediye başkanı oranı yüzde 2.9 ve beledi-
ye meclis üyesi oranı yüzde 10.7’dir. 

Yerel seçimlerde kadınlara seçme seçilme 
hakkı (3 Nisan 1930 yılında verilmiştir) 
tanınmasının 87. yıldönümünde toplumun 
yarısını oluşturan kadınlar siyasette yok 
denecek kadar  azdır” dedi. 
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TÜRKONFED İDK KADININ 
ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
(MÜSİAD) gençlik yapılanması olan Genç 
MÜSİAD, üniversite öğrencilerine yönelik 
eğitim projesi başlattı. Geleceğin lider ve 
işadamlarını yetiştirmek amacıyla hayata 
geçirilen Young Business Academy (YBA), 
1 Ekim Cumartesi günü İstanbul Şehir 
Üniversitesi’nde tüm heyecanıyla başladı.

Genç MÜSİAD’ın 25 yaş altı 
lisans veya ön lisans programın-
da okuyan, özgüveni yüksek, 
hedefleri olan, kararlı, girişimci, 

yeniliklere açık ve ahlaki disipline önem 
veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce 
kendilerinde bulunması gereken donanım-
ları sağlamayı hedeflediği Young Business 
Academy (YBA) projesi, 1 Ekim Cumartesi 
günü Şehir Üniversitesi’nde düzenlenen 
programla başladı. YBA’ya başvuru yapan 
binlerce kişi arasından seçilen 150 kişi, 
eğitimlere katılarak girişimcilik yolundaki 
belki de ilk adımlarını atma fırsatına sahip 
oldular.

YBA Projesi ile üniversite okuyan vizyon 
sahibi gençler, alanında uzman, CEO, 
girişimci ve yöneticilerin eğitmen olarak 
yer alacağı projede bir araya gelme fırsatı 
bulacaklar. Açılış konuşmasını yapan Genç 
MÜSİAD Başkanı Yavuz Fettahoğlu, 
“Hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Eminim 
ki bu sıralarda oturan kardeşlerimiz ileride 
ticarete ve ülke ekonomisine katkı sağlayan 
önemli konumlarda olacaklar. Bu sıralarda 
projeleriniz için önemli adımlar atacaksınız. 
Belki yanınızda oturan arkadaşlarınızla gü-
zel ortaklıklar kuracaksınız. Bu nedenle bu 
sıralar sizin için önemli fırsatlar doğuracak. 
Bizim yıllardır yanlış yansıtılan “Girişimci-
lik” kavramını değiştirip, üreten bir toplum 
haline gelmemiz gerekiyor. Girişimcilik 
kavramını doğru bir şekilde yaşayabilmeli 
ve doğru bir şekilde aktarabilmeliyiz. Giri-

şimcilik franchising açmak gibi algılanıyor. 
Hadi üretelim diyenlerin sayısı oldukça az. 
Bizim ülke olarak gelişmiş ülkelere göre 
daha geride kalmamızın en büyük nedeni 
bu algıdır. Bizim bu algıyı değiştirip artık 
üretmeye başlamamız gerekiyor. Eğitim 
süreci boyunca eşsiz isimler ile bir araya 
geleceksiniz. Bu programdan en iyi şekilde 
istifade edip, hayal edin ve üretin. Yarın 
gençlerin yarını olacak. Sizin sayenizde 
nesiller değişecek ve Türkiye güzel günler 
yaşayacak” dedi.

Program SefaMerve’nin kurucu ortağı 
Mehmet Metin Okur ve Google Perakende 
Müdürü İhsan Ceyhan Solak’ın “Dünya ve 
Teknolojide Gelecek” konulu oturumu ile 
devam etti. “Liderlikte Gelecek” konulu 
sunum yapan ve kendi iş hayatındaki etki-
leyici olaylardan ve fırsatlardan da örnekler 
veren Okur,“Hayatta daima yürüyeceksin. 
Asla durmayacaksın. Zaman kaybetmeden 
biran önce harekete geçin. Geliştireceğiniz 
projeler çözüm odaklı olsun. Hayattaki her-
hangi bir soruna çözüm üretsin. Bir yerde 
sorun varsa orada proje vardır” diyerek 
gençlere önerilerde bulundu. Okur, ayrıca 
risk almanın önemini ve başarıya ulaşmada 
gerekli argümanlar hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. Öğleden sonraki oturumda 
“Aramada Gelecek” adlı sunumuyla sektörü 
hakkında önemli bilgiler veren Google 
Perakende Müdürü İhsan Ceyhan Solak, 
“Gelecekte ne olacağını hiçbirimiz bileme-
yiz. Ama geleceği şekillendirebilmemiz için 

geçmişi çok iyi bilmemiz gerekiyor” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Başkan 
Yardımcısı Tansu Yeğen ise konuşmasını 
katılımcıların istediği konular doğrultusun-
da sürdürdü. Yeğen, kariyer tavsiyelerinin 
yanı sıra teknoloji, nesnelerin interneti ve 
Samsung’un gelişim süreci hakkında bil-
giler verdi. Eğitimin ikinci gününde Kartal 
Oto Sanayi’den Genç MÜSİAD başkanlı-
ğına uzanan hayat hikâyesini katılımcılarla 
paylaşan Genç MÜSİAD Başkanı Yavuz 
Fettahoğlu, Türkiye’nin küresel ekonomi 
pastasındaki yerini ve bu pastada söz sahibi 
olmak için Türkiye’nin sahip olması gere-
ken vizyonları aktardı. ENOSAD Endüstri-
yel Otomasyon Sanayicileri Derneği Genel 
Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu, dünden bu 
güne sanayi devrimleri hakkında katılımcı-
ları bilgilendirdikten sonra yakın gelecekte 
bizleri bekleyen “SANAYİ 4.0”ın insan-
lığa sunacağı faydalardan ve zararlardan 
bahsetti. Altınay Robot’un kurucusu Hakan 
Altınay ise Altınay Robot’un kısıtlı imkan-
larla üretilmiş bir robot kolundan bu gün 
beyaz eşyadan otomotive, gıdadan savunma 
sanayine bir çok alanda başarılı projelere 
imza atışının kronolojik gelişimini katılım-
cılarla paylaştı. 1 Ekim’de başlayan YBA 
eğitim süreci Ocak ayına kadar, alanında 
uzman bir çok ismi “Geleceğin İşadamları” 
ile buluşturmaya devam edecek. 

Haber

65 ÖRME DÜNYASI Eylül - Ekim 2016

GENÇ MÜSİAD’IN, YOUNG 
BUSINESS ACADEMY (YBA) 
EĞİTİMLERİ BAŞLADI



AK Parti İl Başkanı 
Dr. Selim Temurci 
ve İl Ekonomi 
İşleri Başkanlığı 
tarafından organize 
edilen Sektör 
Buluşmasında, 
tekstil sektörünün 
temsilcileriyle bir 
araya geldi.

İl Ekonomi İşleri Başkanımız Şevki 
Şar’ın sunum ve konuşmasıyla baş-
layan toplantıya, İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Serkan Duran, sektörde faaliyet 

gösteren iş adamları ve yöneticiler ile sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve  ÖR-
SAD (Örme Kumaş Sanayicileri Derneği ) 
Başkanı Fikri Kurt’ta katıldı.

Hidiv Kasrı’ndaki buluşmada sektör tem-
silcilerini dinleyen AK Parti İl Başkanı Dr. 
Selim Temurci, yaklaşık 21 aydır AK Parti 
İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptığı-
nı hatırlatarak başladığı konuşmasında, 
“Sahaya indiğimizde, insanlarla sohbet 
ettiğimizde hep şunu gördük. İdeolojik 
siyaset bu ülkede sadece kamplaşmalara ve 
bizi birbirimizden ayırmaya neden oluyor. 
Her ne olursa olsun, hangi siyasi görüşe 
sahip olursak olalım ideolojik siyasetten 

hizmetkar siyasete ve siyaset yapanlar ola-
rak insanlarımızın sorunlarını, siyasetin en 
üst noktalarına taşıyarak daha müreffeh bir 
ülke ortaya çıkmasında katkımız olması için 
çalışmalıyız” dedi.

SORUNLARI VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİNİ BİRLİKTE 
TARTIŞACAĞIZ

Bu toplantılarda sizleri dinlemek istiyoruz 
diyen AK Parti İstanbul İl Başkanımız Dr. 
Selim Temurci, “Biz bu toplantılarda siya-
sete sokağı ne kadar taşıyabilirsek, siyaset 
kurumu olarak da odalarımızın yaptığı ça-
lışmaları, sektörlerin sıkıntılarını, dertlerini 
hatta çözüm önerilerini hep birlikte tartışıp, 
siyasi alanda iktidar partisinin temsilcileri 
olarak İstanbul’da bunu takip etmek istiyo-
ruz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet 
dileyerek konuşmasını sürdüren İl Başkanı-
mız, ”İstanbul’da 98 şehidimiz, Türkiye’de 
241 şehidimiz var. Ben bir siyasi partinin 
sadece bir il başkanı olarak değil, o gün 
İstanbul’da 35 teşkilat mensubunu da top-
rağa vermiş bir il başkanıyım. Dolayısıyla 
sorumluluklarımız da düşündüklerimizden 
çok daha fazla. Siyasetçinin sorumlulukları 
var bu ülkede. 15 Temmuz’a kadar da vardı. 
15 Temmuz sonrasında siyasetçinin de, iş 
dünyasının da bu ülkede yaşayan, vatan, 
millet, bayrakla problemi olmayan herke-
sin bu ülkeye ve bu millete çok daha fazla 
borçlu olduğunu düşünüyorum” dedi.

MİLLETİMİZ NELER 
YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

Demokrasi ve özgürlüklerin sahip oldu-
ğumuz ve hepimizin üzerinde mutabık 
olmamız gereken en önemli gücümüz ve 
değerimiz olduğunu belirten AK Parti İstan-
bul İl Başkanımız Dr. Selim Temurci şöyle 
devam etti: “Siyasi görüşü ne olursa olsun 
insan hak ve hürriyetlerinin, milletin kara-

rının iktidar olmuş olduğu ve demokrasinin 
her zaman önde olduğu bir ülkenin neler 
yapabileceğini biz 15 Temmuz’da gördük.  
Dünyaya baktığımızda özellikle demokrasi 
ve özgürlüğün olduğu ülkelerde, müteşeb-
bis hürriyetin olduğu ülkelerde birçok şeyin 
çok daha farklı geliştiğini düşünüyorum.”

ÜNİVERSİTE İŞ DÜNYASI 
İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Sektörün sorunları ile ilgili olarak da konu-
şan İl Başkanı Dr. Selim Temurci, “Tekstil 
sektörünün en önemli meseleleri arasında 
marka olamamak, moda üretememek öne 
çıkıyor. Belki en büyük markamız demok-
rasimiz. Demokrasinin ve özgürlüğün olma-
dığı bir ülkede hür teşebbüs olmayacaktır. 
Tekstilin sorunları aslında ekonominin 
sorunlarıdır. 

Tekstili ekonominin farklı sektörlerinden 
bağımsız düşünemeyiz. 2023 hedefi olan 
ve 10 büyük ekonomi arasında girmeyi 
hedefleyen bir ülkede, eğer bugün tekstil 
sektörünün stratejileri konuşulmadan 2023 
ekonomik vizyonunu konuşacaksak çok 
eksik iş yapmış oluruz. Özellikle bu işin 
stratejisinin belirlenmesi konusunda sivil 
topluma çok önemli görevler düşüyor. Öte 
yandan üniversite iş dünyası işbirliğini 
diğer sektörlerimizde olduğu gibi tekstil-
de de kurabilmiş değiliz. Bunu da en kısa 
zamanda hayata geçirmeye çalışmalıyız” 
diye konuştu.

Dr. Temurci sözlerini, “Huzurlu bir ülkenin 
vatandaşı olarak yaşamak ve böyle bir ülke-
yi çocuklarımıza bırakmak gibi bir sorum-
luluğumuz var. Hangi siyasi görüşe sahip 
olursak olalım, kavgadan uzak olabilmek 
için, daha mutlu bir Türkiye için mücadele 
etmeliyiz. Türkiye’nin normalleşmesi için 
de daha fazla ekonomi, daha fazla istihdam, 
daha fazla yatırım yapmalı ve daha fazla 
sektörlerimizin sorunlarını dinlememiz 
gerekir diyorum” diyerek tamamladı. 
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TEKSTİLİN SORUNLARI 
ASLINDA EKONOMİNİN 
SORUNLARIDIR
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Son günlerde basında yer alan kredi 
kullanarak konut sahibi olan vatan-
daşların ödedikleri KDV miktarla-
rını geri alabilecekleri yönündeki 

açıklamalar tüketicilerde büyük bir umut 
yarattı. Ancak Ersav Avukatlık ofisi kuru-

cusu Avukat Işın Erdem anılan mevzuat hü-
kümleri ayrıntılı olarak incelendiğinde reel 
durumun çok daha farklı olduğunu söylü-
yor. Yeterli bilgi sahibi olmadan haberlerde 
adı geçen kurumlara başvuru yapılmasının 
zaman kaybına yol açacağını söyleyen Er-
dem, “Dava yoluyla Tüketici Mahkemeleri-
ne gidilmesi tüketiciler aleyhine karşı dava 
ve icra vekalet ücreti ödenmesi gibi üzücü 
sonuçlar doğurabilir” diye konuşuyor.

Evini finansal kiralama yöntemiyle veya 
sahip olduğu evi teminat göstererek alan 
tüketicilerin KDV’den muaf olduğu ve 
tüketicilerin konut kredisi kullanarak elde 
ettikleri daire için ödedikleri KDV’yi geri 
alabileceklerine ilişkin bazı açıklamalar 
gündemde. 

Bu haberler 116 Seri Numaralı Katma De-
ğer Vergisi Genel Tebliği’ne atıfta buluna-
rak yapılıyor. Ancak, Ersav Avukatlık ofisi 
kurucusu Avukat Işın Erdem bu tebliğde 
hiçbir şekilde kredi ile alınan konutlarda 
KDV iadesine ilişkin bir ibare olmadığını 

söylüyor. Erdem konuşmasını şöyle sürdü-
rüyor: “Son aylarda yaşadığımız toplumsal 
olaylar ve ekonomik durgunluk nedeniyle 
inşaat sektöründe oluşan durgunluğun 
giderilmesi ve konut satışlarının artırılması 
amacıyla 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile Büyükşehir belediyesi sınırları 
içerisinde 150 metrekare ve üzeri konut 
teslimlerinde 31.03.2017 tarihine kadar uy-
gulanmak üzere KDV oranı yüzde 18’den 
yüzde 8’e indirilmiştir. Ancak geriye dönük 
olarak kredi ile konut sahibi olan tüm 
tüketicilerin KDV iadesinden yararlanarak 
ödediği bedelleri geri alabileceği yönünde 
yasal bir düzenleme bulunmuyor.”

Peki haberleri okuyup başvuru yapmak 
isteyenler ne yapmalı? Avukat Işın Erdem 
yeterli bilgi sahibi olmadan haberlerde adı 
geçen kurumlara başvuru yapılmasının 
zaman kaybı olacağı düşüncesinde. Erdem, 
“Tüketici Mahkemelerine gidilmesi tüke-
ticiler aleyhine karşı dava ve icra vekalet 
ücreti ödenmesi gibi üzücü sonuçlar doğu-
rabilir” diye de uyarıyor. 

KOBİ’lere sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı amaçlayan TÜRKONFED’in, AB Genel Sekreterliği ve AB Bakanlığımızın 
desteği ile Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından finanse edilen Türkiye KSS Derneği ve MVO Hollanda ortaklığında 
başlatılan, 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’ne 
haberlerinizle katkı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.

Toplumsal kalkınma projesi olarak değerlendirdiğimiz özel sektör ve sivil toplumun birlikteliğinden ortak fayda yaratmayı amaçladığı-
mız, 500 KOBİ’ye sosyal sorumluluk bilinci aşılama hedefiyle hazırlanan KSS Projesi, siz değerli dostlarımızın katkılarıyla kamuoyun-
da istenilen etkiyi yaratacaktır.

STK’ların toplumsal fayda yaratan projelerinin etkinliği, ulaşılabilirliği ve yaratacağı katkı ancak ulusal ve yerel medyanın verdiği 
destekle artabilir. KSS Projesi’nde desteklerinizle hem KOBİ’lerimize hem de şirketlerimize hem de ekonomimize istenen ortak faydayı 
yaratacağımıza inanıyoruz. Desteğinizden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,  

KDV İADESİ ALACAĞIM 
DİYE ZARAR ETMEYİN!

TÜRKONFED’in, 
TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

KDV miktarlarını 
geri alabilecekleri 
yönündeki 
açıklamalar 
tüketicilerde büyük 
bir umut yarattı



EMON TEKSTİL HAKKINDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

2001 yılında yılında kurulan, Emon 
Tekstil 195 çalışanı ile erkek giyim 
sektöründe(Gömlek) ‘de, yurt içi ve 
yurt dışında kaliteli üretim ve inavasyon 
çalışmasıyla  ekol haline gelmeyi başa-
ran nadir firmalardan biridir, İstanbul ve 
Sakarya Akyazıda iki fabrikası ile üretim 
ve ihracat yapan bir grup şirketi olarak 
faaliyetine devam etmektedir. Kaliteli ve 
farklı çizgileriyle Fransa,İngiltere,Danım
arka,İsveç, Kanada,Amerika ülkelerede 
ihraç edilen Emon Tekstil Ürünleri yurt 
dışında, daha birçok ülkeye ihracat yapmak 
için görüşmelerine devam etmektedir. Yurt 
dışında, ZARA,RİVER İSLAND,CAFE 
COTON,NEXT,ASOS gibi firmalara ihra-
catını gerçekleştiren firmamız, iç piyasada 
da  DS DAMAT ,MUDO,AVVA ve KARA-
CA başta olmak üzere saygın markaların, 
koleksiyon ve ürün tedarikçisi olarak faali-

yetini sürdürmektedir. EMON olarak kalite 
anlayışımızı ISO 9001-ISO 14001-SEDEX 
ODİT Belgeleri ile standartlarımızı yüksel-
terek üretim yapmaktayız.

SEKTÖRÜNÜZDE HAK 
ETTİĞİNİZ YERDEMİSİNİZ ?

Tasarım ve kalitemizle, taraftar müşteri 
oluşturuyoruz, daha iyi yerlerde olacağımı-
za inanıyorum, Hedefimiz ulusal anlamda 
markalaşarak, ülkemizi yani, Türk Malı 
nı  iyi bir şekilde taşıyarak hak ettiği yere 
getirmeyi de üretici ve ihracatçı bir firma 
olarak görev kabul etmekteyiz.

İHRACAT YAPTIĞINIZ ÜLKELER 
ARASINDA EN YOĞUN ÜLKE 
HANGİSİDİR ?

Fransa, İngiltere ve  Danimarka’ya daha 
yoğun bir şekilde ihracatımızı gerçekleştir-
mekteyiz.

İÇ PİYASA VE PERAKENDE 
SEKTÖRÜ HAKKINDA NELER 
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Perakende sektörü hızlı bir şekilde büyüyor, 
moda ve kalite alıcı ile buluşunca sektörde, 
güzel işler oluşuyor, her şeye rağmen, arge 
ve inavasyon çalışmalarına çok önem ver-
meliyiz, Yurt içinde ve yurt dışında katma 
değerli ürünler üretmek için bu çok önemli, 
tabii ki tüm bunlarla beraber  ülkenin 
ekonomik durumu da  bunları olumlu ve 
olumsuz etkiliyor 

DIŞ PİYASADA 
KARŞILAŞTIĞINIZ ZORLUKLAR 
NELERDİR?

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, iç mali-
yetlerimizin yüksekliğinden kaynaklanan 
nedenlerden dolayı, fiyat tutturamayışımız 
buda bizde ciddi sıkıntı yaratmaktadır.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE, 
TÜRKİYE’NİN DÜNYA 
GENELİNDEKİ KONUMU NEDİR 

Moda ürünler ve küçük adetli siparişler 
Türkiye’de yaptırılıyor, kalitemiz dünya 
genelinde iyi maliyetler düşerse, siparişle-
rin çok ciddi artacağına inanıyorum. Buda 
Türkiye’yi bu sektörde vazgeçilmez kılar,

SOSYAL SORUMLULUK 
PROJENİZ VARMI ?

Öğrencilere özel indirim uyguluyoruz, 
personelimize sosyal sorumluluk çerce-
vesinde psikolojik desteği veriyoruz. İş 
ortamını yaşam alanına çevirerek, çalışan-
larımızın mutluluğunu sağlamaya yönelik 
faaliyetlerimiz bulunmakta,aynı zamanda 
Dünya Gençlik Derneğinin gençlik yaptığı 
çalışmalara destek olmaktayız.

SEKTÖRDE, DEVLET DESTEĞİ  
HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ 
NELERDİR?

Teşviklerin bina arsa makina seklinde veril-
mesi iyi değerlendirilmiyor, fatura üzerin-
den değerler yanlış oluyor.

Bu konuda bizim düşüncemiz teşvikler, 
genel girdi üzerinden olmalı, elektrik, kira, 
ssk, ve  vergi den teşvik verilmeli, büyük 
şehirlere teşvik verilmesin, ama tüm ilçele-
re teşvik verilmeli, bu göçün önlenmesi için 
ve gelirin genel dağılımı için önemlidir. 

Röportaj
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EMON TEKSTİL MAĞAZALAR KOORDİNATÖRÜ EMRAH AYAYDIN’LA 
SEKTÖRÜ KONUŞTUK

MODA ÜRÜNLER VE KÜÇÜK 
ADETLİ SİPARİŞLER 
TÜRKİYE’DE YAPTIRILIYOR

Emrah Ayaydın
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Uluslararası katılımlı 16. Üretim 
Araçları Sempozyumu İstan-
bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Ayazağa Kampüsü, Süleyman 

Demirel Kültür Merkezi’nde 12-14 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sem-
pozyum, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca’nın, Sempozyum Onursal Başkanı 
Ayhan Toraman, Sempozyum Eş Başkanı 
Ferhan Çebi ve Güneş Gençyılmaz’ın açılış 
konuşmaları ile başladı.  

1997’de yapılan ilk sempozyumun ardından 

2001’de de bu etkinliğe ev sahipliği yapan 
ve son olarak 16. Üretim Araştırmaları 
Sempozyumu’nun ev sahibi olan İTÜ’nün 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca,  “4. 
Sanayi Devriminde Üretim” temalı sem-
pozyuma katkıda bulunan akademisyen, 
araştırmacı ve öğrencilere teşekkür etti. 

Rektör Prof. Dr. Karaca: “Bugün bilgiyi 
üretenler sistemlere hükmediyor.”

Rektör Prof. Dr. Karaca, bilgiyi üretenlerin 
sistemlere hükmettiğini belirterek başladığı 
konuşmasında arama motorlarının bugün 
dünyanın bilgisini yöneten araçlar haline 
geldiğini söyledi. Karaca: “Bugün bilgiyi 
üretenler dünyaya hükmediyor, sistemlere 
hâkim oluyor. Google gibi arama motorları, 
bilgiyi tek elde toplayan büyük bir güç ha-
line geldi. Bilginin üretim yeri ise üniversi-
telerdir. Bugün dünyada ‘3. nesil üniversite’ 
kavramı konuşulmaktadır. Türkiye’de 
bilgi üretimini toplum yararına sunan ve 
bilgiyi bu amaçla üreten ‘3. nesil üniversite’ 
olmaya en yakın yüksek eğitim kurumları-
nın başında İTÜ gelmektedir. İstanbul gibi 
çok sayıda uluslararası bağlantıya sahip bir 
dünya şehrinde bulunan İTÜ, 243 yıllık bir 
deneyimi temsil etmektedir ve donanımlı, 
iyi yetişmiş, geniş bir mezun kitlesi ile 
ülkemizin bilgi üretimine önemli katkılar 
sağlamaktadır.” dedi. 

TORAMAN: “MUTLAKA 
BİLGİ ÜRETMELİYİZ, 
ÖĞRENCİLERİ HIZLA BU YÖNDE 
YÖNLENDİRİN.”

Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. 
Ayhan Toraman, İTÜ’deki konuşmasına, 
yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu 
ifade ederek başladı. Toraman: “17 yıl önce 
Türkiye’de en çok konuşulan şey paraydı, 
bugün de hisse senedi gibi kâğıtlar konu-
şuluyor ancak bu ülkeyi kağıt değil, reel 
üretim kurtaracaktır. Üretim kavramı sadece 
mal ve hizmet üretimi olarak görülüyor, 
oysa sadece bunlarla sınırlı değil. Bilgi 
üretim tekniklerini hızla geliştirmek zorun-
dayız. Her şey her yerde üretilip satılıyor 

ve artık ulusal ekonomilerle sınırlı kalmak 
mümkün değil. “ dedi.

ÇEBİ: “HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ 
OLMAYACAK.”

Sempozyumun Eş Başkanı Prof. Dr. Ferhan 
Çebi, su ve buharla başlayan, elektrik ile 
devam eden, dijital devrim ile farklı bir 
boyut kazanan sanayi devriminin bugün 
radikal bir dönüşüm geçirdiğini ifade etti. 
Dijitalleşme, otomasyon, bulut ve akıllı 
teknolojiler, nesnelerin interneti ile üretimin 
farklı bir boyut kazandığını söyledi. 

GENÇYILMAZ: 
“ÜRETİM ANLAYIŞINI 
ÜNİVERSİTELERİMİZ İLE 
TÜRKİYE’YE YAYIYORUZ”

Sempozyumda konuşan Eş Başkan Prof. 
Dr. Güneş Gençyılmaz ise 16’ıncısını 
gerçekleştirdikleri sempozyumun ilkinin de 
İTÜ’de yapıldığını hatırlatarak “Aradan yıl-
lar geçti, bildiri sayısı 250’ye ulaştı, oturum 
ve panel sayısı çok arttı. Bu başarıda herkes 
büyük emek sarf etti. Üretim anlayışını 
üniversitelerimiz aracılığıyla Türkiye’ye 
yaymaya gayret ettik. Gayretlerinden ve 
katkılarında dolayı hepinize teşekkür edi-
yorum.” 

Konuşmaların ardından, Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Karaca’ya ve diğer misafirlere 
plaketleri takdim edildi. 
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4. SANAYİ DEVRİMİNDE 
ÜRETİM TEMASI İLE İTÜ’DE 
GERÇEKLEŞİYOR
 “4. Sanayi 
Devriminde Üretim” 
temalı Uluslararası 
16. Üretim 
Araştırmaları 
Sempozyumu’nun 
açılışında konuşan 
İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca, 
243 yıllık köklü 
geleneği ile İTÜ’nün 
daha fazla bilgi 
üreterek insanlığın 
refahını artırmayı 
hedeflediğini ve ‘3. 
nesil üniversite’ 
olmaya en yakın 
yüksek eğitim 
kurumlarından 
birinin İTÜ olduğunu 
söyledi. 



Son dönemlerde en 
çok tercih edi-
len ürün grupları 
içerisinde yer alan 

emojiler, ölçülü giyime 
renk katıyor. KAYRA’nın 
marjinal kesimleri ve şık 
tasarımları emoji kullanımı 
ile yelpazesini genişletiyor. 
Her yaş grubunun tercih 
ettiği renkli ürünler en çok 
tercih edilenlerin başında 
yer alıyor.

TARZINIZ HER 
DAİM IŞIĞINIZI 
YANSITIYOR

Trençkottan tuniklere, etek-

lerden şık gömleklere iş hayatı-
nızı da renklendirecek detayları 
yansıtan tasarımlar, tarzını her 
daim koruyan kadınların ilgisini 
çekiyor. 

Bu yılın en popüler modasını 
yansıtan emoji baskılı ürünler, 
dinamik bir görünümün yanı sıra 
rahatlığı ile de dikkat çekiyor.

Ortadoğu’nun ardından 
Türkiye’de ilk kez mağazalaşma 
sürecini tamamlayan Kayra, 
dünyanın takip ettiği tasarım 
çizgisini moda tutkunları ile 
buluşturmayı amaçlıyor. 

Gençlerin özgür dünyasını yansı-
tan TAÇ Genç Modası, inovatif 
ürün gamına eklediği “TAÇ 
Yastık Örtü” ile genç odalarına 

farklı bir boyut getiriyor.

“Hayaller Yattığın Yerden Başlar” diyen 
TAÇ, gençleri yepyeni bir ürünle tanıştırı-
yor. Kapalı hali ile yumuşak bir yastık, açık 

hali ile bir yatak örtüsü olarak kullanıla-
bilen “TAÇ Yastık Örtü”, pratik formu 
ile gençlerin odalarına yepyeni bir stil 
getiriyor. 

Seyahate çıkarken ya da kamp yaparken 
rahatlıkla kullanılabilen bu yenilikçi set, 
içinde bulunan çarşaf ve yastık kılıfıyla 
uyku keyfi için ihtiyaç duyulan her şeyi bir 

arada sunuyor. Özel bir katlama tekniği ile 
üretilen, 4 farklı deseni ve eğlenceli renkle-
riyle göz dolduran“TAÇ Yastık Örtü”, kendi 
spor çantasında rahatlıkla taşınabiliyor. 

Özellikle jean ve vintage motors desenleriy-
le ön plana çıkan “TAÇ Yastık Örtü”, genç 
odalarında eğlenceli alternatifleriyle fark 
yaratıyor. 
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ÖLÇÜLÜ GİYİMDE FARK 
YARATAN TASARIMLAR

TAÇ YASTIK ÖRTÜ” İLE GENÇ ODALARINA 
FARKLI BİR BOYUT GETİRİYOR

KAYRA, yeni 
koleksiyonunda 
yer verdiği “Emoji 
Günlükleri” ile 
farklı tarzından söz 
ettirmeye devam 
ediyor.
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İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, bölgesel ticaret 
odalarının desteği ile Cezayir’de üç günlük 
İkili İş Görüşmeleri Programı düzenleyecek. 
28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek program, Kuzey Afrika’ya 
açılmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat 
sunuyor. Program; tarım, gıda, tekstil ve inşaat 
sektörlerini kapsıyor.

İhracatçı firmalara ticari bilgilendirme 
ve pazar araştırması hizmeti sunan 
ve ticari heyet programları organize 
eden İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 

(İDTM), Türk iş dünyasına yeni pazarlar ve 
yeni hedefler oluşturmak için düzenlediği 
etkinliklere bir yenisini ekliyor. İDTM, 
Cezayir’de düzenleyeceği İkili İş Görüşme-
leri Programı ile bu kez Kuzey Afrika’nın 
kapılarını Türkiye’de tarım, gıda, tekstil ve 
inşaat alanında faaliyet gösteren firmalara 
açıyor. 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 
düzenlenecek program kapsamında İDTM, 
katılımcı firmalara Cezayir firmaları ile ikili 
görüşmeler yapma fırsatı sunacak. Katılım-
cı firmalar ikili görüşmelerin yanı sıra ken-
dileri için planlanan ziyaret programlarına 

katılacak ve ülkenin önemli ticari aktörleri 
ile networking yapma olanağı bulacak. 

TARIM, GIDA, TEKSTİL VE 
İNŞAAT SEKTÖRLERİ İÇİN 
İHRACATIN GELECEĞİ KUZEY 
AFRİKA’DA

Cezayir İkili İş Görüşmeleri Programı, 
İDTM’nin ihracatçılar için yürüttüğü pazar 
araştırmalarının sonucunda ortaya çıktı. 
Araştırmalar sonucunda, Kuzey Afrika’da 
özellikle tarım, gıda, tekstil ve inşaat sek-
törleri için Türk firmalarının değerlendirebi-
leceği büyük fırsatlar olduğunu görüldü. Bir 
milyardan fazla nüfusu içinde barındıran, 
yer altı ve yer üstü kaynakları, ucuz iş gücü, 
yükselen alım talebi ile dünyadaki önemli 
ekonomik aktörlerin ilgisini çeken Afrika 
kıtası, batı pazarlarında zorlanan firmalar 
için yeni bir ihracat kapısı olma niteliği 
taşıyor. Özellikle Arap kökenli, Fransız-
canın ikinci dil olduğu Magrip bölgesi 
hızla gelişen ekonomisi ve doğal kaynak-
ları ile Türk firmaları için yeni bir cazibe 
alanı oluşturuyor. İDTM-Cezayir İkili İş 
Görüşmeleri Programı, bu nedenle Kuzey 
Afrika’ya açılmak isteyen ihracatçı firmalar 
için önemli fırsatlar sunuyor. 

Haber

KUZEY AFRİKA’YA 
İHRACAT FIRSATI



Euromoney ve GlobalCapital 
tarafından gerçekleştirilen 
Sürdürülebilir ve Sorumlu 
Sermaye Piyasaları Konferan-

sı (Sustainable and Responsible Capital 
Markets Forum) kapsamında düzenlenen 
törende GlobalCapital Yeşil/Sürdürülebilir 
Tahvil Ödülleri sahiplerini buldu. TSKB; 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde 
”Yılın Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı” 
(EMEA Green/SRI Bond Deal of the Year)” 
kategorisinde ödüle layık görülürken, “En 
Yenilikçi Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı” 
kategorisinde de finale kaldı. TSKB’ye 
ödülü Amsterdam’da 6 Eylül 2016 tarihinde 
düzenlenen törende takdim edildi.

Hızla gelişen ve nüfusu artan dünyada 
sürdürülebilir büyümenin büyük bir önem 
kazandığına dikkat çeken TSKB Genel 
Müdürü Suat İnce, “Bu yıl sürdürülebilirlik 
alanında bir ilke daha imza atarak, ulusla-
rarası sermaye piyasalarında bölgemizde 
“Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil” (Green/
Sustainable Bond) ihracını gerçekleştiren 
ilk Banka olduk. Yeşil tahvil ihracımız, 
317 uluslararası kurumsal yatırımcıdan 
planlanan tutarın 13 katından fazla talep 
gördü. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bu taleple 
büyük bir başarıya imza attık. Uluslararası 
platformda layık görüldüğümüz “Yılın 
Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı” ödülüyle 
uzun yıllardır büyük bir kararlılıkla devam 
ettiğimiz sürdürülebilirlik yolculuğumuzun 
bir kez daha taçlanmış olmasından dolayı 
mutluyuz. Bankamızı bu başarıya taşıyan 
tüm TSKB ekibine en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

TSKB’nin sürdürülebilirlik alanındaki 

faaliyetleri hakkında bilgi veren İnce, 
“TSKB olarak, sürdürülebilirlik yatırımla-
rına sağladığımız krediler portföyümüzün 
yüzde 50’sini aşmış durumda. Bu oranla 
Türkiye’nin yıllık karbondioksit salımının 
8,3 milyon ton azalmasına katkı sağla-
manın gururunu yaşıyoruz. Diğer yandan 
sürdürülebilirlik felsefesini tüm bankacılık 
hizmetlerimize ve süreçlerimize entegre 
ediyoruz” dedi.

Bu yıl Euromoney Konferansları platformu 
ile güçlerini birleştiren GlobalCapital, bu 
birleşme sonrası ilk Sürdürülebilir ve So-
rumlu Sermaye Piyasası Ödüllerini hayata 
geçirdi. 

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 
bankalar, yatırımcılar ve üçüncü taraflar 
ödüle aday kuruluşları oylamak üzere davet 
edildi. Bu oylama sonucunda kazanan kuru-
luşlar belirlenirken, oylama sürecine dünya 
çapında yaygın bir kitle katıldı. 
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YILIN YEŞİL/
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TAHVİL İHRACI ÖDÜLÜ 
TSKB’NIN
Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası, 
Euromoney ve 
GlobalCapital 
tarafından 
düzenlenen 
Sürdürülebilir ve 
Sorumlu Sermaye 
Piyasaları Konferansı 
kapsamında, Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi’nde “Yılın 
Yeşil/Sürdürülebilir 
Tahvil İhracı” 
ödülüne layık 
görüldü.



Şirketler için her geçen gün daha da büyük bir tehdit haline gelen 
siber saldırılar, büyük mali kayıplar yaşatıyor. Araştırmalara 
göre siber saldırıların şirketlere maliyeti ABD’de 114 milyar doları 
bulurken, Türkiye’de de milyar dolarlar seviyesine ulaştı. Siber 
saldırıya uğrayan şirketlerin kısa bir zaman içerisinde iflas riski 
ile karşı karşıya kalabileceğinin altını çizen Ofisim.com CEO’su 
Serdar Turan, bu tür kayıpların sadece şirketleri değil müşterileri 
de etkilediğini belirtti. Her şirketin acil eylem planını oluşturması 
gerektiğini söyleyen Turan, aynı zamanda siber güvenlik 
tatbikatlarının planlanması ve uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Günümüz iş dünyasında rekabet 
gün geçtikçe artıyor. Rakiplerin-
den bir adım önde olmak isteyen 
şirketler dijital dönüşüme daha 

çok önem veriyor. Şirketler teknoloji ile do-
nanırken ortak beklenti veriye kesintisiz ve 
kolay şekilde erişmek, verileri depolamak, 
yedeklemek ve korumak oluyor.

Siber saldırılardan hasarsız kurtulmanın 
kolay olmadığının altını çizen Ofisim.com 
CEO’su Serdar Turan, “Yüzde yüz güvenlik 
diye bir şey yok. Şirketler, siber saldırılara 
karşı öncelikle hazırlıklı olmalı. Bir siber 
saldırı ihtimaline karşı sistemlerin devam-
lılığı, veri güvenliği nasıl sağlanacak, kısa, 
orta ve uzun vadede kimler ne yapacak, 
riskler nasıl mitige edilecek gibi sorular 
yanıtlanmalı. 

Ayrıca acil eylem planı oluşturulması ve 
hazırlıklı olma adına siber güvenlik tatbikat-
larının planlanması gerekiyor” dedi. Siber 
güvenlik konusunda Türkiye’de bilgi ve 
yetkinliğinin arzu edilen düzeyde olmadığı-
nı söyleyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Siber güvenlik konusunda henüz yolun 
başındayız. Ülkemizdeki yetişmiş insan 
kaynağının hızlı bir şekilde giderilmesi 

gerekiyor. Bu konuda bilinirliğin artırılması, 
siber güvenliğin basit bir yazılım ve dona-
nımla çözülemeyeceğinin farkına varılmalı. 
Yetkin personeller eşliğinde, gerçekleştirilen 

her ürün ve sağlanan her hizmetin güvenlik 
açısından sistematik bir şekilde analiz edili-
yor olması, bizi ileride siber saldırılara karşı 
çok daha güvenli kılacaktır.” 

Haber

74ÖRME DÜNYASI Eylül - Ekim 2016

SİBER SALDIRILAR 
İFLASA KADAR 
GÖTÜREBİLİYOR



Daha önce yaptığı 
‘sosyal kontratın 
bozulduğu’ tespitine 
dikkat çekerek, 
bu gelişmenin 
Trump’ı zafere 
götürebileceğini 
ve piyasalarda 
volatiliteyi 
alevlendirebileceğini 
belirten Jakobsen, 
“Tarihteki bütün 
makro değişimler, 
politik yanlışlardan 
kaynaklanır. 
Trump’ın başkan 
olması büyük bir 
yanlış olabilir, ama 
dünyanın ihtiyacı 
olan bozulmayı 
harekete geçirecek ve 
düzen değişikliğini 
beraberinde 
getirecektir” dedi.

Saxo Bank baş Ekonomisti ve 
CIO’su Steen Jakobsen, 2016 
yılının son çeyreğine dair görüş-
lerini açıkladı. Sosyal kontratın 

bozulmasının Trump’ı zafere götürebilece-
ğini söyleyen Jakobsen, bunun volatiliteyi 
yükselteceğini belirtti. Jakobsen, “Aşırı bo-
zulma beraberinde değişimi getirir. Sistemi 
alttan destekleyen mevcut sahte vaatlerden 
kaçmanın zamanıdır” dedi.

“Dünyanın, bir kez daha dünyayı kurtaracak 
bir finansal genişlemenin hayalini kurduğu” 
saptamasını yapan ünlü analist, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Dördüncü çeyreğe aşırı 
düşük volatilite, faiz oranları, enflasyon ve 
büyüme sonucunda ortaya çıkan, endişe 
ve sosyal eşitsizlikle giriyoruz. Dördüncü 
Çeyrek, giderek daha gerginleşen ABD 
Başkanlık seçimleri ile ilgili gelişmelerle 
geçecek. Ancak son çeyrek aynı zamanda 
hükümetlerin tipik olarak bütçeden nasıl 
az para harcayacakları hususunda yan çiz-
dikleri, risk için zayıf bir dönemi. Diğer bir 
deyişle ‘Gösteri zamanı!’

“Dünyanın daha güçlü bir dolar ile yoluna 
devam edemeyeceği kanaatimi muhafaza 
ediyorum. Buna rağmen Saxo Bank’ta 

bizler, son birkaç ayda ‘sermaye maliye-
tinin’ hükümet dışında nasıl yükseldiğine 
ve dolardaki fonlamanın nasıl yavaşça ama 
kesin olarak kesildiğine odaklandık. Bu bizi 
dolarda orta-kısa vadeli pozisyona yönlen-
dirdi. Aynı zamanda EURUSD paritesini 
1,00 test seviyesine, USDJPY paritesini ise 
100,00 civarında biraz istikrar kazanmaya 
doğru götürdü. Uzun vadeli temel görüşü-
müze karşın, altın ve gümüşte yetersiziz. 
Bu yıl sonu daha yüksek dolar inancının bir 
başka nedeni de kredi piyasalarında yatıyor. 
Geleneksel olarak kredi gerilimini gösteren 
TED spreadi yıl boyunca 40 baz puan yük-
seldi, aynı şekilde bankalar arasındaki para 
fiyatına ilişkin libor da yükseldi. “

Başka bir şeye ihtiyaç var!

ABD Merkez Bankası’nın bu yıl hâlâ bir 
faiz artırımı yapabilme olasılığı olduğuna 
işaret eden Steen Jakobsen, bu konuda da 
şunları söyledi: “FED bir faiz artırımı ya-
pabilir ama zaten piyasalar hükümetin mü-
dahalesi olmadan serbestçe ticareti yapılan 
küçük miktarlardaki paralar için bir değil, 
iki artırım yaptı. ABD seçimlerinden sonra 
FED’in Aralık’ta 25 baz puanlık bir artışla 
bir hamle daha yapma olasılığı %60.  
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SAXO BANK’IN BAŞ EKONOMİSTİ VE CIO’SU STEEN JAKOBSEN, 2016 YILI SON 
ÇEYREĞİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLERİNİ AÇIKLADI

TARİHTEKİ BÜTÜN MAKRO 
DEĞİŞİMLER, POLİTİK 
YANLIŞLARDAN KAYNAKLANIR



Yeni marka yüzü 
Fahriye Evcen’le 
çekeceği reklam filmi 
serisinin ilkini Koton 
Jeans markasına 
çeken Koton, 5 yıl 
içinde 50 milyon 
dolar yatırımla 
“Koton Jeans” 
mağazalarının 
sayısını 117’ye 
yükseltecek.

Koton, marka yüzü sinema ve 
dizi oyuncusu Fahriye Evcen’le 
ilk reklam filmini Koton Jeans 
markasına çekti. Önümüzdeki 

dönemde yurtiçinde ve yurt dışındaki Ko-
ton Jeansmağazalarının sayısını artırmayı 
hedefleyen Koton, jean kategorisine 5 yıl 
içinde 50 Milyon dolar yatırım yapmayı 
hedefliyor.

Koton’un reklam filminin ön gösteriminin 
de yapıldığı basın lansmanında konuşan 
Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, 
müşterilerin geri bildirimleri doğrultusunda 
çok sevilen “Koton Jeans” markasını geçen 
yıldan itibaren mağazalaştırarak yatırımla-
rını artırdıklarını söyledi. Gülden Yılmaz, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“İlk olarak İstanbul, Trabzon ve Rize’de 
açtığımız Koton Jeans mağazalarımıza İs-
tanbul Sancaktepe ve Ordu mağazalarımızı 

da ekleyeceğiz. Koton Jeans’e 5 yıl içinde 
50 milyon USD yatırım yaparak 2021 
yılında mağaza sayımızı 57’si yurtdışında, 
60’ı yurt içinde olmak üzere 117’ye yüksel-
teceğiz. Yaptığımız yatırımlar sonucunda 
2021 yılında Koton Jeans mağazalarımızın 
toplam cirosunun 700 milyon TL olacağını 
öngörüyoruz. Koton Jeans mağazalarıyla, 
jeandeki kalıp, çeşit ve fiyat farkımızı orta-
ya koyarken, farklı ülkelerdeki büyümemizi 
sürdüreceğiz.” 

Haber

76ÖRME DÜNYASI Eylül - Ekim 2016

KOTON 5 YIL İÇİNDE JEAN’E 
50 MİLYON DOLAR YATIRIM 
YAPACAK
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Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli, 
Kanun Hükmünde 
Kararname ile geçici 
olarak yasaklanan 
iflas erteleme 
konusunun kalıcı 
olarak kaldırılması 
planlandığını 
açıkladı.

Son dönemlerde iflas erteleme 
taleplerinin art niyetli olduğuna 
vurgu yapan Avukat Cevat Kazma 
ise, ancak buna yine de tamamen 

kaldırılmasının doğru olmayacağını, iflas 
sayısını daha da yukarı çekebileceğini be-
lirtti. Cevat Kazma, yargıdaki bilirkişi mü-
essesinin yeniden yapılandırılmasının daha 
doğru olacağını ifade ederken, bilirkişilerin 
gizli tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde çıkarılan Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile şirketle-
rin iflas erteleme talepleri olağanüstü hal 
süresince (OHAL) yasaklanmıştı. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli, iflas erteleme taleplerinin 
OHAL sonrasında kalıcı hale getirilebilece-
ğini açıkladı.

İflas erteleme konusuyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, 
erteleme kararlarının aslında şirketleri daha 
iyi hale getirme amacı taşıdığını, ancak 
son zamanlarda şirketlerin bu durumu art 

niyetle kullandığına dikkat çekti. Bunun en 
önemli sebebinin ise yargıdaki bilirkişilik 
müessesindeki problemlerden kaynaklandı-
ğını açıkladı.

ÖZERK BİLİRKİŞİ ÜST KURULU 
OLUŞTURULMALI!

İflas ertelemenin yasaklanması yerine, 
bilirkişilerde yeniden yapılandırılmaya 
gidilmesini, özerk bilirkişilik üst kurulu 
oluşturulması gerektiğini söyleyen Cevat 
Kazma, bilirkişi olacak kişilerin sınava tabii 
tutulması gerektiğini ifade etti. Türkiye’de-
ki tüm davalardaki bilirkişilik atamalarının 
bu kurul tarafından merkezden atanması 
ve bilirkişilerin unvanları dışındaki tüm 
bilgilerinin gizlilik içinde olması gerektiğini 
vurguladı.

Cevat Kazma, böylece bilirkişi raporlarının 
ve kararların daha adil olabileceğini, iflas 
erteleme davalarının bu sayede amacına uy-
gun hale gelebileceğini sözlerine ekledi. 

İFLAS ERTELEMENİN TAMAMEN 
KALDIRILMASI PLANLANIYOR!



Sermaye taahhüdünün yerine geti-
rilmesi/getirilmemesi ve sonuçları 
ile ilgili hükümler Türk Ticaret 
Kanunu’nun muhtelif maddelerin-

de yer almaktadır. Bilindiği gibi şirketler 
sermayelerini aynen veya nakden ödeyerek 
ya da taahhüt ederek artırabilirler. Eğer ki 
şirketler taahhüt yoluna giderlerse taahhüd 
edilen sermayenin ise 24 ay içinde öden-
mesi gerekmektedir. Ancak, taahhüd edilen 
sermayenin 24 aylık süre içerisinde değil de 
daha kısa sürede ödenmesi şirket sözleşmesi 
ile ya da genel kurullarda öngörülebilir. İşte 
taahhüd edilen sermaye belirlenen sürelerde 
ödenmez ise (hatta 24 aylık süreç içerisinde 
dahi) vergi inceleme memurları bu konuyu 
eleştiri konusu yaparak örtülü kazanç dağı-
tımından bahisle vergi inceleme raporları 
yazabilmekte ve bu raporlara istinaden tarhi-
yatlar yapılabilmektedir. Limited şirketlerde 
asgari sermaye tutarı 10.000–TL ve anonim 
şirketlerde ise 50.000–TL’dir. Ortakların 
sermaye taahhütlerini yerine getirmelerine 
ilişkin Ticaret Kanununun ilgili maddeleri-
nin hükümleri aşağıdaki gibidir. 

1.Sermaye payının taahhüdü ve ödenmesi

Türk Ticaret Kanunu’nun sermaye koyma 
borcunun genel olarak açıklamasının yapıl-
dığı 128 maddesinin 

1. fıkrası “Her ortak, usulüne göre düzen-
lenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle  
koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı 
şirkete karşı borçludur.”,

7.fıkrası “Şirket, her ortağın sermaye koyma 
borcunu yerine getirmesini isteyebileceği 
ve dava edebileceği gibi, yerine getirmede 
gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazmini-
ni de isteyebilir. Tazminat istemi için ihtar 
şarttır. “,

8.fıkrası ise “Ortaklarca, sermaye olarak 
konulması taahhüt edilen hakların korunması 

için, kurucular tarafından ortaklar aleyhine 
ihtiyati tedbir istenebilir. Tedbir üzerine 
açılacak davalar için, Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanununda öngörülen süre ancak 
şirketin tescil ve ilanı tarihinden itibaren 
işlemeye başlar.” hükümlerini içermektedir. 
TTK Md: 128’de belirtildiği üzere, her ortak 
taahhüt ettiği sermaye nedeni ile şirkete 
borçlu durumdadır. Şirket ortağın sermaye 
taahhüt borcunu yerine getirmesini isteyebi-
lir, taahhüdün yerine getirilmesinde gecikme 
olması halinde uğranılan zararın tazminini 
isteyebilir. 129. madde “Zamanında ifa 
edilmeyen sermaye para ise, 128 inci madde 
gereğince tazminat hakkına halel gelmemek 
şartıyla, aksine şirket sözleşmesinde veya 
esas sözleşmede hüküm yoksa, şirketin tesci-
li anından itibaren temerrüt faizi de ödenir.” 
hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, şirketin tescilinden itibaren 
zamanında ödenmeyen sermaye payı için 
temerrüt faizi ödeneceği belirtilmiştir. 
132’nci madde uyarınca ise, kanunlarda 
aksine hüküm yoksa, şirket sözleşmesiyle 
ortakların, koydukları sermayeler için faiz 
ve şirketteki hizmetleri sebebiyle kendilerine 
ücret verilmesi kabul olunabilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun pay bedellerinin 
nakdi ödenmesi ile ilgili 344. maddesine 
göre, “ Nakden taahhüt edilen payların 
itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi 
tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini 
izleyen yirmi dört ay içinde ödenir. Payların 
çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce 
ödenir.” 345’inci maddeye göre de, nakdî 
ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, 
kurulmakta olan şirket adına açılacak özel 
bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği 
şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, 
kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş 
bulunan ve kanunda yazılı olandan daha 
yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret 
siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile 

ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel 
kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdür-
lüğü yazısının sunulması üzerine, sadece 
şirkete öder.

2. Sermaye payının ödenmemesinin sonuçları
2.1. Temerrüt hali
Pay bedellerini ifa ve ifa etmemenin sonuç-
larının ilkesinin belirtildiği 480/1 maddeye 
göre, “Kanunda öngörülen istisnalar dışında, 
esas sözleşmeyle pay sahibine, pay bedelini 
veya payın itibarî değerini aşan primi ifa 
dışında borç yükletilemez.”, ödemeye çağrı 
başlıklı 481 maddede ise pay bedellerinin 
yönetim kurulu tarafından esas sözleşme-
de başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, 
pay sahiplerinden ilan yoluyla isteneceği 
belirtilmektedir. Maddenin gerekçesine göre 
yönetim kurulunun bu yetkisi devredilemez. 
İlanda, ödenmesi istenen sermaye borcunun 
oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödeme-
nin nereye yapılacağı açıkça belirtilir.

481’inci maddede ödemeye çağrı düzenlen-
miştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 482/1’e 
göre “Sermaye koyma borcunu süresi içinde 
yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek 
olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yüküm-
lüdür.” 482/2 maddede temerrüde düşme 
sonuçları belirtilmiştir. sermaye koyma 
borcunu yerine getirmeyen pay sahipleri 
ile ilgili olarak yönetim kuruluna bir takım 
yetkiler verilmektedir.  “yönetim kurulu, mü-
temerrit pay sahibini, iştirak taahhüdünden 
ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan hakla-
rından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı 
satıp yerine başkasını almaya ve kendisine 
verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal et-
meye yetkilidir. İptal edilen pay senetleri ele 
geçirilemiyorsa iptal kararı 35 inci maddede 
yazılı gazetede ve ayrıca esas sözleşmenin 
öngördüğü şekilde ilan olunur.” 

Ayrıca, Esas sözleşmeyle, pay sahipleri, 
temerrüt hâlinde, sözleşme cezası ödemekle 
zorunlu tutulabilirler. (TTK  Md:482/3) 
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SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN 
YERİNE GETİRİLMEMESİ

Av. ESAD FATİH BAYAR
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Forum Fashion Week 2016 birbirinden 
özel etkinliklerle ikinci gününde de moda 
rüzgârı estirmeye devam etti. Irmak 
Atuk’un podyuma çıktığı defile ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgi gördü.

Zengin marka karmasıyla 
Avrupa’nın en büyük alışveriş 
merkezlerinden biri olan Forum 
İstanbul, bu yıl 7’ncisi gerçekleş-

tirilen Forum Fashion Week kapsamında 
düzenlediği etkinliklere önde gelen marka-
ların yer aldığı muhteşem bir defile ile de-
vam etti. Forum İstanbul’da gerçekleştirilen 
çok özel defilede başarılı sunucu ve manken 
Irmak Atukpodyuma çıktı.

7 yıldır devam eden böylesine başarılı 
bir moda organizasyonunda yer almak-
tan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen 

Atuk: “15 yıldır bu işin içerisinde yer alan 
biri olarak her defile öncesi aynı heyecanı 
duyuyorum’’ dedi.

OYUNCULUK BANA GÖRE DEĞİL

Şimdiye kadar 100’ü aşkın defilede yer 
aldığını söyleyen Atuk, mankenliğin yanı 
sıra sunuculuk yapmaktan da keyif aldığını 
belirtti. Yaklaşık üç yıldır sunuculuk haya-
tına devam eden Irmak Atuk: ‘’Bir dönem 
oyunculukta yaptım, ama oyunculuğum 
bana göre olmadığını düşünüyorum çünkü 
çok sabırsızım. Oyunculukta bekleme süresi 

çok fazla, o sürede maalesef benim enerjimi 
alıyor. Oyunculuğu çok severek yapmak 
gerekiyor, ben çok sevemedim” dedi.

BU YILIN MODASI: RENGARENK 
TRENÇKOTLAR

2017 Sonbahar-Kış koleksiyonlarına 
değinen Irmak Atuk: “Bu sezon kadifeler 
karşımıza çıkacak elbiseden pantolonlara 
kadar hemen hemen her parçada kullanıldı-
ğını göreceğiz. Bununla birlikte rengârenk 
trençkotlar bu yıl sokakları renklendirecek” 
dedi. 

FORUM 
İSTANBUL’DA 
MUHTEŞEM 
DEFİLE



Alın teri göz nuru işlerimiz var…

Bilmem kaç flament iplikle bilmem kaç 
NE ipliği buluşturup fein pus derken ortaya 
desenli fantezi güzel harika şeyler çıkarabi-
liyoruz…

Tuşe bizim işimiz…

Tasarım bizim işimiz,

Moda bizim işimiz…

Üretmek bizlerin işi, harika şeyler başarabi-
len insanlarız…

Tasarımda harikalar yaratıyoruz, umudu-
muz çok iyi…

Hem ne demişler bir işte umut olmazsa o 
işin gelişimi olur mu? 

Güzel bir sektörde çalışmamın gururunu 
yaşıyoruz, hepimizin kendine göre dene-
yimleri var! 

İşin ehli insanlar ise kolay yetişmiyor, hepi-
mizin içinde birer sanatçı kimliği gizli…

Ama gariptir bizden ve ülkemizden dünya-
da kimse bahsetmiyor! 

Garip bir haldeyiz, kendimize saygımız 
olmadığı gibi işimize de emeğimize de 
saygımız yok! 

Avrupalı bize muhtaçken, sanki biz onlara 
muhtaçmışız havasında…

Devamlı zorluyorlar bizi…

Makine almaya zorluyorlar…

Bedava çalışmaya zorluyorlar, kendi firma-
larının cari açıklarını bizim firmalarımız 
üzerinden kapatmaya çalışıyorlar! 

İndirimler dekontlar, uçak ücretleri kargola-
rın bizlere yüklenmesi gibi…

BIRAKIN ALLAH AŞKINA siz hiç 
mağazaya gidip iki gün geç gelen istediği 
kıyafet için mağazadan taksi parası isteyen 
Vatandaş gördünüz mü? 

Safız…

İyi niyetliyiz…

Ama maalesef kendimizi kullandırıyoruz! 

Avrupa’nın en küçük ülkelerini bile gözü-
müzde birer dev yapmışız! 

İhracatta bir stilimiz kalmamış…

Gönder satınca öder mantığı ile ihracat olur 
mu? 

Daha semtimizdeki üreticiden sattığımız 
ürünü takip edemezken Almanya’nın veya 
Rusya’nın ücra köşesindeki insana nasıl 
güvenebiliriz!  

Niye Çin’i tercih etmiyorlar sanıyorsunuz! 

Katı kurallar var üretime başlamadan para-
sını istiyor firmalar! 

Ya biz elimizin emeği gözümüzün nurunu 
sağa sola serpiştiriyoruz! 

Yıllarca emek verdiğimiz firmalarmızı zora 
sokuyor, cari açıklar oluşturuyoruz…

Peki, ama derdimiz ne? 

FAZLA CİRO / RAKAMSAL OBURLUK 
ve EN BÜYÜK OLMAK…

Hedefler hedefler ve yine hedefler…

O güzel ruhumuza şeytan kaçıyor büyük 
büyük cirolar bizi teslim alıyor…

Doğru iş yapabilme yetimizi kaybediyoruz 
ve en önemlisi kapasitemizi bilmiyoruz…

Bize hizmet vermeye çalışan küçük kobileri 
ciro hırsımızdan farkında olmadan batırı-
yoruz…

Sonra ne olacak bu ülkenin hali diyoruz! 

ÇOKTAN AZ OLMALIYIZ…

ÇÜNKÜ YOKTAN VAR OLDUK! 

Makale
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GÖNDER SATINCA 
ÖDER MANTIĞI İLE 
İHRACAT OLUR MU?

Daha semtimizdeki 
üreticiden 
sattığımız ürünü 
takip edemezken 
Almanya’nın veya 
Rusya’nın ücra 
köşesindeki insana 
nasıl güvenebiliriz!  
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Anadolu’ya ve insanlığın kök-
lerine duyulan merak, gelene-
ğin kaybolmaya yüz tuttuğu 
Anadolu’da, yerel kumaşlar 

üzerinde Argande ile tekrar canlanıyor. 
Aslı Jackson’nın Argande için hazırladığı 
2016/2017 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nun 
yüzü ise ünlü oyuncu ve model Sema Şim-
şek oldu. Adını, Mezopotamya toprakların-
da hüküm sürmüş Kommagene Krallığı’nın 
tek tanrıçası güzeller güzeli Argande’den 
alan marka, bugün Güneydoğu kadınlarının 
elinde yeniden doğuyor. 

Güneydoğu Anadolu’daki kadınların 
sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi 
amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ile GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) ortaklığı 
ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirli-
ği Ajansı (SIDA) finansmanıyla Mayıs 
2008’den beri uygulanan “GAP Bölgesinde 
Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 
Projesi”, ürünlerini Argande markası altında 
topluyor. Proje, kadınların iş gücü piyasa-
sına katılımını, Güneydoğu Anadolu’nun 
markalaştırılmasını ve yeni satış ve pazar-
lama fırsatlarının yaratılmasını hedefliyor. 
Argande koleksiyonunu hazırlamak üzere 
Kilis’te kurulan atölyede kadınlara istihdam 
olanağı sağlanıyor.

Türkiye’nin en büyük ve yenilikçi hazır 
giyim firmalarından biri olan MUDO’nun 
gönüllü desteği ve Hatice Gökçe’nin marka 
koordinatörlüğünde, hazır giyime getirdiği 
yenilikçi bakış açısı ile tanınan, sektörün 
önemli tasarımcılarından Aslı Jackson’ın 
elinden çıkan kıyafet ve aksesuarlar Güney-
doğulu kadınlar tarafından üretiliyor. 

GELENEKSEL GAZİANTEP 
KUTNU DOKUMASI 
“ANADOLU’NUN UYANIŞI” 
KOLEKSYİONUNDA CAN 
BULDU!

16. Yüzyıldan itibaren Gaziantep’te do-
kunmaya başlanan, şık giyinmek isteyen 
insanların hayallerini süsleyen kutnu bezi; 
görkem, zarafet ve estetiği ifade ediyor. 
Anadolu’nun kült kumaş tarihinden etki-

lenilerek yaratılan Argande koleksiyonu, 
renkleriyle Anadolu’daki farklı kültürlerin 
varoluşuna yeniden bakıyor. Aslı Jackson’ın 
Argande için hazırladığı Anadolu’nun Uya-
nışı koleksiyonu ile yöresel kadın imajının 
vurguladığı kıyafetler üzerinde hassas nakış 
işlemeleri, tespih ucu püskülleri, Doğu’yu 
çağrıştıran kutnu kumaşı, ikattan ilham 
alan soyut desen ve aksesuarlara dönüşe-
rek, sezonun neotribal ruhunu yansıtıyor. 
Geçmişten geleceğe yaratıcı bir stil yolculu-
ğuna çıkaran Anadolu kültürünün, günü-
müz modası ile karşılaşmasının hikâyesini 
izleyelim.

Koleksiyonun Şanlıurfa Harran’da çeki-
len fotoğraflarını fotoğraf sanatçısı Jerry 
Stolwijk çekti, makyaj tasarımını Meryem 
Perilhou, saç tasarımını ise Esra Gül yaptı. 
Argande markasının ve Anadolu’nun Uya-
nışı koleksiyonunun yüzü ise Sema Şimşek 
oldu.

MUDO

1964 yılından beri hazır giyim sektöründe 
moda ve kaliteyi müşterileriyle buluşturan 
Mudo, Argande koleksiyonuyla önemli ve 
sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk proje-
sine imza attı.  Argande markasının yaratım 
sürecinde proje ekibiyle koordineli çalışan 
Mudo, hiçbir kar gütmeden yürüttüğü proje 
ile ünlü tasarımcıların hazırladığı Argande 
koleksiyonunu özel tasarlanmış reyonlarda 
ve vitrinlerde sunuyor. 

Argande markası ile Mudo, Argande 
atölyelerinde çalışan Güneydoğu Anado-
lulu kadınlara sürdürülebilir bir kaynak 
sağlanmasına katkıda bulunuyor. Argande 
koleksiyonu ile moda severler, Mudo 
mağazalarında tasarım ürünlere uygun 
fiyatlarla ulaşırken, aynı zamanda önemli 
bir sosyal sorumluluk projesinin parçası da 
olacaklar. 

ARGANDE, 2016-17 SONBAHAR KIŞ KOLEKSİYONU İLE

ANADOLU’NUN UYANIŞI
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  Makine Parkuru

Pus Fine Sistem Model Marka Örgü C. Açiklama

34 10 54 2015 Terrot A.En Elk.Jakar Süprem F.ElastanMeshKitl

34 10 54 2015 Terrot A.En Elk.Jakar Süprem F.ElastanMeshKitli

34 7 54 2015 Terrot A.En Elk.Jakar Süprem F.ElastanMeshKitli

34 7 54 2015 Terrot A.En Elk.Jakar Süprem F.ElastanMeshKitli

34 10 102 2011 PilotelliA.En Süprem

34 10 102 2011 PilotelliA.En Süprem

34 18 102 2011 PilotelliA.En Süprem

34 18 102 2011 PilotelliA.En Süprem

34 14 102 2009 PilotelliA.En Süprem

34 14 102 2008 PilotelliA.En Süprem

34 14 102 2007 PilotelliA.En Süprem

34 10 102 2009 PilotelliA.En Süprem

34 10 102 2008 PilotelliA.En Süprem

34 10 102 2011 PilotelliA.En Süprem

36 10 60 2000 PilotelliInterrib

36 10 60 2000 PilotelliInterrib

30 10 48 2000 PilotelliInterrib

30 12 48 2000  Mayer Interrib

30 12 48 2000  Mayer Interrib

30 12 48 2000  Mayer Interrib

30 12 48 2006  Mayer Interrib

Tekstil sektöründe dünya standartlarında kalın fein fantazi örme kumaş imalatı ve pazarlama hizmeti vermek için yola çıkan 
ÇAVUŞOĞLU ÖRME alanında edindiği tecrübeyi sürekli yenilik 
ilkesiyle müşterilerine sunan bir �irmadır.15 yılı aşkın fantazi kumaş imalat tecrübesi ve birikimi olan �irmamız 
yenilik ve kalite odaklı üretim anlayışı, beklentileri en iyi şekilde organize edebilen bir kadro ve müşterilerimizin 
güveni ile yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

*Jakarlı Kumaslar
*Süprem Kumaslar
*Ribana Kumaslar
*Kaskorse Kumaslar
*Waf�le,Pike,Selanik
*Çelikli Kumaslar 




