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Türkiye Cumhuriyetine ve milli 
birliğimize karşı girişilen, bütün 
terörist saldırıları esefle kını-
yoruz. Bu tür terör olaylarına 

destek olan, çanak tutan unsurları da 
şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Gelişen 
Türkiye’nin önünü kesmeye çalışanların 
asla ellerini ovuşturmasına fırsat vermeye-
ceğiz. Bizler sanayici ve iş adamı olarak, 
şimdiye kadar bu tür saldırılara karşı, nasıl 
dimdik durduysak bundan sonrada asla bu 
tavrımızı değiştiremeyeceklerdir.

Ülkemizin güven ortamının sağlanmasın-
da, üstümüze düşen görevi yerine getirece-
ğimizdenkimsenin şüphesi olmasın. 

Terörü ortadan kaldırmanın en önemli 
faktörlerinin başında, güçlü bir ekonomi 
ve sağlıklı bir eğitim gelmektedir. Bunları 
başardığımız takdirde, ülkemize karşı 
girişilen her türlü saldırıya karşı dahada 
güçlenerek karşı koyacağımızdan da kim-
senin şüphesi olmamalı.

Bu tür hain saldırılar bizleri daha da kenet-
lemekte ve güçlendirmektedir. Daha fazla 
şehit vermek yerine daha fazla üreterek, 
ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda söz 
sahibi olacak genç nesiller yetiştirmemiz 
gerekmektedir.

Polisimize, askerimize ve masum sivil hal-
kımıza karşı girişilen, bu menfur ve hain 

terör saldırısında, şehit olanlara Allahtan 
Rahmet, ailelerine ve ülkemize baş sağlığı 
diliyor, yaralılarımızın biran evvel sağlık-
larına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Bizler örme sanayicileri olarak, ülke-
mize ve insanımıza karşı, girişilen terör 
saldırıları karşısında, bugün olduğu gibi, 
bugünden sonrada devletimizin yanında 
olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz.

Ekonomik  ve sosyal alanda, zor koşullar 
altında olsa bile, üretimlerimizi ve ihraca-
tımızı daha duyarlı bir şekilde gerçekleş-
tirerek, bu günlerin atlatılmasına katkıda 
bulunacağımızdan kimsenin şüphesi 
olmamalı. 

Görünen odur ki, gelişen bir Türkiye nin, 
dostumuz olmayan bazı ülkeleri’de ne 
kadar rahatsız ettiğini de artık çok daha 
net olarak görmekteyiz

Güçlü bir Türkiye’nin sanayiye ihtiyacı 
vardır, üretime ihtiyacı vardır, ihracata 
ihtiyacı vardır. İşte bizde bugünler için 
varız.

Ülkemizin Birliği ve beraberliğine karşı 
girişilen her türlü terörü lanetliyoruz.

Türkiye Cumhuriyetini Yıkmaya kimsenin 
Gücü Yetmeyecektir. 

TERÖRE KARŞI 
TEK VÜCUT 
OLMALIYIZ

Fikri Kurt
Örsad Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Beşiktaş’ta 
polisimize yapılan 
terörist saldırıyı 
esefle kınıyoruz.
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2017’ye girerken, ülkemizde yaşanan 
terör saldırıları karşısında yaşamını 
yitiren şehitlerimize Allahtan rahmet 
yaralılarımıza acil şifalar dileyerek  

başlamak  istedim satırlarıma.

Her yeni yılın, bir önceki yıldan daha iyi 
geçmesi dileğiyle kutlarız birbirimizi. Sevgi, 
dileriz, mutluluk dileriz ve her şeyden önce 
sosyal ve ekonomik kaygılardan uzak, sağ-
lıklı bir hayat dileriz. Zaten böylede gelmeli 
diye düşünürüm her giren yeni bir yıl.

Ülkemiz adına, şehitlerin gelmediği bir 
Türkiye isteriz her zaman, daha yaşamın ba-
harında yitip giden, gençler yerine, birbirine 
mutluluktan sarılan bir nesil isteriz candan.

Sen; 2017 işte bu yüzden Ülkemize ve Dün-
yaya hoş gelmelisin, savaşları durdurmak 
için, terörü durdurmak için, çocukların öl-
memesi için, vatanı için şehit olanların rahat 
uyuması için, insanların, sevgi ve barış dolu 
bir dünyada yaşamaları için hoş gelmelisin.

Sektörel başarılarıyla, Dünyaya kendini 
kanıtlamış bir Türkiye için, hoş gelmelisin 
yeni yıl.

Bütün Dünyada, barışı huzuru ve güven dolu 
bir yaşamı isteyen ,Türkiye için hoş gelmeli-
sin yeni yıl.. 

Her şeye rağmen, ekonomiyi ayakta tutmaya 
çalışan sanayicimiz ve üreten insanımız, artık 
2017 ye hoş geliyormusun demek yerine 
bizde artık üretiyoruz diyen bir Türkiye için 
hoş gelmelisin yeni yıl.

Ülkemizin daha da güçlenmesi adına, teröre 
karşı dimdik ayakta duran bir toplum adına, 
birbirimize sıkıca sarılmak adına ve tek 
düşüncesi vatan olan bir millet adına, hoş 
gelmelisin yeni yıl.

İstikrar ve güven ortamının sağlanması için, 
üreten ve çalışan insanımız için hoş gelmeli-
sin yeni yıl. 2017 yılının, ülkemize ve dünya-
ya barış ve huzur getirmesi dileğiyle. 

Ümit Karaman
Editör

Editör

HOŞ GELMELİSİN 2017

Ümit KARAMAN
Editör
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Firmaların piyasada 
nakit ihtiyaçları var. Konu başlıklarından özetler: 

Türkiye’nin değerine değer 
katan, ihracat yapan bütün ke-
simlerin yanında olmaya devam 

edeceğiz. işletmeler, ihracat işiyle uğraşan-
lar, yani ekonomimizi ayakta tutan bütün 
sektörlere nakit sıkışıklığını giderecek ve 
işlerini düzene sokacak yeni bir kaynak 
oluşturuyoruz.

2017 de yatırımların artmasını sağlamak : 
2017 de yatırımların artmasını sağlamak 
amacıyla imalat sanayine yatırım teşvik 
kapsamındaki projelere artı destek vermek. 

İstihdamı arttırmak, korumak artı artırmak: 
İstihdamı arttırmak, korumak artı artırmak, 
yani işyerleri kapanmasın, onlar işte kredi-
lerle desteklenecek, istihdam korunacak.. 
Yani Ocak’ta, Şubat’ta, Mart’ta bu SSK 
primlerini Senenin son üç ayında ödeye-
cekler. 

Artı istihdam programı öncelikli olarak 
katma değeri yüksek olan orta ve yüksek 
teknoloji sektörlerinde uygulanacak

Artı istihdam programı öncelikli olarak 
katma değeri yüksek olan orta ve yüksek 
teknoloji sektörlerinde uygulanacak. 

BAŞBAKAN Kredi yapılandırılmasına im-
kan vermek için karşılıklar kararnamesiyle 
burada bazı yükler üzerlerinden alınmış 
oluyor ve oradan elde edecekleri kaynağı da 
kredi yapılandırmasında kullanacaklar.

İhracatımızın katma değerini arttırmak ve 
ihracatımızın miktarını arttırmak üç tane 
amacımız var:Bilim Sanayi Bakanlığımızın 
KOBİ’lere yönelik bir desteği var. 

Bu destek çerçevesinde mevcut bilançoları-
nı esas alarak işletmelere ilk 12 ay için geri 
ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin 
lira kredi sağlanacak, 

2017 yılı için yapısal reform uygulamala-
rını da takvimlendirdik: Yani yıl boyunca 
hangi yapısal reformları yapacağız, hangi 
alanda yapacağız, bunların hepsinin listesini 
yaptık, bir bir hayata geçireceğiz. Bunları 
yaparken de tabi vatandaşlarımızla payla-
şacağız, 

Bir son konu da, bu piyasalarda yaşanılan 
dalgalanmalar üzerine; Sağ olsun milleti-
miz yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
çağrısıyla beraber bir sorumluluk üstlendi 
ve ciddi anlamda milli paramıza, liramıza 
yönelme oldu; bunun için teşekkür ediyo-
ruz.  Kaynakwww.akparti.org

Haber
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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM 
EEK KARARLARINI AÇIKLADI
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MÜSİAD içinde 
basına yansıyan 
ve nereden 
kaynaklandığını 
bilemediğim türde 
bir çekişme bugüne 
kadar olmadı, 
bundan sonra da 
olacağı kanaatinde 
değilim. 

Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİ-
AD) Başkanı Nail Olpak, 
MÜSİAD Genel Başkanlığı 

seçimine ilişkin basında çıkan haberler 
üzerine yazılı bir açıklama açıklama yaptı. 

Açıklamada MÜSİAD’ın başkanlık 
seçimine ilişkin 6 ay öncesinden tartış-
maların başlamasının kurumun gelenek-
lerinde olmadığına dikkat çeken Olpak, 
“MÜSİAD’ın karar mekanizmasını oluştu-
ran yönetim kurulu üyeleri, sektör kurulu 
başkanları, yurt içi ve yurt dışındaki şube 
başkanlarının görüşleri doğrultusunda yeni 
Genel Başkan adayı 2017 Şubat ayında 
belirlenecek” dedi. 

MÜSİAD başkanlık seçimine ilişkin tartış-
maları basından takip ettiğini, söz konusu 
tartışmaların nereden kaynaklandığını bil-
mediğini belirten ve MÜSİAD’ın 26 yıllık 
bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altını 
çizen Olpak, “Böylesine bir kuruluşun, 
kurulları, kuralları ve gelenekleri vardır. 
Oturmuş bir sistemle yönetilir. 

O sistem çerçevesi içinde benim başkanlık 
dönemim 2017’de bitiyor. Gelecek yıl Ma-

yıs ayı itibarıyla yeni Genel Başkana göre-
vimi devredeceğim. Ama 6 ay öncesinden 
MÜSİAD’ın geleneklerinde başkanlık 
tartışması bugüne kadar yapılmadı” diye 
konuştu.

“SEÇİM SÜRECİNİN KURALLARI 
TANIMLANMIŞTIR”

Olpak, kendisinin seçimi döneminde Ge-
nel Başkanlık seçimine ilişkin hangi aşa-
malardan geçildiyse bu seçimde de aynı 
süreçlerin eksiksiz olarak gerçekleşeceğini 
belirterek, şunları söyledi: “Bunlar yeni 
oluşturulmayan, tanımlanmış süreçlerdir. 

Dolayısıyla MÜSİAD içinde basına yan-
sıyan ve nereden kaynaklandığını bile-
mediğim türde bir çekişme bugüne kadar 
olmadı, bundan sonra da olacağı kanaatin-
de değilim. 

İsmi geçen arkadaşlarımın ikisi de de-
ğerlidir, sadece onlar değil, MÜSİAD’ın 
yönetiminde görev yapan 25 arkadaşımız 
var, her biri birinden değerlidir. 

Bu görevi layıkıyla yapabilecek kapasite-
dedir. Ben bu dönemde bu tür tartışmaları 

yapmanın kuruma ve ismi geçen arka-
daşlarıma zarar vereceği kanaatindeyim. 
MÜSİAD bugüne kadarki gelenekleri ve 
altyapısı neyi ifade etmişse bundan sonra 
da o çerçevede, günü geldiğinde yeni 
Genel Başkanını ve belirleyecektir.” 

“ADAYLIKLA BAŞKANLIK 
SEÇİMİ GERÇEKLEŞMEDİ”

MÜSİAD’da adaylıkla Genel Başkanlık 
seçiminin gerçekleşmediğini belirten 
Olpak, şöyle konuştu: “MÜSİAD’ın kendi 
içinde geniş istişare mekanizması var. 
Onlardan çıkan sonuca göre hareket edi-
liyor. Kurumun 5’inci Genel Başkanıyım. 
Bugüne kadarki Genel Başkanlık seçimle-
rinde ‘ben adayım’ diyerek ortaya çıkılıp 
da adayların çarpışmasıyla MÜSİAD’da 
Genel Başkanlık seçimi gerçekleşmedi. 

MÜSİAD’ın karar mekanizmasını oluştu-
ran yönetim kurulu üyeleri, sektör kurulu 
başkanları, yurt içi ve yurt dışındaki şube 
başkanlarının görüşleri gizli olarak alınır. 
Bunların harmanlanmasından isimler 
ortaya çıkar. 

O isimlerle görüşülür, yüksek istişare 
heyetimiz, eski genel başkanlarımızla gö-
rüşür. MÜSİAD bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da konsensüsle isim ortaya 
çıkartır.”

Olpak, Genel Başkan’ın, Başkan Yardım-
cıları, Yönetim Kurulu üyeleri arasından 
seçilebileceğini dile getirerek, adayın 
2017 Şubat ayında belirlenebileceğini 
söyledi. 

Bugüne kadar MÜSİAD’ın Genel Baş-
kanlık seçiminde tek aday belirlendiğini 
anlatan Olpak, “İki adayla da seçime gidi-
lebilir ancak MÜSİAD tarihinde şimdiye 
kadar bu yaşanmadı. 

MÜSİAD bir çekişme alanı değildir. 
MÜSİAD ülkemiz adına faydalı çalışma-
lar yapmaya odaklanan bir sivil toplum 
kuruluşudur” dedi. 

MÜSİAD’IN YENİ GENEL BAŞKAN ADAYI 2017 ŞUBAT’TA BELİRLENECEK

OLPAK: “MÜSİAD ÇEKİŞME 
ALANI DEĞİLDİR”
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Öncelikle bizim birinci sırada yer alan 
sorun olarak  karşımıza sanayi bölgesi 
çıkmaktadır

ÖRSAD’IN SAHA ÇALIŞMALARI 
HAKKINDA BİLGİ 
VERİRMİSİNİZ?

İstanbul’da, örme kumaş sektörü ile ilgili 
yaptığımız firma ziyaretlerimizde, bölgesel 
olarak işletmelerimizin önerilerini dikkate 
almaktayız. Bu konudaki ziyaretlerimizi, 
sektörümüzde yer alan firmaların tamamıyla 
gerçekleştirmeye de özen göstermekteyiz.

BU ZİYARETLER ESNASINDA EN 
ÇOK TALEP EDİLEN KONULARIN 
VE SORUNLARI BAŞINDA NELER 
YER ALMAKTADIR?

Bu konuları önemlerine göre sıraladığımız-
da, birinci sırada, organize sanayi bölge-
sinin yer aldığını görüyoruz. Arkasından 
kalifiye eleman sorunu(bonservisli) ve 
ödemelerdeki dengesizlik ile beraber ek 
maliyetler takip etmektedir.

ÖRSAD OLARAK, BU TALEP VE 
ÖNERİLER KARŞISINDA ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİNİZ NELERDİR?

Öncelikle bizim birinci sırada yer alan 
sorun olarak  karşımıza sanayi bölgesi 
çıkmaktadır. Bu  konu hakkında şunla-
rı söylemek isterim; takdir edersiniz ki, 
organize sanayi bölgesi, çok kapsamlı ve 
üzerinde çok ciddi durulması gereken bir 

proje olduğu kadar, zamana ihtiyacı olan bir 
çalışma olarak yürütülmektedir. Konuyla 
ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimiz 
hızlandırılmış bir şekilde devam etmekte-
dir. Bir yandan da, ön başvuruları almaya 
devam etmekteyiz. Burada şunu özellikle 
ifade etmek isterim; Organize sanayi sitesi 
ile ilgili çalışmaların daha da hızlandırıl-
ması için üyelerimizin gecikmeden bize 
başvurmaları gerekmektedir.

Kalifiye eleman konusunu ise, daha geniş 
kapsamlı olarak değerlendiriyoruz. Meslek 
liselerinin sektörmüzle ilgili bölümlerinde 
eğitim gören öğrencilerimizle bir araya 
gelerek, mezun olduktan sonra, ilgili işlet-
melerde daha etkin yer almaları hakkında 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ayrıca, İŞKUR’la sektörümüz’e kalifiye 
eleman yetiştirme konusunda da görüşmeler 
gerçekleştirdik. Konuyla ilgili olarak üyele-

rimizin bir kısmı da gerçekleştirdiğimiz bu 
programlardan da yararlanmıştır.

15 Temmuz sürecinden sonra, 1 Ocak 2017 
ye kadar ara verilen bu programa, 1 Ocak 
2017 den sonra  tekrar devam edilecektir. 

 Yine saha ziyaretlerimizde, en çok talep 
edilen konulardan biri olan, bonservis uy-
gulaması ile ilgili çalışmaların tamamlandı-
ğı, 1 Ocak 2017 den itibaren gerekli şartları 
yerine getirenlere verileceğini de belirtmek 
isterim.

2016 YILI VE ÜLKEMİZİN 
GÜNDEMİNİ NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

2016 yılı dünyada ve ülkemizde birçok 
olumsuz gelişmelere şahit olan bir yıldır. 
Ekonomik anlamda, dünya coğrafyasında 
ve ülkemizde, sosyal ve ekonomik çalkan-
tıların yaşandığı bir senedir. Savaşların, 
doğal felaketlerin ve zaman zaman sosyal 
patlamaların yaşanmasına rağmen, hayatın 
bir şekilde devam ettiğini de görmekteyiz. 
Tüm bu yaşananların geçici olduğunu düşü-
nüyorum. Bu süreç içerisinde, Dünyanın ve 
ülkemizin huzura kavuşması için herkesin 
üstüne düştüğü görevi yerine getireceğini 
umuyorum. Artık yaşadığımız dünyadan 
başka dünya olmadığının farkına varılması 
gerekir. Yapılacak tek şey, dünyanın barış 
içinde yaşamasıdır. Ülkemiz açısından 
bir değerlendirme yapacak olursak, 15 
Temmuz dahil, yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen, ülke olarak, millet olarak dimdik 
ayakta durmayı başarmış, üreticisinden, 
nihai tüketicisine kadar herkes sosyal ve 
ekonomik anlamda devletine destek olarak, 
dünyaya en güzel birlik ve beraberlik mesa-
jı verilmiştir.

ÖRSAD olarak, ülkemizin bütünlüğü ve 
beraberliği için şer odaklarına karşı müca-
delede şehit olan herkese Allahtan rahmet, 
gazilerimize acil şifalar dileriz. 
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ÖRSAD GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI MUSTAFA VICIL 
İLE SAHA ÇALIŞMALARINI 
KONUŞTUK
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İHRACAT ZİRVESİ ÇÖZÜM 
PLATFORMU OLDU

Türkiye ihracatının sorunlarına çö-
züm getirmek amacıyla Ekonomi 
Bakanlığı himayesinde Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafın-

dan İstanbul’da düzenlenen “İhracat Zirvesi 
2016” sona erdi. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin ev sahipliğinde iki gün süren 
zirveye katılım beklentinin üç katına çıktı. 
Zirvenin ev sahipliğini yapan TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, toplantının tarihi bir 
özelliği olduğunu ve ihracatın tüm kılcal 
damarlarının ele alındığını söyledi. TİM 
Başkanı Büyükekşi, “İhracat hedeflerine 
ulaşmak için tasarımı, yüksek teknolojiyi, 
inovatif fikirleri ve yüksek katma değerli 
Türkiye markasını kimseye ihtiyaç duy-
madan hayata geçirmeliyiz. Cumhurbaşka-
nımız ve Başbakanımızın desteği, Hükü-
metimizin attığı büyük adımlarla, fedakar 
ihracatçılarımızla bunu başarırız” dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM VE 
BAKANLAR İHRACATIN 
SORUNLARINI DİNLEDİ

Her yıl düzenlenecek olan zirvenin ilk 
gününe, Başbakan Binali Yıldırım ile Baş-
bakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müez-
zinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da katılarak 
ihracatın aktörlerinden yaşadıkları sorun-
ları dinledi. İhracat Forumu’nda, toplamda 
26 sektör temsilcisi üçer dakikalık sürede 
Başbakan Yıldırım ve bakanlara sorunlarını 

yüz yüze aktarma şansı buldu. Hükümet 
temsilcileri, ihracatçılara çözüm önerisi 
sözü verdi. Zirvenin ilk gününde ayrıca 
Maliye Bakanı Naci Ağbal da ihracatçılara 
bir sunum gerçekleştirdi.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU: “ALIN 
TERİ VE AKIL TERİNİN HUKUKU 
KORUNACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh-
met Müezzinoğlu, Büyükekşi’nin konuş-
masında dile getirdiği kıdem tazminatına 
sorununa değinerek “Kıdem tazminatında 
yalnız ‘Alın teri çok kutsaldır. Onun her 
türlü hakkını korumalıyız’ dersek, bu bizi 
bir süre daha götürebilir ama bir süre sonra 
sıkıntıya sokar. Bu nedenle akıl terinin ve 
bu anlamdaki girişimin hak ve hukukunu 
koruyan, ikisini birlikte sağlıklı götürebilen, 
çatışan değil, birlikte var olan ve güçlü olan 
bir yapıyı yönetim mantalitemize yerleştir-
memiz lazım. Hiçbir iş yeri işçisiz olamaya-
cağına göre, hiçbir çalışan ve işçi iş yersiz 
olamayacağına göre, birbirini tamamlayan, 
bütünleyen ve birlikte hak ve hukuklarını 
koruyabilen, bize de bu anlamda sağlıklı 
hakemlik sağlayan bir rolü inşallah önü-
müzdeki dönemde yerine getirebilmeyi arzu 
ediyoruz” dedi.

İHRACATÇILARIN E-TİCARETTE 
YER ALMASI İÇİN YÜZDE 80 
ORANINDA DESTEK

Zirve kapsamında düzenlenen ve mo-

deratörlüğünü TİM Genel Sekreteri Dr. 
Halil Bader Arslan’ın yaptığı İhracatta 
Yeni Pazarlar panelinde konuşan Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, “Dünya 
ticaretinin yüzde 82’sini serbest ticaret 
anlaşmaları şekillendiriyor. 

Bu çerçevede Başta Japonya, Meksika 
olmak üzere dünyanın önemli pazarları ve 
ekonomileri ile 23 Serbest Ticaret Anlaş-
ması yürütüyoruz” dedi. Şenel ayrıca “Tüm 
ihracatçıların artık e-ticarette aktif olmasını 
istiyoruz. 

Dünyanın en önemli e-ticaret sitelerinde 
Türk ihracatçılarının da yer alması gere-
kiyor. Bunun için oldukça yüksek bir oran 
olan yüzde 80 ile bir destek öngörüyoruz” 
diye konuştu.

“İHRACATI ARTIRMAK İÇİN 
TÜKETİCİLERİN BİZZAT 
EVLERİNE GİDİYORUZ”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da 
topluluk olarak Türkiye’nin ihracatının yüz-
de 9’unu temsil ettiklerini belirterek “Son 5 
yılda 30 milyar liralık yatırım yaptık. 

25 binin üzerinde istihdam oluşturduk. 
Büyük şirketlerimizde üretimin yüzde 
60’ı ihraç ediliyor. İhracatta herhangi bir 
pazara gidip bizzat hissetmeden potansiyeli 
görmemiz mümkün değil. Tüketicilerin 
alışkanlıklarını görmek için bizzat evlerine 
gidiyoruz” dedi..  Kaynak tim basın bülteni
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Bizler örme kumaş sanayicileri 
olarak, hak ettiğimiz teşvik ve 
yatırımları artık almalıyız, ithalat 
ve ihracat konusunda devletimiz-

den bize sahip çıkılmasını isteyebilmeliyiz. 

Her şeye rağmen en kötü şartlar altında 
bile, Türk ihracatçısı ve sanayicisi, 2016 
yılı ilk çeyreğinde % 4.8 büyüme gerçekleş-
tirmiş ve hiçbir zaman karamsar olmamışsa, 
artık bazı şeyleri hak ediyor demektir. 2016 
yılında bu çalışma temposunun hızla devam 
etmesi. Sektörümüze güven getirmiştir.

2015 yılında, ülkemiz coğrafyasında çok 
ciddi sıkıntılar yaşanmasına rağmen, Tekstil 
ihracatımızda 10.4, hazır giyim sektörün-
de 9.4 oranında, bir gerileme yaşanmıştır. 
Buna rağmen, Türk ihracatçısı ve sanayi-
cisi 2016 ilk çeyreğinde % 4.8 büyümeyi 
gerçekleştirerek, hiçbir zaman karamsar 
olmamış 2016 yılında da aynı performansı 
göstermeye devam etmiştir. 

Buna rağmen bu yıl içinde tekstil ve örme 
sektöründe, birçok firmanın, iflas ertele-
me taleplerini değerlendirecek olursak, 
Kendilerince, işletmelerini bu yolla koruma 
altına almaya çalışan firmaların dikkatli bir 
şekilde kontrol edilerek, su istimallere yer 
verilmemesi gerekir. 

Aksi takdirde, hangisinin doğru, hangisinin 
yanlış bir uygulama olduğu konusunda 
sıkıntı yaşanacağını düşünebilirler.

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 döneminde en 
fazla toplam tekstil ve hammaddeleri 

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. 

ÖRME KUMAŞ İHRACATIMIZ 

Örme kumaş ihracatımız 2016 yılı Ocak-
Eylül döneminde %4,5 oranında artarak 
yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde gerçek-
leşmiştir. Eylül ayında ise örme kumaş ihra-
catımız %1,9 oranında artış kaydetmiştir. 

ÜRÜN GRUBU BAZINDA ÖRME 
KUMAŞ İHRACATIMIZ 

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde örme ku-
maş ihracatımızda en önemli ülke, yaklaşık 
198 milyon dolar değerinde ihracat gerçek-

leştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş 
ihracatımız Eylül ayında %17,5 oranında 
gerilemiştir. 

Örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer 
önemli ülkeler Bulgaristan, Moldavya, 
Romanya ve Yunanistan’dır. 

En önemli alt ürün grubunun yaklaşık 616 
milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme 
kumaş olduğu görülmektedir. Bu ürün gru-
bunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki 
2016 yılı Ocak-Eylül döneminde alt ürün 
grupları bazında örme kumaş ihracatımız 
incelendiğinde payı %53,1’dir. Eylül ayında 
diğer örme kumaş ihracatımız %0,8 oranın-
da artmıştır.

ÜLKELER BAZINDA ÖRME 
KUMAŞ İHRACATIMIZ 

İtalya’ya örme kumaş ihracatımız Eylül 
ayında %17,5 oranında gerilemiştir. Örme 
kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer önem-
li ülkeler Bulgaristan, Moldavya, Romanya 
ve Yunanistan’dır. 

2016 Ocak-Eylül döneminde örme kumaş 
ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı ara-
sında ihracatımızın gerilediği ülkeler %1,3 
gerilemeyle İtalya ve %21,9 gerilemeyle 
Ukrayna olurken ihracatımızın en fazla 
yükseldiği ülke ise %265,2 oranında artış 
kaydedilen Moldavya olmuştur. 

Örme kumaş ihracatımızda %61,4’lük paya 
sahip AB(28) ülkelerine bakıldığında, 2016 
Ocak-Eylül döneminde ihracatımız %26,6 
oranında artışla yaklaşık 713 milyon dolar, 
Eylül ayında ise %18,5 oranında artışla 73 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

ÖZEL İPLİK VE KUMAŞ 
İHRACATIMIZ 

Özel iplik ve kumaş ihracatımız 2016 yılı 
Ocak-Eylül döneminde %3,1 oranında 
gerileyerek 560 milyon dolar değerinde ger-
çekleşmiştir. Eylül ayında ise özel iplik ve 
kumaş ihracatımız %9,4 oranında artışla 69 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
Kaynak: İTKİB

ÖRSAD BAŞKANI FİKRİ 
KURT’UN SEKTÖREL ANALİZİ





ÖRSAD BAŞKANI FİKRİ KURT

Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasından sonra, İstanbul 
Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısını esefle kınıyo-
rum’’ dedi. Başkan Kurt sözlerine şöyle devam etti:’’  
Hain şer odaklarının,  Ülkemizin milli birliği ve 
bütünlüğüne karşı giriştikleri bu tür terör saldırıları 
karşısında, milletimiz her zaman olduğu gibi şimdide 

dimdik ayakta durmaya devam edecektir. İnsanlığı-
nı bir kenara bırakan kişilerin asla ve asla oyununa 
gelmeyecektir. ’’diyen Başkan Kurt, terörü gerçek-
leştirenler ve destekleyenlerin milletimiz önünde asla 
hesap vermekten kaçamayacaktır’’dedi. Başkan Kurt, 
son olarak, Ülkemize başsağlığı dilerken, yaşanan bu 
terör karşısında, şehit olanlara, Allahtan Rahmet diler-
ken, yaralılara acil şifalar diliyorum’’ dedi.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ 
KOORDİNATÖR BAŞKANI SABRİ 
ÜNLÜTÜRK;

“Acımasız terör saldırılarını lanetliyoruz”

Dün akşam saatlerinde İstanbul Beşiktaş’ta Beşiktaş 
ile Bursaspor arasındaki Süper Lig maçı bittikten 
sonra art arda yaşanan terör saldırılarını lanetliyoruz. 
İki patlamada şehit olan 27’si polis, 29 vatandaşımıza 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı 
diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar 

diliyorum. Son dönemde artan terör saldırılarını 
gerçekleştirenler bilmelidirler ki, Türkiye 78 milyo-
nuyla birliktedir, bütündür. Tek vatan, tek bayrak, 
tek devlet ve tek millet vazgeçilmezimizdir. Bu terör 
saldırıları Türkiye’yi bölme amacına ulaşamayacaktır. 
Türkiye’nin terörden temizlenmesi için bütün ihra-
catçılar her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. 
Bundan sonra da Türkiye’nin refahı ve gelişmesi 
için tüm kararlılığımızla ve azmimizle çalışmaya, 
üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Bir kez 
daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum.
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TERÖRE 
LANET
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İTO BAŞKANI ÇAĞLAR:

- “Ülkemizin prangalarını her söküp attığı 
anda devreye giren alçak sürülerine cevabı 
bu millet kardeşliğine daha da sarılarak 
verecektir”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 
İbrahim Çağlar, Bursaspor-Beşiktaş futbol 
maçının ardından Dolmabahçe’de futbol 
taraftarları ve güvenlik güçlerini hedef alan 
alçak saldırıyla ilgili, “Ülkemizin pranga-
larını her söküp attığı anda devreye giren 
alçak sürülerine cevabı bu millet kardeşliği-
ne daha da sarılarak verecektir” dedi.

İTO Başkanı Çağlar, yaptığı açıklamada 
şunları söyledi:

“Beşiktaş’ta yüreklerimize kor düştü. İnsan-
lıktan nasibini almamış terör odaklarına 
lanet olsun. Birlik, beraberlik ve huzuru-
muza göz dikenlerin sonları elbet yakındır. 
Terör odaklarını destekleyenler, tek yürek 
olmuş milletimizi asla korkutamayacak, 
sindiremeyecektir. Döktükleri kanda bo-
ğulacaklardır. Aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar 
temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ 
olsun.”

İstanbullu 400 bin firmayı tem-
sil eden İstanbul Ticaret Odası 
(İTO),Dolmabahçe’deki bombalı terör 
saldırılarını Meclis Üyeleri ve vatandaşların 
katıldığı ‘birlik yürüyüşü’ ile lanetledi.

İstanbul Ticaret Odası, Beşiktaş’ta dün gece 
futbol taraftarları ve güvenlik güçlerini 
hedef alan alçak saldırıya tepki göstermek 
amacıyla ellerinde Türk bayrağımızla 
Dolmabahçe Camii önünde toplanarak va-
tandaşlarla ‘birlik yürüyüşü’ gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar ile birlikte 
Meclis üyelerinin katıldığı yürüyüş, güzer-
gah boyunca Türkiye Demokrasi Platformu 
üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ve halkın katılımıyla kardeşlik konvoyu 
haline geldi.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağ-
lar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye yurtiçinde ve yurtdışında teröre 
karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir 
mücadele veriyor. Terör örgütü PKK’nın 
belinin kırıldığı, DAEŞ ve benzeri örgütle-
rin köşeye sıkıştığı bir dönemde gerçekle-
şen bu hain saldırı terörle mücadelemizdeki 
kararlılığımıza gölge düşüremeyecektir.

Türk milleti ülkemizin huzuruna kasteden 
bu caniler karşısında ‘tek yürek’ olmuştur. 
Bu dayanışma geçmişte olduğu gibi bugün 
de Türkiye Cumhuriyeti Devletini ayakta 
tutacak, vatanımızı terör belasından kurta-
racaktır.

Biz iş alemi olarak sonuna kadar devletimi-
zin ve güvenlik güçlerimizin arkasında, aziz 
Türk milletiyle birlikteyiz.”

“İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞEN 
TERÖR SALDIRILARINI 
LANETLİYORUZ”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyo-
nu (TİSK) Yönetim Kurulu’nun İstanbul’da 
yaşanan terör saldırıları sebebiyle yayımla-
dığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Dün akşam saatlerinde İstanbul Beşiktaş 
Vodafone Arena Stadı ve Maçka Parkı 
yakınlarında meydana gelen terör saldırıları 
hepimizi derin bir acıya sevk etmiştir.

İstanbul’un merkezi noktalarına düzenlenen 
söz konusu saldırıların amacı; vatandaş-
larımız arasında huzursuzluk yaratmak ve 
Ülkemizin birliğine zarar vermektir. Ancak 
saldırıların sorumluları bilmelidir ki, Tür-
kiye Cumhuriyeti hiçbir terör saldırısı ile 
sarsılmayacak güce ve bağlara sahiptir.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas-
yonu (TİSK) Camiası olarak saldırılarda 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.”

“TERÖRE KARŞI ‘ORTAK 
AKILLA, BİR ORTAK DURUŞ’ 
SERGİLEMELİYİZ”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Tarkan Kadooğlu, dün Beşiktaş’ta gerçek-
leştirilen iki hain terör saldırısı ile ilgili bir 
açıklama yaptı. Kadooğlu açıklamasında 
şunları söyledi;

“İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadı 
yakınında Beleştepe olarak bilinen alanda 
ve Maçka Parkı’nda güvenlik güçleri ile 
sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen 
hain saldırıları lanetliyoruz. İnsan hayatına, 
yaşama, huzur ve birlikteliğimize yönelik 
alçakça saldırılar, terörün acımasız yüzünün 
bir kez daha göstermiştir.

Bu saldırılar sonucunda, şehit olan güvenlik 
güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan 
vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Bugün bir kez daha terörün, toplumun hu-
zur ve kardeşlik duygularını hedef aldığını 
gördük. Artık toplum olarak tüm farklılık-
larımızı ve ideolojilerimizi bırakıp, terörün 
yaratmak istediği şiddet iklimine karşı “or-
tak akılla, bir ortak duruş” sergilemeliyiz.

Terör nereden gelirse gelsin, insanlık 
dışıdır ve güçlü bir şekilde lanetlenmelidir. 
İçinden geçtiğimiz zor ve çetin dönemlerde, 
iş dünyası olarak her zamankinden daha 
fazla ülkemize güveniyoruz ve büyük bir 
kararlılıkla, hız kesmeden çalışmaya devam 
ediyoruz.

Toplumsal duyarlılığımızı en üst düzeyde 
tutarak, birlik ve beraberliğimizi geliştirip, 
kenetlenmiş bir şekilde ülkemize yönelen 
şiddet sarmalını atlatacağımıza inanıyoruz. 



Bankacılık 
sektörünün 
büyümesi ve güçlü 
olması ekonominin 
büyümesine ve 
gücüne bağlıdır

- Toplantıda büyümenin hızlandırılmasına 
ilişkin yapılabilecekler görüşüldü 

- İTO Başkanı Çağlar:

- “İş alemi artık sabah kalktığında ‘benim 
kredi sorunum yok, benim üretim ve ino-
vasyon gayem var, bunun için çalışacağım’ 
diyerek güne başlamalı”

- “Oda olarak reel sektörden gelen talepleri, 
bilhassa da ticari kredileri nasıl daha cazip 
hale getirebiliriz bankacılık sektörüyle 
istişare ettik”

- “Firmalarımızın daha ucuz, daha uzun 
vadeli ve daha geniş kredi imkanlarına 
kavuşması için bankalar ve reel sektör ortak 
bir akıl yürütmek zorunda”

- TBB Başkanı Aydın:

- “Reel ve finans sektörü olarak karşılıklı 
iyi niyet ve anlayış içinde birbirimize en 
fazla destek olmamız ve en yüksek toleransı 
göstermemiz gereken bir dönemden geçti-

ğimizin farkında olarak riskleri, fırsatları ve 
işbirliklerini ele aldık.”

- “Ülkemizde makro dengeler sağlıklı ve 
bankacılık sistemi sağlamdır. Son dönemde 
ülkemiz üzerinde oluşturulmaya çalışılan 
negatif algı operasyonuna itibar edilmeme-
lidir.”

- “Bilançosunun yüzde 65’i kredilerden, 
kredilerin de yüzde 25’i KOBİ kredilerin-
den oluşan bankacılık sektörü reel sektörde-
ki gelişmelere son derece duyarlıdır.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye 
Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulları 
ortak toplantıda bir araya geldi.

İTO’nun Eminönü Merkez Binası’ndaki 
buluşma İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve 
TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında 
gerçekleştirildi.

Finansmana erişimde yaşadığı sorunları dile 
getirdi.
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İSTANBUL TİCARET ODASI VE 
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 
YÖNETİM KURULLARI ORTAK 
TOPLANTISI



Toplantının ana gündem maddesi; ‘büyü-
menin sürdürülmesi, üretim, istihdam, ih-
racat için bankacılık ve reel sektör işbirliği’ 
oldu.

İTO BAŞKANI ÇAĞLAR: 
BANKALAR VE REEL SEKTÖR 
OLARAK ORTAK BİR AKIL 
YÜRÜTMEK ZORUNDAYIZ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim 
Çağlar, “Firmalarımızın daha ucuz, daha 
uzun vadeli ve daha geniş kredi imkanlarına 
kavuşması için hükümetin piyasaya yönelik 
açıkladığı tedbirlerin yanı sıra bankalar ve 
reel sektör olarak ortak çalışmalar yürütmek 
zorundayız. İş alemi artık sabah kalktığında 
‘benim kredi sorunum yok, benim üretim 
ve inovasyon gayem var, bunun için çalışa-
cağım’ diyerek güne başlamalı” dedi.

Çağlar, şunları söyledi: “İTO’nun 400 bin 
üyesi Türkiye’deki katma değerin yüzde 
50’sini tek başına üretiyor. Bu çatı altında 
sadece reel sektör mensupları değil, şüphe-
siz finans sektörünün paydaşları olan banka 
ve katılım bankaları da bulunuyor. Bu 
suretle unutulmamalı ki hepimiz aynı gemi-
deyiz. Bankacılar ve reel sektörün gündem-
lerinin farklı olduğunu düşünmek mümkün 
değil. Oda olarak 81 meslek komitemizden, 
reel sektörden gelen talepleri, bankacılık 
ve finans sektörüyle birlikte istişare ettik. 
Sonuçlarını önümüzdeki süreçte karşılıklı 
olarak takip edeceğiz. İnanıyoruz ki ger-
çekleştireceğimiz yakın işbirliği, alınması 
gereken mesafeyi kısaltacaktır.”

İbrahim Çağlar, Odalar ve finans kesimi-
nin yapacağı işbirliği sonucunda ortaya 
çıkacak görüşlerin hükümet nezdinde daha 
güçlü bir karşılık bulabileceğine inandığını 
ifade ederek, kısa bir süre içinde Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile de 
toplanacaklarını ve böylelikle reel sektörün 
beklentilerini finans kesiminin bütününe 
iletmiş olacaklarını dile getirdi.

TAŞIMAK HER ZAMAN 
ÖNCELİĞİMİZ OLMAYA DEVAM 
EDECEK

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin 
Aydın da, toplantının çok yararlı geçtiğini 
belirterek, ekonominin ve birlik üyelerinin 
gündeminde ne varsa onları konuştuklarını 
kaydetti.

Aydın şunları söyledi: “Küresel, bölge-
sel ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 
gelişmelerin Türkiye ekonomisine ve 
faaliyetlerimize olan etkilerini değerlen-
dirdik. Yaşamakta olduğumuz olağanüstü 
dönemin iyi yönetilmesi, büyümenin 
sürdürülmesi, istihdamın artırılması için 
sorumluluklarımızı ve yapabileceklerimizi 
konuştuk. İTO’nun bankacılık sektörüne 
ilişkin görüşlerini ve beklentilerini dinledik. 
Bankacılar olarak gelişmelere ilişkin gö-
rüşlerimizi anlattık. Reel ve finans sektörü 
olarak karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde, 
birbirimize en fazla destek olmamız ve 
en yüksek toleransı göstermemiz gere-
ken bir dönemden geçtiğimizin farkında 
olarak riskleri, fırsatları ve işbirliklerini ele 

aldık. Kredilerin seyrini ve ticari faaliyet 
üzerindeki etkilerini, ekonomik faaliyeti 
hızlandırmak için önerileri, kredi faizleri 
üzerindeki yüklerin düşürülmesini, ban-
kacılık sektörüne getirilen düzenlemelerin 
bankaların davranışına ve kredi piyasasına 
yansımalarını, KOBİ kredilerinin artırılması 
için düzenlemelerde yapılması gereken 
değişiklikleri, teminatlandırma, yapılandır-
ma konuları ile kurumlarımız ve üyelerimiz 
arasındaki işbirliği imkanlarını görüştük.”

Aydın, bilançosunun yüzde 65’i kredi-
lerden, kredilerin de yüzde 25’i KOBİ 
kredilerinden oluşan bankacılık sektörünün 
reel sektördeki gelişmelere son derece 
duyarlı olduğunu ifade etti. Aydın, “Üze-
rinde önemle durduğumuz konu reel sektör 
yatırımlarının, üretimin ve ticaret hacminin 
artırılmasıdır. Bankacılık sektörünün büyü-
mesi ve güçlü olması ekonominin büyü-
mesine ve gücüne bağlıdır. Ekonomimize 
ve sektörlerimize katkı sağlamak, ülkemizi 
daha da güçlü yarınlara taşımak her zaman 
önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek-
tir” dedi.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, “Ülkemiz-
de makro dengeler sağlıklı ve bankacılık 
sistemi sağlamdır. Son dönemde ülkemiz 
üzerinde oluşturulmaya çalışılan negatif 
algı operasyonuna itibar edilmemelidir” 
diye sözlerini tamamladı.

Ortak toplantının ardından İTO ve TBB 
yönetim kurulları, yapılan görüşmeyi değer-
lendirmek üzere ayrı ayrı toplandı. 
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“Ülkemizin 
İngiltere’ye olan 
toplam konfeksiyon 
ihracatı 2016 
yılının Ocak - Ekim 
döneminde 1 milyar 
706 milyon dolar 
oldu”

Türk Hazır giyim ve Konfeksiyon 
Sektörü, en büyük ikinci ihracat 
pazarı İngiltere’deki konumunu 
güçlendirmek için 15-16 Kasım 

2016 tarihleri arasında İngiltere’nin Londra 
kentinde düzenlenen Fashion SVP Fuarı’na 
katılarak dünya devlerine ürünlerini tanıttı. 

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım 
Organizasyonu’nu üstlendiği Londra 
Fashion SVP Fuarı’na Türk Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon Sektörü, 12 Türk firması ile 
katıldı. Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
Sektörü’nün ihracatında; İngiltere’nin, 
Almanya’nın ardından en büyük pazar 
konumunda olduğuna dikkati çeken Ege 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, İngilte-
re pazarındaki konumlarını Londra Fashion 
SVP Fuarı’nı bir fırsat olarak gördüklerini 
anlattı. 

“Ülkemizin İngiltere’ye olan toplam 
konfeksiyon ihracatı 2016 yılının Ocak 
- Ekim döneminde 1 milyar 706 milyon 
dolar oldu” diyen Kızılgüneşler, “2016 
yılında İngiltere’ye ihracatımız yüzde 5 
düşüş gösterdi. Hem İngiltere’nin Avrupa 
Birliği’nin çıkma sürecine girmesi, hem 

de Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe 
girişimine rağmen İngiltere’ye ihracatta 
ulaştığımız rakam büyük başarı. İngiltere 
Yüksek Mahkemesi, hükümetin referan-
duma götürdüğü AB’nden ayrılma kararı 
Brexit için Parlamento onayı şartı getirerek 
İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkmasını zora 
soktu. Bu sürecin hem İngiltere, hem AB, 
hem de Türkiye için daha sağlıklı olacağına 
inanıyoruz” diye konuştu. 

FASHION SVP fuarında  her türlü örme, 
dokuma, triko bay/bayan/çocuk hazır giyim 
ürünlerinin sergilendiği bilgisini veren Kı-
zılgüneşler, Fuar ziyaretçileri arasında alıcı 
ve tasarımcıların dışında ithalatçı firmalar, 
dernek/resmi kurum/basın kuruluşlarının 
temsilcilerinin yer aldığını, Türkiye standını 
Marks and Spencer, Asos, Debenham gibi 
büyük markaların satın alma yetkililerinin 
ziyaret ettiğini ve Türk firmaları ile verimli 
ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini 
sözlerine ekledi. Fashion SVP Fuarı’nda 
bir dizi seminer düzenlenerek fuara katılan 
alıcı firmaların ve ziyaretçilerin ilgisi artırıl-
dı. Fashion SVP Fuarı’nda Türkiye dışında; 
Romanya, Fas, Mısır, Portekiz, Makedonya, 
Bulgaristan, Belarus, Yunanistan, Fransa, 
Hollanda gibi ülkeler stantlarıyla yer aldı. 
Fuarı 2 binin üzerinde kişi ziyaret etti. 

İNGİLİZLERİ TÜRKLER 
GİYDİRİYOR
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İstanbul da
%100 Pamuklu Örme İpliği

Ara numaralar stok da hep hazır

%100 Pamuklu Örme İpliği

30 Penye

30 OE

30 Karde

İstanbul

24/1 Penye

28/1 Open End

24/1 Ring Karde

30 Ring G2

36/1 Penye

16/1 Rink Karde

16 OE

28 viskon

20/1 Karde

20 OE Telefsiz

10/1 OE

20 Penye
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Ege Giyim 
Sanayicileri Derneği 
(EGSD) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mukadder Özden 
ise son dönemde 
döviz kurlarında 
yaşanan hızlı artışın 
sektörlerine olumsuz 
yansıdığını söyledi

Döviz de son dönemde yaşanan 
baş döndürücü değişim ihracatçı-
ları tedirgin ediyor. Ekim ayının 
başından bu yana Türk Lirasında 

yüzde 15’i bulan devalüasyonun ihracatçıları 
mutlu etmediğini ifade eden Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ün-
lütürk, ihracatçının beklentisinin enflasyon 
oranında artan kur olduğunu belirtti. Ege 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhra-
catçıları Birliği ve Ege Giyim Sanayicileri 
Derneği (EGSD) işbirliğinde düzenlenen, 
“Son Dönemde Yaşanan Ekonomik Gelişme-
lerin Sektörümüze Etkileri ” konulu sohbet 
toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını 

cevaplandıran Ünlütürk, “İhracat dünyası 
olarak bugün yaşadıklarımızı 2007 ve 2009 
yıllarında da yaşadık. Döviz kuru önce yük-
seldi sonra geri gitti. Bugün 3.47’yi gören 
dolar kuruna göre piyasada fiyatlar oluşuyor. 
İthalatçılar hesabını yapıyor ve sizden yeni 
fiyat talebinde bulunuyor. Yılsonunda döviz 
kuru 3.20’ye düşerse yine bunun faturasını 
ihracatçı öder. Özellikle küçük ölçekli ihra-
catçılar bu süreçten çok daha olumsuz etkile-
nir” diye konuştu. İhracatta bir çok sektörün 
ithalata bağımlı olduğunu anlatan Ünlütürk, 
ithalata dayalı ihracat yapan sektörlerin dö-
viz artışından olumsuz etkilendiklerini, yerli 
girdi ağırlıklı çalışan ihracatçı firmalara ise 
stoklarındaki mal kadar ya da yükledikleri 
mal kadar bir avantaj sağladığını kaydetti. 
Geçmiş yıllarda döviz kurunda hızlı yük-
selişler sonrasında döviz kurunda düzelt-
melerin yaşandığını hatırlatan Ünlütürk, 
“Yılsonunda 3.20 – 3.30’u görebiliriz. Bir ay 
önce kimse bu seviyeleri telaffuz etmiyordu, 
herkesin yılsonu dolar kuru beklentisi 3.10 
seviyesiydi” diyerek sözlerini noktaladı. 

TÜRKİYE’DE İHRACAT 56 AYDIR 
ARTMIYOR

Döviz kurunda son dönemde yaşanan artışın 
Türkiye’nin sıcak para ile değil, üretimle 
büyümesi gereğini bir kez daha ortaya koy-
duğunu savunan Ege Hazırgiyim ve Konfek-
siyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 

Başkanı Emre Kızılgüneşler, Türkiye’yi 
yönetenler bu gerçeği unutmaması gerekti-
ğini dile getirdi. Kızılgüneşler, “Türkiye’nin 
ihracatı 56 aydır artmıyor. Demek ki, bazı 
şeyler yanlış yapılıyor. Bu yanlıştan uzaklaş-
malıyız. Tüketim ve inşaat sektörüne dayalı 
ekonomiden uzaklaşmalıyız” dedi. Ameri-
ka Birleşik Devletleri Başkanlık seçimini 
Donald Trump’un kazanmasının Türkiye 
açısından sıkıntılı bir duruma yol açtığını 
ifade eden Kızılgüneşler, “Trump doları geri 
çağırıyor. Türkiye’de hala sıcak para var. Biz 
üreterek ayakta kalabiliriz. Sıcak para bize 
fayda sağlamaz. Tabii bu sayede Türkiye’nin 
üretmek zorunda olduğunu hatırlarız. Dövizi 
biraz kendi haline bırakmalıyız” çağrısında 
bulundu.

DÖVİZDEKİ ANİ YÜKSELİŞLER 
ZARAR VERİYOR 

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden 
ise son dönemde döviz kurlarında yaşanan 
hızlı artışın sektörlerine olumsuz yansıdığını 
söyledi. İhracatçıların hızlı artışlar yerine 
öngörülebilir bir döviz kurunu tercih ettiğini 
dile getiren Özden, “Döviz kuru başta olmak 
üzere ekonomik verilerdeki değişiklikler 
sektöre olumsuz yansıyor. 2017 yılı için şu 
andan bir plan ne yazık ki yapamıyoruz. 
Ayrıca en çok ticaret yaptığımız Avrupa ile 
ilişkiler konusunda da her iki tarafta sakin 
olmalı. İlişkilerin bozulması hiç kimseye 
fayda sağlamaz. Bizim tek isteğimiz istikrarlı 
ve öngörülebilir bir ekonomi” diye konuştu. 

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği ve Ege Giyim Sanayi-
cileri Derneği (EGSD) işbirliğinde düzen-
lenen, “Son Dönemde Yaşanan Ekonomik 
Gelişmelerin Sektörümüze Etkileri ” konulu 
sohbet toplantısında ise, 2016 yılı değer-
lendirilirken, 2017 beklentileri ifade edildi. 
Toplantıda ortaya çıkan ortak görüş, katma 
değerli üretime ve teknik tekstil ürünlerine 
odaklanma, firmaların performansını arttıra-
cak, verimliliği arttıracak hamlelerin yapıl-
ması, insan kaynağı geliştirmek için kurum 
içi eğitimlere ağırlık verilmesi oldu. 

İHRACATÇI OYNAK 
KUR İSTEMİYOR
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Pamuk, değişik 
kullanım alanlarıyla 
dünyada tarım, 
sanayi ve ticaret 
sektörlerinde 
önemli konumu olan 
ürünlerden birisidir.

Bir endüstri bitkisi olan pamuk, lifi 
ile tekstil, çiğidi ile yağ sanayi-
ine hammadde olması, küspesi 
ile hayvancılığın gelişmesine 

katkıda bulunması nedeniyle ülke ekonomi-
sindeki yeri büyüktür.

Ülkemiz de pamuk üç önemli bölgede 
üretilmektedir. Bunlar Ege, Çukurova ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir. 

Ege Bölgesi Türkiye’de en fazla pamuk 
üretilen bölge olup, tekstil sanayinin 
kullandığı en kaliteli pamuğu üretmektedir. 
Çukurova Bölgesindeki pamuk alanları ise 
önemli dalgalanmalar göstermekte ve gi-

derek azalmaktadır. Bölgenin iklim şartları 
uygun olmasına rağmen, sulama olanak-
larının henüz kısıtlı oluşu pamuk tarımını 
sınırlandıran en önemli faktördür. Yakın 
gelecekte GAP sulamalarının tamamlanma-
sı ile pamuk üretim alanlarının hızla artması 
ve Bölgedeki ürün deseni içinde yaklaşık 
%32’lik bir payla ile önemli tarımsal ürün-
ler içerisinde yer alması beklenmektedir.

PAMUĞUN ÜLKE 
EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE 
ÖNEMİ

Pamuk, değişik kullanım alanlarıyla 
dünyada tarım, sanayi ve ticaret sektör-
lerinde önemli konumu olan ürünlerden 
birisidir. Artan dünya nüfusuna paralel 
olarak sanayileşen ve kalkınan toplumlarda, 
refah düzeyinin yükselmesi dünya pamuk 
tüketimini artırmış ve tüketim son yıllar-
da 19.5 milyon ton civarına yükselmiştir. 
1996-1997 sezonunda dünyada 35 milyon 
hektarlık bir alanında, 20 milyon ton lif 
pamuk üretilmiş ve, dünya lif verimi 567 
kg/ha olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemiz 7 yüz bin hektarlık ekim alanı, 

8 yüz bin ton tutarındaki lif üretimi ve 
1.125 kg/ha’lık lif verimi ile dünya pamuk 
üretiminde altıncı sırada yer almaktadır 
ve pamuk ipliğini başlıca İtalya, Belçika, 
İngiltere, İsrail, ABD, Almanya ve Mısır’a 
ihraç etmekteyiz. Son yıllarda gelişen 
tekstil sanayimiz ülkemizi pamuk ithal eden 
bir ülke konumuna getirmiş ve bu durumun 
GAP’ın muhtemel tamamlanma tarihi olan 
2010 yılına kadar sürmesi beklenmektedir.

Pamuk tarımına dayalı kaynakların (tekstil 
ve benzeri) ülkemiz açısından stratejik 
öneme sahip olan dışsatım gelirlerinin 
önemli bir bölümünü oluşturduğu göz 
önüne alınırsa, pamuğun ham olarak ihracı 
yerine tekstil ürünleri olarak ihraç edilmesi 
dış ticaret dengesi  açısından çok önemlidir. 
Pamuk, sadece tekstil sanayii için değil, 
yağ sanayi açısından da önemli bir tarım 
ürünüdür. Yan ürün olarak çekirdek kapçığı 
ve küspesi de değerli bir hayvan yemidir. 
Pamuk katma değer kazandıran bir ürün 
olmasının yanısıra, iyi bir istihdam kaynağı 
da oluşturulmaktadır. Pamuğun önemini 
artıran bir hususta, iklim koşulları bakımın-
dan dünya pamuk üretim alanlarının çok 
sınırlı olmasıdır. 

PAMUĞUN ÜLKE 
EKONOMİSİNDEKİ YERİ 
VE ÖNEMİ



Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) 26’ncı 
Genel Kurul toplantısı Ankara’da 
gerçekleştirildi. TİSK Yönetim 

Kurulu Başkanlığına Kudret ÖNEN seçildi. 
Seçimler sonucunda,Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekilleri iseNevzat SEYOK ve Tufan 
ÜNAL oldu.

TİSK’in yeni Yönetim Kurulu aşağıda 
isimleri belirtilen üyelerden oluştu:

Dr.Ertan İREN, Bekir Burak UYGUNER, 
Necdet BUZBAŞ, Ali Cüneyt ARPACIOĞ-
LU, Celal KOLOĞLU, Rıza Kutlu IŞIK, 
Erhan POLAT, Erol KİRESEPİ, Hasan 
Özcan AYDİLEK, Celal KAYA, Özgür 
Burak AKKOL, Av.Zekeriya SANCI, Metin 
DEMİR, Dr. Selim YÜCEL, M.Sinan 
ABEŞ, Nadir YÜRÜKTÜMEN, Eşref 
AKIN, F.Fethi HİNGİNAR, Adnan ÇİÇEK, 
D.Solmaz COŞKUN, Hüseyin SÖZLÜ, 
İmran OKUMUŞ, Dr.Mustafa ÇÖPOĞLU.

Denetleme Kurulu’na Mehmet HACIKA-
MİLOĞLU, Bora KOÇAK, Aydın Fethi 
BAYTAN, Disiplin Kurulu’na ise Kemal 
DOĞANSEL, Haydar KURT, Ünsal HE-
KİMAN, Erkan KAFADAR, Selahaddin 
BİTLİS seçildi.

1953 İstanbul doğumlu, Kudret Önen, 
çalışma hayatına 1975’te Ford Otosan’da 
Makine Mühendisi olarak başladı. 

Sırasıyla Ford Otosan, Koç Holding, Otokar 
A.Ş’de Proje Mühendisliği, Ar-Ge Bölüm 
Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve 
Genel Müdür görevlerinde bulunan Önen, 
2005 yılında Koç Holding Yan Sanayi ve 
Diğer Otomotiv Grubu’nun Eş Başkanı 
oldu. 

2006 yılında Koç Holding Savunma Sanayi 
ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanlığı’na ge-
tirilen Önen’in sorumluluk alanına 2010’da 
Bilgi Grubu eklendi. Önen, bu görevine 

Mart 2016’ya kadar devam etti.

Nisan 2016’da Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına seçilen Önen, MESS’in iştiraki 
SİBEM’in ve MESS Eğitim Vakfı’nın da 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 
yürütüyor. 

2010 yılından bu yana Otomotiv Sanayii 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan 
Önen, aynı zamanda Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Otomotiv Sanayi Meclis 
Başkanlığı görevinde bulunuyor. 

Önen, 2013-2014 arasında ise Savunma 
ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği 
mezunu olan ve İngilizce bilen Önen, evli 
ve iki kız babasıdır.  
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TİSK YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞI’NA 
KUDRET ÖNEN SEÇİLDİ
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK) 26’ncı Genel 
Kurulu Ankara’da 
gerçekleştirildi. 
TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Kudret 
ÖNEN, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilliklerine 
Nevzat SEYOK ve Tufan 
ÜNAL seçildi

Kudret ÖNEN
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GROZ-BECKERT Turkey Genel 
Müdürü Özkan Edirne ve satış 
temsilcisi Metin Yakıcı, meslek 
okulları ziyaretleri çerçevesinde, 

Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret 
etti. Okul Müdürü Caner Baysal kendilerini 
karşıladı ve okul hakkında bilgilendir-
di. Özellikle tekstil bölümüyle yakından 
ilgilenen  Özkan Edirne, okulun son derece 
modern bir yapıya sahip olması ve eğitim 
kadrosunun genç  oluşunun, mesleki eğitim 
konusunda oldukça umut verici olduğunu 
ifade etti ve Groz-Beckert olarak bu tür 
ziyaretlere devam edeceklerini  belirtti. Öz-

kan Edirne; ‘‘Tekstil sektöründeki  kalifiye 
eleman ve kaliteli üretim ihtiyacının ancak 
iyi bir eğitimle karşılanabileceğini ve bunun 
tek yolunun meslek okullarından geçtiğini 
‘‘ söyledi. Bu konuda meslek okullarına 
Groz- Beckert olarak katkıda bulunmaya 
devam edeceklerini belirten Edirne, böyle 
tam donanımlı eğitim kadrosuyla beraber, 
yapısal anlamda da mükemmel bir okulu 
ziyaret etmek ten son derece memnun 
olduklarını sözlerine ekleyen Edirne, Okul 
Müdürü Caner Baysal ve ekibine teşek-
kür etti. Okul Müdürü,  Caner Baysal ise, 
‘‘Kendi alanında dünyaca ünlü ve köklü 
bir firmanın mesleki açıdan okulumuzu 

ziyaretinden, çok memnun olduk.  Amacı-
mız, bize sunulan kaynakları en iyi şekilde 
değerlendirerek sanayinin güncel ihtiyaç-
larına cevap verebilecek, en yeni tekno-
lojileri kullanarak yaratıcılık kabiliyetleri 
gelişmiş öğrenciler yetiştirmek,  bu şekilde 
hem ülke ekonomisine hem de öğrencilerin 
kendilerine ciddi katma değerler sağlamak’’ 
olduğunu ifade etti. 

Groz-Beckert Turkey tarafından ziyaretin 
sonunda öğretmen ve öğrencilere örgü tek-
nolojisi ile ilgili eğitim malzemeleri , teknik 
bilgiler içeren poster, broşür ve çeşitli 
hediyeler dağıtıldı. 

GROZ-BECKERT, SEKTÖREL 
EĞİTİME DESTEK ÇERÇEVESİNDE 
MESLEK OKULU ZİYARETLERİNE 
BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ



Global moda markası olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen Koton, her sezon olduğu 
gibi 2016-2017 Sonbahar-Kış sezonu için 
de iddialı bir koleksiyon sunuyor. Zengin 
kumaş seçimlerinin yanı sıra kullanılan 
detaylar ile dikkat çeken bir stil vadeden 
Koton 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, 
Swissotel’de gerçekleştirilen bir lansman 
ile tanıtıldı. Koton Yönetim Kurulu 
Üyesi Gülden Yılmaz’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen lansmanda, koleksiyon 
moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Koton 2016-2017 Sonbahar-Kış 
Koleksiyonu, 11 Ağustos 2016 
tarihinde Swissotel Chalet 
Garden’da gerçekleştirilen 

bir lansman ile moda severler ile buluştu. 
Büyük şehrin atmosferinden uzakta, gör-
kemli bir country ruhu vadeden koleksiyon, 
zengin kumaş seçimlerinin yanı sıra renk 
ve baskı detayları, birbirinden özenli desen 
tercihleri ile de farklı stillere hitap ederek 
görkemli bir kış hikayesi yazıyor.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden 
Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen 
lansmanda, Koton Tasarım Direktörü Isham 
Sardouk, davetlilere koleksiyonun hazırlık 
süreci ve detayları hakkında bilgiler verdi.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden 
Yılmaz yaptığı konuşmada, Koton’un 2015 
yılında hedeflediği ve ilk adımlarını attığı 
globalleşme yolunda emin adımlarla ilerle-
diğini belirterek, şunları söyledi: 

“Global bir moda marka olmanın kritik 
noktasının, trendleri takip etmekten öte 
trendlere öncülük yapan koleksiyonları 
müşterilerimizle buluşturmak olduğunun 
farkındayız. Bu nedenle her sezon olduğu 
gibi bu sezon da güçlü tasarımlarımızı 

moda tutkunlarına sunmaya devam ediyo-
ruz. 2023 yılında 5 kıtada, en zengin ve en 
beğenilen koleksiyonlara sahip hızlı moda 
markası olma hedefimizden hareketle, yakın 
zamanda Almanya ve hemen ardından da 
İngiltere’de yeni mağazalar açacağız. 

Bulunmadığımız coğrafyalara girmek bizim 
için son derece önemli. Tüm dünyanın 
Koton’un koleksiyonları ile tanışması ise en 
büyük hayalimiz.” 

Koton Tasarım Direktörü Isham Sardouk 
ise yeni koleksiyonun özenli ve detaylı bir 
hazırlık sürecinin ürünü olduğunu belirterek 
“Bu sezon country boho teması ile hazırla-
dığımız sanatın ve doğanın izlerini taşıyan 
koleksiyonumuz ile faaliyet gösterdiğimiz 
25 ülkede görkemli bir kış hikayesi yaza-
cağız. 

Ayrıca tasarımlarda, zengin kumaş se-
çimlerinin yanı sıra renk, baskı detayları, 
birbirinden özenli desen tercihleri ile farklı 
stillere hitap ediyoruz. 

Günün her anına uygun görkemli siluetler 
oluşturarak bambaşka atmosferler yarattığı-
mıza inanıyoruz.” dedi. 

COTON 2016-2017 SONBAHAR-KIŞ 
KOLEKSİYONLARI GÖRKEMLİ 
BİR LANSMAN İLE TANITILDI
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Gümrük Birliği’nin 
kapsamının 
genişletilmesi sadece 
Türkiye için değil, 
aynı zamanda 
Avrupa Birliği 
ülkeleri için de fayda 
doğuracaktır. 

Avrupa Parlamentosu’nda 
yapılan oylamadan Türkiye ile 
müzakerelerin geçici olarak 
durdurulmasına yönelik çıkan 

kararı yorumlayan TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi şöyle dedi: “Oylamadan çıkan 
bu sonuç Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye 
ile ilişkilerde tek taraflı, Avrupa vizyonu ile 
örtüşmeyen bir bakış açısına sahip olduğu-
nu gösteriyor. 

Oylamadan çıkan sonuç kadar farklı 
başlıklar altında yapılan eleştirilerin de 
ciddi anlamda kısır düşüncelerin yansıması 
olduğunu görüyoruz. 

Bu karar aynı zamanda Avrupa’daki farklı 
ülkelerin liderlerinin Türkiye ile ilişkile-
rin geliştirilmesi ve müzakerelerin devam 
ettirilmesine yönelik açıklamalarının kulak 
ardı edildiğini gösteriyor. Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi olarak Avrupa Parlamentosu’nun 
Türkiye’ye getirmiş olduğu eleştirileri 
reddediyoruz. 

Diğer taraftan, Gümrük Birliği’nin kapsa-
mının genişletilmesine yönelik ifadeyi de 
şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık. Gümrük 

Birliği’nin kapsamının genişletilmesi sade-
ce Türkiye için değil, aynı zamanda Avrupa 
Birliği ülkeleri için de fayda doğuracaktır. 

İHRACAT KASIM AYINDA 11 
MİLYAR 952 MİLYON DOLAR 
OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri-
ne göre kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 11 milyar 
952 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Yılın ilk 11 aylık döneminde ihracat, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 
azalışla 128 milyar 973 milyon dolar oldu. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım 
ayı ihracat verilerini Hyundai Assan’ın 
Kocaeli’nde bulunan fabrikasında açıkladı. 
TİM verilerine göre mücevher dışındaki 
altın ihracatı hariç tutularak yapılan hesap-
lamalarda, Kasım ayında ihracat geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 11 
milyar 952 milyon dolar oldu.  Ocak-kasım 
dönemini kapsayan ilk 11 aylık dönemde 
ihracat yüzde 2,4 azalışla 128 milyar 973 
milyon dolar olurken, son 12 aylık dönem-
de ise ihracat yüzde 3,2 düşüşle 140 milyar 
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AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN 
ALDIĞI KARARI REDDEDİYORUZ



724 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

MİKTAR BAZINDA İHRACAT İLK 
11 AYDA ARTTI

Kasım ayında ihracat miktar bazında yüzde 
5,2 artarak 9,1 milyon ton olurken, yılın 
ilk 11 ayında gerçekleştirilen 94,8 milyon 
ton ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4,1 artışa işaret etti. Sektör bazında 
miktar olarak kasım ayında 16 sektörde 
artış, 11 sektörde de azalış gözlendi. Kasım 
ayında ihracatını bir önceki yılın aynı ayına 
göre miktar olarak en çok artıran sektörler 
yüzde 27,8 artış ile yaş meyve ve sebze ile 
yüzde 24,4 artışla mobilya, kağıt ve orman 
ürünleri sektörleri oldu. İlk 11 ayda ise mik-
tar bazında en yüksek ihracat artış yüzde 
19,7 ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar 
sektörü ve yüzde 16,8 artışla çimento, cam, 
seramik ve toprak ürünlerinde görüldü.

İHRACAT AZALIŞINDA İHRACAT 
FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ, 
ÇEVRE ÜLKELER VE PARİTE 
ETKİLİ 

Türkiye’nin ilk 11 aylık ihracatının yüzde 
2,4 daralmasında ihracat fiyatlarındaki 
düşüş, çevre ülkelerle yaşadığımız sorunlar 
ve dolardaki yükseliş kaynaklı parite kaybı 
etkili oldu. Bu dönemde, ihracat fiyatların-
daki gerileme kaynaklı düşüş 3,6 milyar do-
lar, çevre ülkeler kaynaklı kayıp 3,9 milyar 
dolar ve parite kaynaklı kayıp 1,2 milyar 
dolar oldu. Parite kaynaklı düşüşte doların 
özellikle Türk lirası ve sterline karşı önemli 
ölçüde değer kazanması etkili oldu. 

OTOMOTİV GÜÇLÜ 
PERFORMANSINI SÜRDÜRÜYOR

Sektörel bazda kasım ayında en fazla 
ihracatı yüzde 16,9 artış ve 2 milyar 239 
milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçek-
leştirdi. Bunu 1 milyar 319 milyon dolarla 
hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 158 
milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri 
takip etti. Kasım ayında en fazla ihracat ar-
tışını sanayi ürünlerinde yüzde 167 ile gemi 
ve yat sektörü elde etti. Tarım ürünlerinde 
ise en yüksek artışı yüzde 21 artışla zeytin 
ve zeytinyağı sektörü gerçekleştirdi. 

KASIM AYINDA NORVEÇ’E 
ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Kasım ayında 118 ülke/bölgeye ihracatta 
artış yaşanırken, 113 ülke/bölgede gerileme 
oldu. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke 

arasında ihracat Almanya’ya yüzde 5,6, 
İtalya’ya yüzde 16,5, ABD’ye yüzde 15,7 
artış kaydederken, İngiltere’ye yüzde 12,7 
ve Irak’a yüzde 6,8 azalış gerçekleşti. En 
fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında 
kasım ayında en yüksek ihracat artış oran-
larını yüzde 656 ile Norveç, yüzde 45 ile 
Bulgaristan ve yüzde 44 ile Birleşik Arap 
Emirlikleri elde etti. Norveç’te yaşanan 
yüksek artışta bu ülkeye yapılan gemi ve 
yat ihracatındaki yükseliş etkili oldu.

RUSYA’YA İHRACATTA 
TOPARLANMA SİNYALİ

Rusya’ya ihracatta kasım ayında bu yılın en 
düşük azalışı kaydedildi. Rusya’ya ihracat 
kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 24 azaldı. 

AB VE KUZEY AMERİKA İLE 
BİRLİKTE ORTADOĞU’YA 
İHRACAT ARTTI

Ülke grubu bazında ihracat bir önceki yılın 
aynı dönemine göre AB’ye yüzde 4,9, Ku-
zey Amerika’ya yüzde 18,4, Ortadoğu’ya 
yüzde 3,6 artış gösterdi. 

SAKARYA İHRACATINDA 
SIÇRAMA YAŞADI

Kasım ayında 47 ilin ihracatında artış, 33 
ilde ise düşüş gözlendi. En fazla ihracat 
yapan beş il sıralaması ise şöyle oldu: 
İstanbul yüzde 0,4 artışla 4 milyar 889 
milyon dolar, Bursa yüzde 16,4 artışla 1 
milyar 206 milyon dolar, Kocaeli yüzde 
12,2 düşüşle 824 milyon dolar, İzmir yüzde 
2,4 artışla 662 milyon dolar ve Gaziantep 
yüzde 3,7 düşüşle 566 milyon dolar. En çok 
ihracat gerçekleştiren yedinci il Sakarya’nın 
ihracatını yüzde 137 arttırarak 372 milyon 
dolara çıkarması ise dikkat çekti.

TÜRKİYE İHRACATTA DİĞER 
ÜLKELERDEN DAHA İYİ 
PERFORMANS GÖSTERİYOR

İhracat verilerini açıklayan TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, dünya ticaretindeki 
daralmaya dikkat çekerek “DTÖ tarafından 
açıklanan güncel verilere göre ocak-ey-
lül döneminde küresel ticaret yüzde 4,1 
daraldı. Aynı dönemde, Güney Kore’nin 
ihracatında yüzde 8,5, İngiltere’de yüzde 
12,3, Rusya’da yüzde 23,4, Çin’de yüzde 
8,2 ve ABD’de yüzde 5 düşüş var. 

Ülkemiz ise her şeye rağmen diğer ülkelere 
kıyasla olumlu bir performans ortaya koyu-
yor” diye konuştu. 

İHRACATIMIZDAKİ ARTIŞ 
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 
DEVAM EDECEK

Büyükekşi, “Kasım ayında artışa geçen 
ihracatımızın, önümüzdeki dönemde, petrol 
ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulması 
ile başta Rusya olmak üzere, çevre ülkelere 
olan ihracatımızın toparlanması ile artışının 
devam edeceğini göreceğiz. Önümüzde-
ki dönemde, Rus ekonomisinin de tekrar 
büyümeye geçmesiyle birlikte Rusya’ya 
ihracatımızın artışa geçmesini bekliyoruz. 

İHRACATÇILAR İÇİN KURUN 
ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMASI 
ÖNEMLİ

TİM Başkanı Büyükekşi, son dönemde 
gündemde olan döviz kurlarına ilişkin 
olarak da “Döviz kurunun yükselmesi ihra-
catımız açısından rekabetçiliğimizi artıran 
unsurlardan biri. Ancak asıl önemli olan 
mallarımızın içerik olarak katma değerinin 
yükselmesi. Kur konusunda bizim için en 
önemli şey öngörülebilirlik. 
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TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi







SAVA ÖRME MAKİNALARI 
NEREDE VE NE ZAMAN 
FAALİYETE GEÇTİ?

2013 Yılının başlarında, Ahmet Yılmaz ve 
Varol Aslan olarak, bu konuda değerlen-
dirdiğimiz bir projeyi, uygulamaya karar 
vermemizle birlikte, çalışmalara başladık. 

Yaklaşık dört yıldır, örme makineleri ve 
örme makinelerine sıfır kovan üreterek 
ülkemize ve işletmemize katma değer 
kazandırmak için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

ÖRME KUMAŞ MAKİNALARI 
İMALATI İÇİN GENEL OLARAK 
NELERİ BAZ ALDINIZ?

Türkiye’de çok büyük diyebileceğimiz 
tekstil üretim kapasitesi ve pazarı mev-
cut. Fakat bununla beraber, tamamen bu 
kapasiteye ters orantılı, makine üretimi söz 
konusu, bizde böyle bir boşluğu görerek, 
makine ve kovan üretimi için yola çıkmış 
bulunmaktayız. 

Şimdiye kadar, makine açığını tamamen 
ithal ürünlerle  kapatmaktayız.

Röportaj
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SAVA MAKİNE OLARAK HEDEFİMİZ 
YERLİ ÜRETİMDE TERCİH 
EDİLEBİLİR OLMAK

Eğer yerli 
sanayicimiz bizi 
yönlendirirse, bizde 
daha spesfik bir 
makine yaparak, 
daha fazla katma 
değerli ürünler 
üreteceğimize 
inanıyoruz.

Ahmet Yılmaz
Varol Aslan



SAVA MAKİNE OLARAK 
ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN 
YERLİ MAKİNALARLA, 
İTHAL MAKİNELER 
ARASINDAKİ FARKI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Sava makine olarak baktığımızda, bizim 
üretimimizle ithal makinalar arasında 
çok büyük bir farkın olduğunu söyleye-
meyiz.  Yerli makine üretimini bunlarla 
beraber değerlendirdiğimizde, Avrupa ve 
Uzakdoğu’da üretilmiş makinelerle ara-
mızda, fiyat farkı ile teknolojik gelişmeler 
dahil, çok daha uygun şartlar oluştuğunu 
ifade edebiliriz.

Bizim tek sıkıntımız, yerli makine üreti-
cileri olarak kendimizi tam olarak ifade 
edemeyişimizden kaynaklanmaktadır. Bu 
sorunu’ da ortadan kaldırmak için, 2016 yılı 
ortalarından sonra, çalışmalarımıza ağırlık 
verdik. 

Özellikle iç piyasaya yön veren, örme 
kumaşçılarla birlikte fason üreticilerle gö-
rüşmeler yaptık. Şöyle ki, fason üreticilere 
bizim makinalarımızı verdiğimizde, kumaş 
üreticilerinde de aynı makine bulunması 
gerekiyor.

Yerli makinaların kumaş üreticileri açısın-
dan, çok daha avantajlı olduğunun burada 
özellikle ifade etmek isterim. Her şeyden 
önce, teknik desteğin çok kısa zamanda 
gelmesi, kalite bakımından Avrupa’ya, fiyat 
bakımından ise , Ortadoğuya yakın olması 
ve her an müşterimize kendisinden de 
yakın olmamız, kalitemizi ve disiplinimi-
zide ortaya koymaktadır.  Özellikle tekstil 
makinaları açısından Türkiye’nin hurdalığa 

döndüğünü söylemek sanırım yanlış olmaz.

YETERİNCE DESTEK 
ALIYORMUSUNUZ?

Bizim çok fazla Devlet ve STK desteğine 
ihtiyacımız yok. Bizi destelemesi gere-
kenler, aslında yerli kumaş üreticilerimiz 
olmalı. Eğer böyle bir destekle karşılaşır-
sak, kendilerine’ de büyük katkılarımızın  
olacağı kanısındayım.

TANITIM AMAÇLI BÜYÜK 
FİRMALARLA ÇALIŞMALARINIZ 
OLDU MU?

Demo makinelerimizle bu çalışmaları ger-
çekleştirdik. Görüşmelerimiz neticesinde, 
bizi tercih eden firmalara giderek makinala-
rımız kuruyor ve on beş gün deneme süresi 

sonunda, memnun kalındığı takdirde, ga-
rantisiyle beraber satışımızı gerçekleştiriyo-
ruz. Şu ana kadar üç firmaya makinalarımız 
satmış durumdayız. Gülle ve Global tekstile 
de bizi tercih ettikleri için ayrıca teşekkür 
ederiz. Sava makine olarak hedefimiz tercih 
edilebilir olmak.

ÜRETİMİNİZİ NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Bu soruyu kısaca cevaplamak gerekirse iki 
ana başlıkta değerlendiriyoruz. Birincisi, 
makine üretimi, ikincisi, kovan üretimi. 
Özellikle Makine üretiminde olduğu gibi, 
kova n üretiminde de çok başarılı olduğu-
muzu söyleyebiliriz. Kaldı ki birçok yaban-
cı büyük firmalara ait makinelerin teknik 
desteğini de gerçekleştiriyoruz.

Eğer yerli sanayicimiz bizi yönlendirirse, 
bizde daha spesfik bir makine yaparak, daha 
fazla katma değerli ürünler üreteceğimize 
inanıyoruz.

YERLİ MAKİNE ÜRETİCİSİ 
OLARAK ÖZELLİKLE ÖRME 
KUMAŞ SEKTÖRÜNE AİT 
MAKİNE VE İŞLETME SAYISI 
HAKKINDA TAHMİNİ BİR 
RAKAM VEREBİLİRMİSİNİZ?

Türkiye, dünyadaki örme kumaş pazarı-
nın yüzde 7.5 ine sahip. Dünya üzerinde 
üretilen makine satışına baktığımızda ise, 
bunun yüzde 7-8 Türkiye’ye satılmakta. 
Ülkemizde ise yuvarlak örme makine sayısı 
yaklaşık 30-35 bin işletme sayısı ise 2500 
civarındadır. 

Röportaj
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Başbakan Binali 
Yıldırım tarafından 
açıklanan ekonomik 
tedbirler ve teşvik 
paketi ihracat 
dünyasında 
memnuniyetle 
karşılandı. Ege 
İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı 
Sabri Ünlütürk, 
Hazine garantisiyle 
işletmelere sağlanan 
250 milyar liralık 
kredi imkanını 
“Yıllardır dile 
getirdiğimiz 
üretmenin itibarlı 
hale getirilmesi 
talebimiz karşılık 
buldu. Sanayicinin 
itibarının önü açıldı” 
şeklinde yorumladı.

Türkiye’nin ekonomisinde sıcak 
parayla sürekli bir iyileşmeyi 
sağlamasının mümkün olmadığı-
nı, Türkiye’nin üreterek, ihracat 

yaparak ekonomisini zinde tutabileceğini 
sürekli dile getirdiklerini anlatan Ünlütürk, 
son açıklanan teşvik paketinde üreten ve 
ihracat yapan ağırlığı KOBİ niteliğindeki 
işletmelere cansuyu olacak tedbirleri gör-
mekten mutlu olduklarını kaydetti. 

İhracatçılar için oluşturulan Kredi Garanti 
Fonu sayesinde ihracatçıların finansman so-
rununu gidereceğini dile getiren Ünlütürk, 
“İhracat kredilerinde garanti teminatının 
yüzde 100 olması ile ihracatçıların finans-
man sorunu giderilince, çarklar daha hızlı 
dönecek. Ekonomi canlanacak, Hükümet 

verdiği desteğin karşılığını istihdam, vergi, 
sosyal barış olarak fazlasıyla geri alacak” 
şeklinde konuştu. 

2017 yılının kamu için tasarruf yılı olacağı 
açıklamasını da yerinde bir karar ola-
rak gördüklerini belirten Ünlütürk, yeni 
istihdam yaratan işletmelere ilk yıl asgari 
ücretin yarısı, ikinci yıl süresince yüzde 
25’ine kadar destek verilecek olmasını 
da istihdama katkı sağlayacak düzenleme 
olarak gördüklerini ve olumlu bulduklarını 
dile getirdi. 

EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 
Eximbank’ın sermayesinin yükseltileceği 
mesajını da ihracat dünyasına müjde olarak 
yorumladıklarını sözlerine ekledi. 

250 MİLYARLIK 
DESTEK SANAYİCİYE 
İADE-İ İTİBAR
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Dünyadaki 
olumsuz 
gelişmelerden 
etkilenmemek 
için, yeni 
projeler üreterek 
yeni pazarlar 
yaratmalıyız

ORTEKS’İ FARKLI KILAN ŞEY 
NEDİR?

ORTEKS, Melanj ve fantezi iplik ile bera-
ber, compact ekru pamuk ipliği ve compact 
karışımlı (penye-modal ve mozaik) iplik 
üreten İki ayrı işletmeden oluşmaktadır. 
İşletmelerimizde, son derece modern 
makinalarla, ileri teknoloji kullanılarak, 
üretim yapan tesisler yer almaktadır.  
İşletmemiz,Özellikle Ar&Ge ve İnavas-
yona büyük yatırımlar yaparak, sektörel 
alanda, Dünyada ve özellikle Avrupa’da 
ismimizden söz edilmesini sağlamakla kal-
mamış, aynı zamanda, azda olsa ülkemizin 

tanıtımına da katkı sağlayan firmalardan 
oluşmaktadır.

İPLİK SEKTÖRÜNDE YER 
ALMANIZIN ÖZEL BİR NEDENİ 
VARMI?

İplik sektöründe yer almamamızın en 
önemli nedenlerinden biri, ülkemize ve iş-
letmemize ekonomik anlamda katma değer-
li ürünler üretmek ve dünya konjektürün’ de 
marka sahibi olarak yer alıp ülkemizin de 
markalaşmasına katkıda bulunmak hedefle-
rimiz arasındadır.
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ORTEKS GENEL MÜDÜRÜ ATİLA DOĞANLAR İLE İPLİK VE SEKTÖRÜ KONUŞTUK:

VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ 
KUTSALDIR SÖZÜNE LAYIK 
OLMAYA ÇALIŞALIM



Özellikle Avrupa da ve dünyada tercih edi-
len firmalardan biri olmamızın nedenlerinin 
başında, şimdiye kadar yukarıda belirtti-
ğim gibi, çalışmalarımız ve dikkatimiz yer 
almaktadır.

Bu da hem ülkemize hem de işletmemize 
ciddi olarak katma değer sağlamaktadır. 
Avrupa’nın ve dünyanın birçok ülkesine 
ihracatımızı gerçekleştirmekteki neden-
lerimizin başında yenilikçi olmamız yer 
almaktadır.

İtalya, Fransa ve İstanbul da yer aldığımız 
fuarlarda, yeniliklerimizi sergilememiz 
bizim, dış pazarlarda etkili şekilde yer 
almamızda önemli rol oynamaktadır.

İPLİK ÜRETİCİLERİ OLARAK 
SİZE ETKİYEN SORUNLARIN 
BAŞINDA HANGİ NEDENLER 
YER ALMAKTADIR?

Biz iplik üreticileri için, en önemli en 
önemli sorunu ham maddemiz olan pamuk 
oluşturmaktadır. Pamuk fiyatlarının ve 
doların hızla yükselmesi de işin üretim bo-
yutunu ciddi şekilde etkilemektedir. Pamuk 
fiyatları ile beraber doların devlet tarafından 
kontrol altına alınması, sektörümüz adına 
çok yaralı olacaktır, aksi takdirde sıkıntı-
lar kaçınılmaz gibi görüyor. Diğer önemli 
sorunu ise ödemeler dengesizliği oluştur-
maktadır. Vadelerin uzun olmasıyla birlikte 
oluşan ödeme tembelliğini de sanırım bizler 
de yol açmaktayız. Bu konuda sanırım, 
müşterilerimizi uzun vadelerle sorumluluk-
tan uzaklaştırdığımıza inanıyorum.

İHRACATTA ÖDEME KONUSU 
KISACA ÖZETLERMİSİNİZ?

İhracatımızın bize sağlıklı bir şekilde dön-
mesi için, kesinlikle açık hesap çalışılma-
malıdır diye düşünüyorum.

VERGİ AFFI KONUSUNDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Vergilendirme konusunda ise sanırım şu 
sözü söylemem yeterli. VERGİLENDİRİL-
MİŞ KAZANÇ KUTSALDIR SÖZÜNE 
LAYIK OLMAYA ÇALIŞALIM.

Ve her şeye rağmen ülkemizde ve bu 
konjöktürde firmamız hala yatırım yapmaya 
devam etmektedir. Dünyadaki Olumsuz 
gelişmelerden etkilenmemek için, yeni pro-
jeler üreterek yeni pazarlar yaratmalıyız. 
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Tekstil sektörü bir 
an evvel sermaye 
toparlanması 
yapmalı. Yani en 
küçük işletmenin 
bile sermayesini 
kontrol altına alarak 
dağıtmaması gerekir

ÖDEMELER DENGESİ SİZCE 
NASIL SAĞLANMALI?

Gerek malı alıp satan, gerek nihai olarak 
kullanan kişilerin uzun vadeli alımlara la 
kendilerine ek finansman sağlamaları, yine 
uzun vadede kendi aleyhlerine olmaktadır. 
Açık açık söylemek gerekirse artık dünyada 
faizler ve dolar yükselmektedir. Dolayısı 
ile vadesi gelen ödemelerde de sıkıntılar 
yaşanılması da kaçınılmaz oluyor. Yani 
8-9-10 ay vadeli mal sattığınız kişiye, yine 
on ay  içinde mal satmışsanız, çok ciddi risk 
almakla kalmamış, karşınızdaki müşteriyi 
de rehavete düşürüp kötülük yapmış olmak-
tasınız.

PEKİ BU DURUMDA TEKSTİL 
SEKTÖRÜ NE YAPMALI?

Tekstil sektörü bir an evvel sermaye topar-
lanması yapmalı. Yani en küçük işletme bile 
sermayesini kontrol altına alarak dağıtma-
ması gerekir. Özellikle küçük ve orta ölçek-

li işletmelerin bir araya gelerek, sermaye-
lerini ve giderlerini parçalamak yerine, bir 
araya gelip masraflarını azaltarak, büyüme-
ye çalışmaları kaçınılmazdır.  Ticarette bir 
bir daha iki etmez, ikiden fazla eder. Serma-
yeler birleşince, o sermayeler lineer olarak 
artmaz, eksponsiyel olarak artar. 

Yani iki adet yüz lira bir araya gelince, iki 
yüz lira etmez, sermaye hesabında, daha 
fazla eder. Bugün şöyle bir baktığımızda, 
en büyük şirketler bile borsaya açılarak 
küçük işletmelere şans tanıyorlar. Küçük 
sermayelerle çok daha büyük işler yapmalı 
ve ortaklığa açılmalıyız. Dünyada büyük 
şirketler bunu yaparak çok daha başarılı 
olmuşlardır. İşte bu yüzden büyümek için 
ortaklığa şans tanımalıyız. Örnek olarak 
büyük bir aile şirketi neden sermayesinin 
yüzde 20-25 halka açmaktadır. Tabi ki daha 
da güçlenmek için.

İyi bir sanayici mevcut üretimine yani 
kazandığına yatırım yapmalı,. Denenmişi 

denemeleri kendi kayıplarına yola açmak-
tadır. Bu, hem ülkesine, hem işletmesiyle 
beraber çalışanına kazandırmak demektir. 
Buradaki yanlış seçim, sektörde domino 
etkisi yaparak bağlı bulundukları tedarik-
çilerin de zor durumda kalmalarına neden 
olmakta, dolayısı ile, sektör ister istemez 
dar boğaza girmektedir. 

Özellikle geleneksel yani konvansiyonel 
tekstil konusunda sektörümüz, bütün dün-
yada gücünü kabul ettirmiştir.

Tekstil sektörü, üretimini çok çabuk paraya 
çevire bilen bir sektördür. Böyle bir sektö-
rün sermayesini inşaata ve diğer sektörlere 
kaydırarak geleceğini vadeye hapis etmesi, 
pek kazançlı olmasa gerek. 

Şöyle bir baktığımızda tekstilden kazandık-
larını inşaat ve turizme yatıran iş adam-
larımızın çoğu, asıl kazandıkları sektörü 
mumla aramaktadır. Kısacası kazandığımı-
zı, kazanıldığı yerde büyütmeliyiz. 

HUAFON GENEL MÜDÜRÜ ERSAN ALTAN’LA ÖDEMELER DENGESİ VE 

SERMAYE  DARALMASI HAKKINDA KONUŞTUK

SERMAYELER LİNEER OLARAK 
ARTMAZ, EKSPONANSİYEL 
OLARAK ARTAR



Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
International Trade Center (ITC) 
tarafından Fas’ın Marakeş ken-
tinde 24-25 Kasım tarihlerinde 

düzenlenen “TPO Network World Confe-
rence and Awards 2016” etkinliğinde ülke-
mizi temsil etti. Konferansa dünyanın 72 
farklı ülkesindeki TPO (Trade Promotion 
Organization)’ların üst düzey yöneticileri 
katıldı. Etkinlik süresince küresel ticaretin 
geleceği, e-ticaretin gelişimi, Afrika’nın 
ticaretteki önemi ve kadının ticaretteki 
yeri gibi güncel konular görüşüldü.

Söz konusu programın ilk günü TİM ile 
ITC arasında “İyi Niyet Mektubu” imza-
landı. İmzalanan mektup ile TİM’in ITC 
ve bu ağa bağlı diğer ülke TPO’ları ile 
ilişkilerini geliştirmesi kararlaştırıldı. İmza 
sonrası TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ile ITC Direktörü Arancha Gonzalez ara-
sında ikili görüşme gerçekleştirildi. TİM 
Başkanı Büyükekşi TİM olarak ihracatı 
desteklemek için vizyonlarını ve hedefleri-

ni aktarırken, ITC Direktörü TİM ile daha 
yakın ilişkiler kurarak TİM’in deneyimle-
rinden faydalanmak istediklerini söyledi.
Etkinlikte 51 ülkeden ticareti geliştirme 
kurumunun yöneticisi ile görüşme fırsatı 
bulduklarını kaydeden Büyükekşi “ülke-
miz ihracatçılarını ve ihracatın gelişimini 
tüm dünyadan katılımcılara aktarma şansı 
bulduk. Bu, ülkemizin imajı için oldukça 
önemli. İlaveten, TİM olarak diğer ülke-
lerdeki benzer kurumlarla ortak çalışmalar 
yapmaya karar verdik. Birlikte etkinlikler 
düzenleyip, karşılıklı ziyaretler gerçekleş-
tireceğiz. İhracatçılarımızı dünyanın her 
yerinde aynı kararlılıkla temsil etmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

TİM KÜRESEL İHRACATI 
GELİŞTİRME KURUMLARI 
LİGİNDE

TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
72 ülkeden 
ticareti geliştirme 
kurumunun üst 
düzey yöneticilerinin 
katıldığı 
konferansta, 51 
ülke yöneticisiyle 
birebir görüşerek 
ortak çalışma kararı 
aldıklarını söyledi.
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Groz-Beckert için 
Şanghay’daki ITMA 
Asia + CITME 2016 
fuarı çok başarılı 
geçti 

Albstadt, Almanya/Şanghay, Çin. 
ITMA Asia + CITME 2016 fuarı 
Çin’in Şanghay şehrinde 21-25 
Ekim tarihleri arasında Natio-

nal Exhibition and Convention Center’da 
düzenlendi ve 100.000’in üzerinde ziyaretçi 
ağırladı. Groz-Beckert standında ise 5 gün 
boyunca 4.000’in üzerinde ziyaretçi ile 
teknik görüşmeler yapıldı. 

Tekstil endüstrisi için Asya’nın bu lider 
fuarında bu sene 28 ülkeden yaklaşık 1.700 
firma ürün ve servislerini sundular. Groz-
Beckert de fuardaki sunumlarıyla, gelişmiş 
ürün ve servisleri ile üretim verimliliğini 
ve miktarını artırırken aynı zamanda nasıl 
enerji ve kaynak tasarrufu edilebileceğini 
gösterdi. 

Daha önce ITMA 2015 sırasında Milano’da 
da kullanılan, gerçek tekstil makinelerinin 
şeffaf modelleri üzerinde örgü, dokuma, 
keçe, tafting, tarak ve dikiş segmentleri 
için ürünler sergilendi. Groz-Beckert iğne 

ve sistem parçalarının bulunduğu makine 
modelleri üzerinde ziyaretçiler bu ürünlerin 
makinelerdeki kullanımını ve birbirleri ara-
sındaki mükemmel uyumlarını net olarak 
görme fırsatı buldular. Ayrıca bu şeffaf 
makine modelleri üzerindeki parçaların 
çıkarılıp tekrar takılabilir olması sayesinde 
ürünler hakkında eşsiz bir tecrübe edindiler. 

Örgü segmentindeki en önemli sunumlar-
dan biri, yeni bir Litespeed® jenerasyonu 
olan Litespeed® Plus iğneler oldu. Litespe-
ed® Plus iğneler kullanılarak konvensiyo-
nel iğnelere göre makine enerji tüketiminde 
%20’lere varan bir tasarruf elde edilebili-
yor. İğne gövdesinin geometrisinde yapılan 
optimizasyonlar sayesinde bu mümkün 
oluyor. Dokuma segmenti de fuara yeni bir 
ürün getirdi ve gücüler, çerçeveler, lamel ve 
çözgü durdurma tertibatlarının yanında yeni 
jakar gücüsünü sundu. WarpMaster tahar 
makinesi ve KnotMaster düğüm makinesi 
de her zamanki gibi yine büyük ilgi topladı. 

Keçe segmentinde filtrasyon, jeotekstil, 
kağıt ve otomotiv alanları için çözümler 
içeren bir sunum yapıldı. Şeffaf iğneleme 
makine modeli üzerinde GEBECON® ve 
EcoStar® iğnelerinin çalışma prensibi ve 
bu iki iğne tipinin kombinasyonunun avan-
tajları ziyaretçilere gösterildi. 

Tafting segmentinde de ürünler şeffaf bir 
model üzerinde gösterildi. Bu segmentin 

merkezinde ise tafting iğnesi, kanca, tarak 
parmağı ve tafting bıçağından oluşan geliş-
miş Tufting Gauge Part sistemi vardı. 

Yeni oluşturulan Tarak segmentinin ürünleri 
Groz-Beckert grup standında Asya’da ilk 
defa sergilendi. Bu alanda üzerinde en çok 
durulan ürün, sentetik lifler gibi çok aşındı-
rıcı malzemelerin taraklanması için uygun 
olan penyör (doffer) teli D40-30-52C CBF 
idi. Dikiş segmentinde ise patentli kalite 
yönetim sistemi olan INH (Ideal Needle 
Handling) tanıtıldı. Bu servis sistemi hem 
müşterilerle koordinasyon içinde onların 
iğne proseslerini optimize ediyor hem de 
gerekli malzemeleri Groz-Beckert tarafın-
dan sunuyor. Bu sayede Groz-Beckert kı-
rılmış ya da zarar görmüş dikiş iğnelerinin 
proseslerinde yeni bir standart geliştirmekle 
kalmıyor aynı zamanda kendi servis portfö-
yüne yakında müşterilerin kullanabileceği 
yeni bir ilave yapmış oluyor. 

Sonuç olarak Groz-Beckert için ITMA Asia 
+ CITME 2016 fuarı, birçok faydalı teknik 
görüşmelerin yapıldığı ve yeni fırsatların 
oluştuğu başarılı bir fuar oldu. 

GROZ-BECKERT İÇİN ŞANGHAY’DAKİ ITMA
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Groz-Beckert upbeat 
about ITMA Asia + 
CITME 2016 trade 
fair in Shanghai

Albstadt, Germany/Shanghai, Chi-
na. The ITMA Asia + CITME 
2016 was held in Shanghai, Chi-
na from 21 to 25 October at the 

National Exhibition and Convention Center 
and attracted over 100,000 visitors. Groz-
Beckert held technical discussions with 
more than 4,000 visitors during the five 
days of the trade fair. Most of the visitors to 
the Groz-Beckert booth were from Asia.

Almost 1,700 exhibiting companies from 28 
countries displayed their product and servi-
ce highlights at the leading textile industry 
trade fair in Asia. Using exhibits and films, 
Groz-Beckert showed how smart products 
and services can save resources, while at 
the same time increasing productivity. 

To present the products, the realistic trans-
parent textile machines first introduced at 
the ITMA 2015 in Milan were used for the 
segments of knitting, weaving, felting, tuf-
ting, carding and sewing. Machines equip-
ped with Groz-Beckert needles and system 
parts provided the public with direct insight 
into product uses and their perfectly coor-

dinated interplay. Moreover, the removable 
components in the transparent machines 
made for a genuine product experience.

A highlight in the Knitting segment was 
the introduction of the new generation of 
Litespeed® needle: the Litespeed® Plus. 
The use of these needles reduces energy 
consumption by up to 20% over conventio-
nal knitting machines. The reason for this is 
their optimized shaft geometry.

The Weaving segment also came up with a 
new product. In addition to healds, shafts, 
drop wires and warp stop motions, the 
segment presented its new jacquard heald. 
The WarpMaster drawing-in machine and 
the KnotMaster warp-tying machines were 
of great interest. 

The Felting segment gave a presentation on 
needle solutions for filtration felts, as well 
as on the areas of geotextiles, papermaker 
felts and automotive. 

The “glass” needling machine demons-
trated the advantages of a combination of 
GEBECON® and EcoStar® needles while 
offering direct insight into the needling 
process.

The Tufting segment also presented itself 
with a transparent exhibit. Its centerpoint 
was the improved Gauge Part System, con-
sisting of tufting needle, gripping device, 

reed finger and tufting knife.

The recently established Carding segment 
was represented for the first time at a Groz-
Beckert corporate trade-fair booth in Asia. 
The main focus was on presentation of the 
synthetic doffer wire D40-30-52C CBF, 
which is especially suited to processing 
abrasive materials such as matted synthetic 
fibers. 

The Sewing segment put its patented 
quality management INH (Ideal Needle 
Handling) in the spotlight of its presen-
tation. This new service includes not just 
process optimization in coordination with 
customers, but also supplies the required 
work equipment by Groz-Beckert. With 
this, Groz-Beckert not only creates a new 
standard for handling broken and damaged 
sewing-machine needles, but also for the 
service portfolio which customers will soon 
have access to. 

For Groz-Beckert, the ITMA Asia + 
CITME 2016 resulted in many interesting 
discussions and new incentives, and was a 
resounding success. 

GROZ-BECKERT UPBEAT ABOUT ITMA ASIA
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Son aylarda çevre ülkelerdeki istikrarsızlık, terör ve kurlardaki 
istikrarsızlıkla boğuşan ihracatçılara 2017 bütçesinden müjdeli 
haber geldi. Mecliste görüşmeleri süren bütçede DFİF (Destekleme 
Fiyat İstikrar Fonu) desteğinin 3 kat artırılarak 850 bin TL’den 3 
milyon TL’ye yükseltilmesi ihracatçılara rahat bir nefes aldıracak.

İhracatçı birliklerinin en önemli işlevle-
rinden birinin de özellikle KOBİ’lerin 
desteklenmesi, sektörel tanıtım faali-
yetleri ile mevcut pazarların büyütül-

mesi ve yeni pazarlar yaratılması olduğunu 
belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz bu 
kararı sevinçle karşıladıklarını söyledi. 

Akyüz, “DFİF desteğini; yurtdışı fuar orga-
nizasyonları, UR-GE çalışmaları, satın alma 
heyetleri organizasyonu, tanıtım merkezi 
kurulması, Turquality ve yurtdışı marka 
oluşturmada kullanıyoruz. 

Bunun 3 katına çıkması demek, rakipleri-
miz karşısında 3 kat daha güçlü olmamız 
anlamını gelir” dedi.

Akyüz, DFİF desteğinin kısa sürede 
ihracata yansıyacağını ve 2023 hedeflerine 
ulaşmada destek olacağını söyleyerek bu 
desteğin sağlanmasına emeği geçen herkese 
Türk ihracatçıları adına teşekkür ettiklerini 
belirtti.
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İHRACATÇIYA DFİF 
DESTEĞİ 3 KAT 
ARTARAK 3 MİLYON 
LİRAYA YÜKSELİYOR



Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası 
(TSKB), Türkiye’deki 
iş sağlığı ve 
güvenliği yatırımları 
ile çalışma 
ortamında cinsiyet 
eşitliğini gözeterek 
kadın istihdamını 
destekleyen 
firmaların yapacağı 
yatırımlara 
finansman 
sağlamak amacıyla 
Fransız Kalkınma 
Ajansı’ndan (AFD) 
100 milyon Euro 
tutarında kaynak 
temin etti.

TSKB, Fransız Kalkınma 
Ajansı’ndan (AFD) 100 milyon 
Euro tutarında kredi sağladı. 
Kredi anlaşması, 7 Aralık 2016 

tarihinde İstanbul’da imzalandı. 

Krediyle, Türkiye’de faaliyet gösteren 
firmaların iş sağlığı ve güvenliği yatırım-
larının desteklenmesi, çalışma ortamında 
cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların 
istihdama katılmasına fırsat tanıyan firma-
ların yapacağı yatırımlara kaynak sağlan-
ması hedefleniyor. 

AFD’den sağlanan kredinin TSKB’nin 
kadın istihdamına verdiği destek açısından 
büyük öneme sahip olduğunu belirten 
TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Cinsiyet 

eşitliği TSKB’de önceliklerimiz arasında 
yer alıyor. Çalışanlarımızın yüzde 55’inin 
kadın olması bu konuya verdiğimiz öne-
min en gurur duyduğumuz göstergelerin-
den birini oluşturuyor. 

AFD ile imzaladığımız anlaşmayla, kadın 
istihdamı konusundaki yaklaşımımızı 
ülkemizin geneline yayarak, özellikle reel 
sektörde bu alandaki farkındalığı artırmayı 
hedefliyoruz. 

Çalışma hayatına katılan ve ekonomik 
olarak güçlenen her kadınla, ülkemiz 
nitelikli kalkınma hedefine bir adım daha 
yaklaşacak” dedi. 

TSKB’nin AFD ile 2005 yılından bu yana 
verimli bir işbirliği içinde olduğuna dikkat 
çeken Suat İnce, sözlerine şöyle devam 
etti: “AFD ile geçtiğimiz 10 yıl içinde 
enerji, KOBİ, sürdürülebilir turizm gibi 
pek çok farklı alanda başarılı projeler 
gerçekleştirdik. 

Bugün imzaladığımız anlaşmayla 
AFD’den sağladığımız kaynak tutarı 310 
milyon Euro’ya ulaştı. AFD ile işbirliği 
içinde finanse ettiğimiz her proje bizim 
için çok değerli fakat özellikle bu anlaşma 

ile kadın istihdamını destekleyecek olmak, 
bizim için ayrı bir gurur kaynağı.”

AFD Grubu Genel Müdürü, Bertrand 
Willocquet de, TSKB ile imzaladıkları fi-
nansmanın içerdiği konuların önemine de-
ğindi: “İmzalanan bu kredi anlaşması hem 
TSKB ile işbirliğimizi güçlendirdiği hem 
de Türkiye için önemli konuları kapsadığı 
için bizim açımızdan çok önemlidir. 

Türkiye kendine çok önemli ekonomik bir 
hedef belirledi: 2023 yılına kadar küresel 
ölçekteki en büyük 10 ekonomiden birisi 
haline gelmek. Bu yüzden, hem kadın is-
tihdamının artırılması hem de işyerlerinde 
sağlık ve güvenlik koşullarının iyileşti-
rilmesi temel koşulları oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla, AFD olarak, istihdama erişim 
imkanları ve sürdürülmesi açısından 
cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve iş gü-
venlik engellerinin azaltılmasına katkıda 
bulunmak üzere TSKB ile birlikte aynı 
konumu paylaştığımız için gurur duyu-
yoruz. Kurumlarımızın 10 yıldan bu yana 
devam ettirdiği karşılıklı bu güven, gerçek 
anlamda yenilikçi ve umut veren, kesin-
likle bir ilki gerçekleştiren ve çok gurur 
duyduğumuz bir proje üzerinde birlikte 
çalışmamızı sağladı.” 
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TSKB’YE, KADIN İSTİHDAMINA 
KATKI İÇİN AFD’DEN 
100 MİLYON EURO KREDİ



İstanbul Ticaret 
Odası üyesi 
KOBİ’lerin 150 
bin lira üst limitle 
yararlanabileceği 
‘Nefes Kredisi’ için 
başvurular 12 Aralık 
2016 Pazartesi günü 
başlıyor.

KOBİ’ler Oda’dan “TOBB Nefes 
Kredisi başvurusu içindir” ibare-
li Faaliyet Belgesi alarak, Ziraat 
Bankası ve Denizbank şubeleri 

aracılığıyla başvuru yapabilecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Başbakan Bi-
nali Yıldırım’ın açıkladığı KOBİ’lere Nefes 
Kredisi’ne 15 milyon lira kaynak aktaracak. 
Bunun karşılığında oluşacak 150 milyon 
TL tutarındaki kredi hacminden 75 Milyon 
TL’si Ziraat Bankası, 75 Milyon TL’si ise 
Denizbank’tan olmak üzere KOBİ olan İTO 
üyeleri yararlanabilecek.

AZAMİ LİMİT 150 BİN LİRA

İstanbul Ticaret Odası üyesi firmalar için 
kredi azami limiti 150 bin lira olacak. 
Nefes Kredisi’ne başvurular 12 Aralık 2016 
Pazartesi günü başlayacak. 

KOBİ’lerin Nefes Kredisi’ne başvurabilme-
leri için öncelikle İTO’ya gelerek “TOBB 
Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresini 
içeren Faaliyet Belgesi almaları gerekiyor. 

Ardından Ziraat Bankası ve Denizbank’ın 
herhangi bir şubesine giderek, bankanın 
talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu 
krediye müracaat edilebilecek.

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, KOBİ’le-
re Nefes Kredisi’nin önemli bir destek 
mekanizması olduğunu belirterek, İTO’nun 
üyelerinden aldığı gücü yine üyeleri için 
kullanmaktan büyük memnuniyet duyduk-
larını söyledi.

KOBİ’lere Nefes Kredisi’nin diğer şartları 
ise şöyle:

- Kredi 12 ay vade üzerinden ve aylık eşit 
taksitler halinde kullandırılacak. Vade-
nin uzatılması veya kısaltılması mümkün 
olmayacak. 

- Kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 
0,825; yıllık yüzde 9,90. 

- Kredi azami limiti İstanbul için 150.000 TL. 

- Kredinin teminatı yüzde 85 oranında 
Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile, 
kalan yüzde 15’lik kısım ise ilgili banka-
nın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde 
şekillenecek.

- Söz konusu kredide hizmet-imalat sektör 
ayrımı bulunmuyor. Ancak emlakçılar, 
kooperatifler, döviz büroları, faktoring 
firmaları, eczaneler, mali müşavirler ve 
yeminli mali müşavirler anılan krediden 
faydalanamayacak. 
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İSTANBUL KOBİ’LERİNE 
150 MİLYON LİRA KREDİ



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ka-
sım ayında 923 milyon 206 bin 
934 dolar ihracat gerçekleştirdi. 
EİB, 2015 yılı Kasım ayında 

ise; 862 milyon 334 bin 485 dolar ihracat 
yapmıştı. EİB’nin ihracatı 2015 yılı Kasım 
ayına göre yüzde 7 yükseldi. EİB ihracatı 
iki aylık düşüşün ardından Kasım ayın-
da tekrar yükselişe geçti. Kasım ayında 
Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 5’lik artışla 
11 milyar 952 milyon 366 bin dolar oldu. 

Ege Bölgesi’nin ihracatta lokomotifi Ege 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği ise; 92 milyon 868 bin dolarlık ih-
racat rakamıyla zirvenin ortağı oldu. Kuru 
meyve ve Hazırgiyim sektörleri bu ihracat 
rakamlarıyla 2015 yılı Kasım ayı ihracat 

performanslarını tekrarlamış oldular. 

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracat-
çıları Birliği ihracatını yüzde 30 arttırarak 
80 milyon 374 bin dolara ulaştı ve üçüncü 
sırada yer buldu. İhracatta başarılı bir yıl 
geçiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı-
ları Birliği ise 78 milyon 532 bin dolarlık 
dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Kasım 
ayında ihracatını yüzde 28 arttıran Ege Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracat-
çıları Birliği 76 milyon 795 bin dolarlık 
dışsatım rakamına ulaşırken, Ege Maden 
İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 64 milyon 
249 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 

Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 
Kasım ayında 61 milyon 634 bin dolar 
olurken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 5’lik 
ihracat artışıyla 49 milyon 490 bin dolara 
ulaştı. 

İhracatta başarılı bir yıl geçiren Ege Hubu-
bat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Kasım ayında yüzde 
17’lik ihracat artışıyla 24 milyon 481 bin 
dolar ihracat rakamına ulaştı. Ege Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise 
ihracatını yüzde 11 arttırdı ve 18 milyon 
651 bin dolarlık dövizi ülkemize getirdi. 

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği, Ağustos, Eylül ve Ekim ayların-
daki ihracat artışını Kasım ayına da taşıdı 
ve uzun bir aranın ardından 4 ay üst üste 
ihracatını arttırmayı başardı ve yüzde 
37’lek ihracat artışıyla 12 milyon 907 bin 
dolarlık ihracata imza attı. Ege Deri ve 
Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 
Kasım ayı ihracat rakamı ise 8 milyon 332 
bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı. 

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Kasım ayında 
yüzde 7’lik ihracat artışından mutlu olduk-
larını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Ko-
ordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Türkiye 
ortalamasından daha iyi bir performans 
gösterdiklerini dile getirdi. 
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EİB’DEN KASIM AYINDA 923 MİLYON 
DOLARLIK İHRACAT, EİB İHRACATI İKİ 
AY SONRA TEKRAR ARTIŞA GEÇTİ



Dört yıl önce kurduğumuz  bu 
şirkette, Jakarlı örme kumaş ve  
fantezi ve jakar üretmekteyiz. 
Ağırlıklı olarak fason çalışmak-

tayız. Bunun dışında küçük çapta ihracatı-
mız mevcut.

SEKTÖREL  SORUNLAR DERSEK 
BİZE NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?

Elbette sektörel sorunlarımız mevcut. Özel-
likle işçilik, yani kalifiye eleman yetersizli-
ği diyebilirim. Burada şunu da ifade etmek 
isterim, sanırım artık örme sektörüne fazla 
ilgi gösterilmemekte. Üretimde, kalifiye 
eleman noksanlığının, gözle görülür bir 
zaman kaybına yol açtığını ifade edebilirim. 
Bu açığın, kaliteli üretim aşamasında ise 
yöneticilerin çok daha fazla gayret göstere-
rek açığı kapattığımızı söyleye bilirim. Bu-
nun dışında bizi çok ciddi şekilde etkiyen 
diğer sorun ise ek maliyetler ve girdileri. 

Bunların dışında, sektörümüz artık çok 
şehir içinde kaldı. Bunu da sanırım ÖRSAD 
gündemine almış, bu konunun, ÖRSAD 
yetkililerince bir an evvel sonuçlandırıl-
masını istiyoruz. Artık şehir içinde yer 
almamızdan dolayı kira artışları da bizi çok 
ciddi etkiliyor.

ÖRME KUMAŞTA KALİTEYİ 
OLUŞTURAN ETKENLER SİZCE 
NELERDİR?

Kaliteli bir örme kumaş üretiminde, en 
önemli etkeni hammadde oluşturmaktadır. 
Eğer iyi bir hammaddeyle yola çıktıysa-
nız, üretilen ürün için sorun yok demek-
tir.  Üretimin her aşamasının (iplik, boya, 
kumaş) olmazsa olmazını dikkat ve kalite 
oluşturmaktadır. Kısacası, tarladan, pamuğa 
pamuktan kumaş a kadar, her aşamada bu 
iki önemli hususu, yani kaliteyi ve dikkati 
asla unutmamalıyız.

Birde, özellikle biz fason üreticileri başta 
olmak üzere tüm sektörü etkileyen diğer bir 
sorun ise, tahsilatta yaşadığımız zorluklar, 

buda bizi ciddi bir şekilde düşündürmekte 
ve çalışmamıza sekte vurmaktadır. Bütün 
giderlerimizin nakit olduğunu düşünürse-
niz sanırım çektiğimiz sıkıntıyı çok daha 
net ifade etmiş olduğumu anlarsınız. Artık 
vadelerin uzun olmasına rağmen müşterile-
rimizden çek almakta çok zorlanıyoruz.

KAPASİTE KULLANIM ORANI 
HAKKINDA NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?

Özellikle fasonculukta, kapasite kullanımı 
çok önemlidir. En önemlisi müşteriden 
başlayarak, tedarikten, sevkiyata kadar, iyi 
bir planlama ile makineyi boş bırakmamak 
gerekir.  Yani jakar örgüde yıllık yüzde 
yetmişlik bir kapasiteyi yakalamak gerekir, 
buda çok iyi bir kapasite anlamına gelmek-
tedir.

15 TEMMUZ ÖNCESİ VE SONRASI 
HAKKINDA NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?

Ülkemiz son yıllarda çok zor dönemlerden 
geçerken, birde 15 Temmuz’da yaşanan 
darbe kalkışmasından sonra yaşananlar 
karşısında yıkılacağımıza inat, ülkemiz tüm 
unsurlarıyla, kendi ayakları üstünde dur-
mayı bilmiş, bu topraklar üstünde yaşayan 

herkes üstüne düşen görevi en iyi şekilde 
yerine getirmiştir.

Sanayicimiz ve üreticimiz, daha da şevkle 
çalışarak ülke ekonomisini ayakta tutmayı 
başarmıştır.

MARKALAŞMA VE AR&GE NİN 
TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Şahsen biz Ar&Ge’ye çok ciddi zaman 
ayırıyoruz, özgün desenler çıkararak kali-
temizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Artık 
sektörde marka olabilmek için özellikle 
Ar&Ge ve İnavasyon’ a çok önem verilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Burada şunu çok 
iyi anlamak gerekir, o da sektörümüz için 
markalaşmanın ne kadar önemli olduğudur. 
Global bir dünyada yerimizi almak için 
markalaşmak ve farklılaşmak gerekir bunun 
içinde yukarıda ifade ettiğim gibi Ar&Ge 
ve İnavasyon şarttır.

Gelişen dünya içerisinde yer almak ve 
markalaşmak istiyorsak, daha uzun vadeli 
planların, daha  çok büyümemize olanak 
sağlayacağını unutmamamız lazım. Bu çer-
çevede batıyla fazla zıtlaşmadan çalışmala-
rımızı yürütmemiz gerektiğini sanıyorum. 
Aksi takdirde sektörümüzün çok olumsuz 
etkileneceği kanaatindeyim. 
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GLOBAL BİR DÜNYADA YERİMİZİ 
ALMAK İÇİN MARKALAŞMAK VE 
FARKLILAŞMAK GEREKİR
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Günümüzle 
kıyasladığımda ise, 
senaryonun aynı, 
sadece oyuncuların 
değiştiğini 
görmekteyim
Ayhan Albayraktaroğlu ile ambalaj ve fireyi 
konuştuk.

İŞLETMENİZİ KISACA 
TANITIRMISINIZ?

Merter’de faaliyet gösteren şirketimizi,2001 
yılında babamın emekli olmasından dolayı 
boşalan şirket idaresini devir aldım. Ülke-
mize ve işimize katma değer kazandırmak 
amacıyla günün gelişen koşulları altında en 
iyi şekilde yönetmeye gayret etmekteyim.

Bu işte, üniversiteyi bitirip, kısa dönem 
askerlik ten sonra, üçüncü kuşak olarak yer 
almaktayım. Aslında sektörle  bağlantımız 
dededen gelen bir meslek olarak,1975 yılın-
da mercandan başlamaktadır. 1991 yılında  
30-32 plus  makinalarla devam eden işimiz-
de,. O dönemlerin makinaları çok pahalı 
olmasına rağmen, çalışma koşulları zorda 

olsa,  kaliteli ve dayanıklı ürünleri üretmek-
te bir o kadar bizi mutlu etmekte idi.

TEKSTİLİN SORUNLARI VE 
AMBALAJLAMA HAKKINDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ.?

Tekstilin ve özellikle örme kumaş sektörü-
nün sorunlarına şöyle bir baktığımda, yine 
aynı cümleyi kuracağım, çocukluğumda,  
dedemle babamın yanına  çalışmaya giden 
birisi olarak, devamlı, ödenmeyen borçlar,  
senetler ve daha sonraları çeklerle birlikte 
haksız rekabetlerden bahsedildiğini hatır-
lıyorum. Günümüzle kıyasladığımda ise, 
senaryonun aynı, sadece oyuncuların değiş-
tiğini görmekteyim. Batan firmaların yerini 
yeni firmaların alması, uzayan vadelerin 
önüne geçilememesi, hep aynı oyunun par-
çaları gibi geliyor bana. Oysa sektörümüz-
de istisnalar hariç dik duran yöneticilere 
ihtiyaç olduğunu da söylemekten geçeme-
yeceğim. Özellikle, uzun vadelerde bizler 
sanayici olarak, müşterilerimizi tembelliğe 
ittiğimizin farkına varsaydık, bugün, bizde, 
müşterilerimizde rahat ederdik. Dolayısı ile 
sektörümüzde çekilen paran sıkıntısının, 
gelen paraların hak ettiği yerlere dağıtılma-
dığından kaynaklandığını söyleyebilirim.. 
Ciddi olarak yaşadığımız diğer bir sorun 
ise, İplikte ambalaj sorunudur. Yüksek 
tonajla iplikle çalışan işletmelerin bu ko-

nuda çok ciddi ekonomik kayıpları olduğu 
gözden kaçırılmamalıdır. Ambalajlamada, 
haksız yere kazanç oluşturan diğer etken-
lerin başında ise, kumaşın nemlendirilerek 
satılması da yer almaktadır.

BOYAHANELERDEN 
BEKLENTİLERİNİZ NELERDİR?

Boya aşamasında ise, kaliteli boyahane-
lerin bir elin parmakları kadar azaldığını 
görmekteyim. Kumaş üreticileri için boya-
hanelerin önemi çok hem de çok büyüktür. 
Çünkü iyi bir boyahane ve kumaş üreticisi, 
birbirinin ne istediğini çok iyi bilmelidir. 
Sanırım bu açıklamam bu konunun ne 
kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

YERLİ MAKİNE ÜRETİCİLERİNİ 
DESTEKLİYORMUSUNUZ?

Yerli makine üreticileri, biz yerli kumaş 
sanayicileri tarafında desteklenerek ülke-
mize ve dünyaya kazandırılmalıdır. Fakat 
bu konuda yerli teknoloji üretenlere şunu 
söyleyebilirim, çıtayı yükselterek, ancak 
ülkemizde ve Avrupa da başarılı olabilirler.

KALİFİYE ELEMAN KONUSUNDA 
ÇÖZÜM ÖNERİNİZ VARMI?

Kalifiye eleman konusunda, çok geç kalı-
nıyor, ustalarımızda yaş ortalaması elliye 
ye yaklaştı. İşinin ehli eleman bulmakta 
zorlanıyoruz. 

Bu konuda kimse ben yabancı eleman  ça-
lıştırmıyorum demesin. Bu konu tüm sanayi 
dalları için geçerli. Sektörel eğitim şart. 
Geleceğimiz için bu konuya özen göster-
meliyiz. Ülkemizin çağ atlaması için buna 
önem vermeliyiz. Aksi takdirde Avrupa’yı  
yıl yüzyıl daha geriden takip ederiz.

ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 
HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ?

Organize sanayi sitesi için. Olacaksa olma-
lı,  bu konu ben çocuktum, konuşuluyordu, 
yaşlanıyorum hala konuşuluyor. 

AMBALAJLAMADA, 
HAKSIZ YERE KAZANÇ

Ayhan Albayraktaroğlu
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ÖRMODA TEKSTİLİ 
ANLATIRMISINIZ?

ÖRMODA TEKSTİLİ 
ANLATIRMISINIZ?

ÖRMODA Tekstil, altı aylık bir firma 
olmasına rağmen,  20 yıldır sektörün içinde 
konunun uzmanı olarak yer almaktayız 
diyebilirim. Özellikle jakar ve fantezi 
kumaşlarda, alt yapımızın oldukça sağlam 
olduğuna inanıyoruz. Genel olarak sektö-
rümüzün bu konuda eksiklikleri olduğunu 
söyleyebilirim. Bu na rağmen, bu işi yap-
maya çalışanların sektörümüze ciddi zaralar 
verdiğini düşünüyor ve sektörel anlamda 
eğitimin  şart olduğuna inanıyoruz. Bu 
konunun ilgili  kurumlar tarafından dikkate 
alınarak değerlendirilmesi gerekir.

SORUNLARINIZIN BAŞINDA 
NELER YER ALMAKTADIR?

Özellikle ek maliyetlerin yüksekliği ve 
sektörün organize sanayi sitesi içinde yer 
almamasını, öncelikli sorun olarak ifade 
edebilirim. Daha katma değerli ürünler ve 
daha sağlıklı şartlar içinde, üretimimizi ger-
çekleştirmek için böyle bir yapılanma şart.

Fason fiyatlarının, hak ettiği yerde olmama-
sını da önemli sorunlarımız olarak ÖRSAD 

tarafından görülmesini isteriz.

FASON FİYATLARI KONUSUNDA 
BAŞKA NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?

Tekstilci ve fason üreticiler olarak, Uzak-
doğu ve Asya’dan çok daha kaliteli ürünler 
ürettiğimizi kesinlikle söyleyebilirim. 
Devletimizin sektörümüze desteği artarak 
devam ederse, Avrupa’dan daha kaliteli 

ürünler üretmemiz içten bile değildir.

2000 yılında, fason fiyatları ve işçilik 
giderleri ile 2016 yılındaki aynı giderleri 
karşı karşıya getirdiğimizde, 2016 yılındaki 
genel giderleri ve işçiliğin yüksek olmasına 
rağmen,  fason fiyatlarının hala 2000 yılı 
seviyesinde veya çok az yüksek olduğu 
görülmektedir.

HAKSIZ REKABETİN 
SEKTÖRÜNÜZE ZARARLARI 
NELERDİR?

Haksız rekabetin nedenlerinden biride, 
işletmelerin birbirine yeterince açık olma-
masıdır. Eğer biz kumaş üreticileri olarak, 
birkaç kuruş için, kaliteden taviz verirsek, 
sektörümüze farkında olmadan en büyük 
kötülüğü yapmış oluruz.. Bu da domino 
etkisi yaparak, tekstil sektörü içinde yer 
alan birçok işletmeci ve tedarikçilerin zor 
durumda kalacağı anlamına gelir.

Bu yüzden haksız rekabetten uzak durarak, 
hem işletmelerimiz hem de ülkemiz adına 
kaliteli ve katma değerli ürünler üretmeli-
yiz. Sektörümüzde, ne kadar güçlü olursak 
olalım DİKKAT’ in çok önemli olduğunu 
asla unutmayalım. 

NE KADAR GÜÇLÜ OLURSAK OLALIM 
DİKKAT’ İN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU 
ASLA UNUTMAYALIM
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Firmamız şuan bulunduğu yer-
de,1987 yılında kurulmuş olup, 
halen aynı yerde (Zeytinburnu 
karanfil sok.) faaliyetine devam 

etmektedir.

Yıllık 100 ton, viskon,kadife, üç iplik ve 
likralı iplik üretimini gerçekleştirmekteyiz.

Genel olarak, Rusya, Ukrayna ve 
Bulgaristan’a  yukarıda saydığım ve imal  
ettiğimiz kumaş çeşitlerinin ihracat yap-
maktayız.

İhracatta yaşadığımız sıkıntıların başında 
gümrük problemi yer almaktadır. İç piyasa-
da ise, ödemede yaşanan zorluklar, önemli 
yer tutmaktadır. Özellikle iç piyasadaki 
ödeme sorunlarını bizlerin yarattığını söy-
leyebilirim.

Özellikle fasonculukta karşılaşdığımız 
sorunların başında, kumaşlarda meydana 
gelen hataların, boyahaneler ve örmeciler 
tarafından kabul edilmeyerek birbirlerinin 
üstüne atması ve sorunu bu şekilde geçiştir-
meleri bizlerde sıkıntı yaratmaktadır.

Şu an karşılaştığımız diğer sorun ise, kışlık 
sezonun çok erken kesilmesiyle ilgilidir. 
Bu erken bitiş, biz örme kumaşçıları zor 
durumda bırakmaktadır. Bu durum kar-
şısında stoklarımızda beklenmedik artış 
yaşanmaktadır.

Ödemelerin aksaması ve maliyetlerin 
artmasını da bu sorunlarla beraber değerlen-
dirdiğimizde,  sektörümüzde, zaman zaman 
sıkıntı yaşadığımızın göstergesi olarak 
değerlendirebiliriz.

Ayrıca yine sektörümüzde, arz ve talebin 
dışına çıkarak gereksiz stok yapmanın işlet-
melere avantaj değil dezavantaj sağlaması 
da kaçınılmazdır.

Herkesin üretimine dikkat etmesi halinde, 
sektörümüzün iç ve dış piyasaya cevap 
vermemesi söz konusu değildir.

Organize sanayi bölgesi konusunda şunu 
söyleye bilirim: Şu aşamada gerek olduğu-
nu sanmıyorum, en azından bazı bölgeler 
için böyledir diye düşünüyorum. 

Çünkü her işletme bulunduğu yerin mülk 
sahidir. Organize sanayi sitesi gündeme 
geldiğinde mülklerin değer kaybedeceğini 
düşünerek, şuan için böyle bir konuya sıcak 
bakılmayabilir. 

İHRACATTA YAŞADIĞIMIZ 
SIKINTILARIN BAŞINDA GÜMRÜK 
PROBLEMİ YER ALMAKTADIR

Soner Karaköse



Her alanda 
başarılı olmanın 
tek yolu eğitimden 
geçmektedir. 
Çocuklarımıza 
eğitim veren 
öğretmenlerimizin 
ise değeri 
bilinmelidir.

Geleceğin teminatı olan gençlerin 
yetişmesinde, en önemli görevi 
üstlenen değerli öğretmenlerimi-
zin gününü kutluyorum.

Her alanda başarılı olmanın tek yolu 
eğitimden geçmektedir. Çocuklarımıza 
eğitim veren öğretmenlerimizin ise değeri 
bilinmelidir. Ülkemizin ve insanlarımızın 
kalkınmasında, öğretmenlerimize çok 
önemli görevler düşmektedir. 

Bu önemli görevi üstlenen öğretmenlerimi-
zin sayesinde ülkemiz sosyal ve ekonomik 
olarak daha’ da kalkınacak ve dünyada hak 
ettiği yere gelecektir. Başta M.Kemal Ata-
türk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 
gününü bir kez daha kutluyor, aramızdan 
ayrılanları rahmetle anıyorum.

ŞEHİT BÜYÜKELÇİ GALİP 
BALKAR ANADOLU MESLEK 
LİSESİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ 
GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE 
KUTLADI.

Okul Müdürü Ümit Özdil yaptığı konuşma-
da şunları söyledi;’’ Çok değerli öğretmen 
arkadaşlarım, Kıymetli misafirler, çocuklar 
çiçeklere benzerler. Gelişir ve büyürler. 

Bu yüzdendir ki Öğretmenler, insanları, 
eğiten, onlara sorumluluk duygusunu aşıla-
yan, iyiyi, doğruyu, güzeli ve faydalı olanı 
öğreten, ülkemizin geleceği ve teminatı 
olan çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişi-
mine katkıda bulunan fedakar insanlardır.

Hz. Ali’nin ‘‘Bana bir harf öğretinin kölesi 
oluru’’ sözü öğretmenin kıymetini anlatan 
en anlamlı sözdür. Atatürk: ’’Dünya’ nın her 
tarafında öğretmenler, insan topluluğunun 
en fedakar ve en muhterem unsurlarıdır. 
Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğ-
retmenleridir. Öğretmenler bir kandile ben-
zer , kendilerini tüketerek başkalarına ışık 
verir.’’ Diyerek öğretmenlerinin değerini, 
onlara karşı olan sevgi saygısını bu güzel 
ifadelerle belirtmiştir.

Kıymetli Öğretmenlerim,

Sihirli bir el gibidir, Kimi zaman şiirler, 
kimi zaman kafamıza takılan problemler, 
kimi zaman hayatın anlamı onun elinden 

dökülür tahtaya. 

Yüreğimize dökülür kara tahtadan bir ferah-
lık. Dünyanın en anlamlı şeyi bu olsa gerek. 
Şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak olsa 
olsa budur zannımca öğretmenlik.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmen 
arkadaşlarımızın öğretmenler gününü kut-
larken, başta Büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğ-
retmenlerimizi saygı ile anıyorum, ruhları 
şad olsun diyorum. Saygılarımla’’ 
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ÖRSAD BAŞKANI FİKRİ 
KURT’UN ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
HAKKINDA AÇIKLAMASI

Okul Müdürü 
Ümit ÖZDİL

ÖRSAD Başkanı
Fikri KURT
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Fuarda, ev tekstil 
sektörünün tüm 
paydaşlarının 
bir araya gelerek 
verdiği birlik mesajı 
ve Denizli’nin buldan 
bezi, Kastamonu’nun 
çarşafı, Rize’nin özel 
kumaşı, Antep’in 
kutnu kumaşı, 
Muğla’nın Milas 
bezi, Bursa’nın 
ipek kumaşından 
oluşturulan, ülke ve 
sektör bütünlüğünü 
simgeleyen Türkiye 
haritası dikkat çekti.

Ev tekstili ve dekorasyon sektörü-
nün ihracatını artırmak amacıyla 
bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 
‘Home&Tex ‘Ev Tekstili ve 

Dekorasyon Fuarı’ sektör öncüsü 600 
markanın katılımı ile başladı. CNR EXPO 
Yeşilköy’de 29 Ekim tarihine kadar açık 
kalacak fuar, İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafın-
dan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (TETSİAD) işbirliğinde 
gerçekleştirildi. Fuarda, , TİM Başka-
nı Mehmet Büyükekşi, BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay, İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, 
TETSİAD  Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Recep Tanrıverdi ve TETSİAD Yüksek İsti-
şare Kurulu Üyesi Yaşar Küçükçalık’ın bir 
araya gelerek verdikleri mesajları içeren, 
Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin anlatıl-

dığı film ile Türkiye haritası ilgi gördü.

Türkiye’nin çeşitli illerinin yöresel kumaş-
larının bir araya getirilerek ilmek ilmek do-
kunan Türkiye haritası, ülkenin ve sektörün 
bütünlüğünü simgeliyor. Denizli’nin buldan 
bezi, Kastamonu’nun çarşafı, Rize’nin özel 
kumaşı, Antep’in kutnu kumaşı, Muğla’nın 
Milas bezi, Bursa’nın ipekten kumaşının 
yer aldığı haritada, Türkiye’nin rengi, kül-
türü, ilmi, motifi yansıtıldı 

FUARDAN SEKTÖRE 1 MİLYAR 
DOLARLIK TİCARET HACMİ

Rusya’dan gelen binin üzerinde alıcıyı fuar-
da ağırlandığını belirten TETSİAD Başkanı 
Ali Sami Aydın, şöyle konuştu: “Rusya, bir 
süre Uzakdoğu ülkelerinden alım yapmak 
zorunda kaldı. İki ülke arasında ilişkilerin 
normalleşmesinin ardından ev tekstili ve 
dekorasyon sektöründe gerçekleştirdiği-
miz ilk organizasyonumuza Ruslar akın 
ettiler. Bizi tercih etmelerinin en büyük 
nedeni kreatif ürünlere sahip olmamızdır. 
Home&Tex Fuarı ile Ruslar yeni ürünlere 
ulaşma fırsatı yakaladılar. Fuar ile birlikte 
sektöre 1 milyar doların üzerinde ticaret 
hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Yalnızca 
Ruslardan gelecek siparişlerin, sektörde 

500 milyon dolarlık iş hacmi oluşturaca-
ğını tahmin ediyoruz.” Aydın, Türkiye’nin 
birlik beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bu 
günlerde, fuarın ülke sorunlarına ilaç gibi 
geleceğini ifade ederek, Home&Tex’in, 
sektör ihracatını ve iç piyasayı hareketlen-
direceğini söyledi.

FUARA, 96 ÜLKEDEN ALICI 
GELDİ

CNR Holding Satış Genel Koordinatörü 
Cem Şenel de ev tekstili ve dekorasyonuna 
ait her türlü ürünün yer aldığı fuarın 40 bin 
metrekare alanda gerçekleştirildiğini söy-
ledi. Şenel, “Home&Tex Fuarı, Almanya, 
Fransa, İtalya, Kuzey Afrika, Türki Cum-
huriyetler, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin 
de içinde bulunduğu 96 ülkeden gelecek 
alıcıları ağırlayacak. Fuarda ev tekstili ve 
dekorasyon sektöründe söz sahibi ülkeler-
den gelecek profesyonel ziyaretçilere, ev 
tekstili ve dekorasyon dünyasındaki son 
gelişmeler ve trendler tanıtılıyor” dedi.

Fuara Rusya’nın yanı sıra Ürdün’ün 
yanı sıra,70 kişilik Lübnan heyeti de 
Home&Tex’te kumaş ve ev tekstili baka-
cak. Kosova’dan gelecek heyetin de fuarda 
ev tekstili siparişi vermesi bekleniyor. 

HOME&TEX DÜNYAYA 
TÜRKİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
DUYURDU
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GoDaddy’nin 
Global Girişimcilik 
Anketi Türkiye’deki 
öğrencilerin 
mezun olduktan 
sonra başkası için 
çalışmaktansa, kendi 
şirketlerini kurmaya 
daha yatkın 
olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en büyük küçük işletme 
odaklı teknoloji sağlayıcısı 
GoDaddy, Türkiye’nin kendi 
işini kurma döneminin eşiğin-

de olduğunu gösteren Global Girişimcilik 
Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 
20’nci yüzyılın son nesli Y Kuşağının ve II. 
Dünya Savaşı sonrası kuşağın bağımsızlık 
arayışının zamanlamasının çok iyi olduğunu 
gösteriyor. Çünkü yaşınız kaç olursa olsun, 
yeni teknolojiler bağımsız girişimleri tarihte 
hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.  Anket 
sonuçlarını değerlendiren GoDaddy EMEA 
Bölgesi Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi, 
“Güncel KOSGEB verileri Türkiye’deki 
genç girişimci sayısının 2014’te yüzde 50 
arttığını gösteriyor. Bulgularımız da bunu 
destekler nitelikte. Genç nüfusu sayesin-
de Türkiye’de girişimcilik yükselmeye 
devam ediyor; mezun olduktan sonra kendi 
işini kurmak isteyen öğrenci sayısı dünya 
ortalamasının üzerinde. GoDaddy olarak, 
işletmelerini internette görünür kılmak ve 
markalarını dijital açıdan geliştirmek için 
gereken araçlar ile geleceğin şirket sahipleri 
olan bu nesli desteklemek için Türkiye’de 
yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ İNSANLAR 
“STATÜ” İÇİN KENDİ İŞİNİN 
PATRONU OLMAK İSTİYOR

GoDaddy’nin Global Girişimcilik Anketi’nin 

sonuçları, iş hayatının içinde olan katılımcı-
ların yüzde 36’sının uzun vadede küçük iş-
letme kurmak veya kendi işinin sahibi olmak 
istediğini gösteriyor.   Türkiye de bu global 
trende uyum sağlarken vatandaşlarımız genç 
ve hırslı nüfusun, kültürel normların ve diji-
tal varlığa dair artan farkındalığın etkisiyle 
daha güçlü bir girişimcilik ruhu gösteriyor. 
Esnek çalışma saatleri mi? Statü mü?: Türki-
ye’deki katılımcıların yüzde 25’i kendi işinin 
patronu olmanın getirdiği statüden hoşlanı-
yor. Globalde is bu oran yüzde 12. Kendi işi-
ni kurmak istemelerinin ikinci büyük faktörü 
de yüzde 24 oranla işletme sahibi olmanın 
getirdiği esnek çalışma saatleri. Globalde 
yüzde 41 olan katılımcı tercihinin neredeyse 
yarısı. Bu da gösteriyor ki Türkiye’de iz 
bırakmak önemliyken, esnek çalışma saatleri 
statünün getirdiği avantajların sadece bir 
parçası.  Öğrenciler kendi işini kurmaya 
daha yatkın: Türkiye’de her beş katılımcıdan 
biri kendi işini kurmadan önce henüz öğren-
ci olduğunu söylüyor. Globalde bu oranın 
yüzde 12 olduğuna bakılırsa Türkiye’deki 
öğrenciler mezun olduktan sonra başkası 
için çalışmaktansa kendi işini kurmaya 
neredeyse iki kat daha yatkın. Kendi işinin 
patronu olmak isteyenler sadece öğrenciler 
değil. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 51’i 
kendi işlerini kurmadan önce başkası için ça-
lıştığını söylüyor; global ortalama ise yüzde 
46.  Türkiye’deki katılımcıların yüzde 38’i 
müşterilerinin çevrimiçi kanallar arasından 
en fazla resmi web sitelerinden etkilendiğini 
söylüyor. Globalde böyle düşünenler ise 
katılımcıların yalnızca yüzde 26’sı. 

Yüzde 37 oranla sosyal medya da en çok 
tercih edilen kanallarda ikinci sırada. Sonuç-
lar genel olarak yerel işletmelerin web sitesi 
ile dijital varlıklarını oluşturarak ve bunu 
herkesin ne kadar önemli ve etkin olduğu-
nu  bildiği sosyal medya platformları ile 
destekleyerek rekabet avantajı kazanabilece-
ğini gösteriyor.  Morar Consulting ve Vrge 
Analytics tarafından yapılan anket, Avustral-
ya, Brezilya, Kanada, Çin, Hong Kong, Hin-
distan, Meksika, Türkiye, Birleşik Krallık 
ve ABD’de, 2707 küçük işletme sahibi dahil 
toplam 7291 çalışan ile gerçekleştirildi. 

TÜRKİYE’DEKİ İNSANLAR 
“STATÜ” İÇİN KENDİ İŞİNİN 
PATRONU OLMAK İSTİYOR
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Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Çalık, Japonya’nın Osaka kentinde 
bulunan Kindai Üniversitesi tarafından 
“Fahri Doktora” unvanına layık görüldü. 
Enerji, tekstil, finans ve telekomünikasyon 
alanlarında Japonya ile Türkiye arasındaki 
sosyo-ekonomik gelişime sunduğu üstün 
katkılar nedeniyle verilen unvan ile Çalık, 
Japonya’dan ikinci fahri doktora unvanını 
almış oldu. Ahmet Çalık, Japonya’daki 
ilk fahri doktora unvanını Matsumoto Diş 
Üniversitesi’nden almıştı.  

22 Ekim 2016 Cumartesi günü Ahmet 
Çalık’a verilen fahri doktora unvanı 
nedeniyle Kindai Üniversitesi’nde düzen-
lenen törene; Kindai Üniversitesi Mezunlar 
Derneği Onursal Başkanı ve Ekonomi, 
Ticaret ve Endüstri Bakanı Hiroshige Seko, 
Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi 
Ahmet Bülent Meriç, Özel Kabine Danış-
manı Isao İijima, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yoshihiro Shimuzu, Üniversite Rektörü 
Hitoshi Shiozaki, Enstitü Direktörü Takashi 
Aoki, Ticaret Enstitüsü Dekanı Yukio 
Kodono, İşletme Fakültesi Dekanı Tada-
aki Yamaguchi, akademisyenler ve Çalık 

Grubu yöneticileri katıldı. Çalık’a doktora 
unvanını Kindai Üniversitesi’nin Rektörü 
Hitoshi Shiozaki sundu. 

Türkiye ve Çalık Grubu için Japonya’nın 
çok önemli bir ülke olduğunu belirten Çalık 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Çalık Türk iş dünyasının temsilcisi ve ku-
rucusu olduğu Çalık Holding’in faaliyetleri 
nedeniyle pek çok kez Japonya’da bulun-
duğunu belirterek “Bugün burada bulunma-
mın çok özel bir sebebi var. Çok sevdiğim 
Japonya’da Dünyanın en iyi üniversitelerin-
den olan Kindai Üniversitesi’nin şahsıma ti-
cari ilişkiler alanında fahri doktora payesini 
layık görmesinden dolayı büyük mutluluk 
ve onur duyuyorum” dedi. 

Japonya ve Türkiye’nin Asya’nın en doğusu 
ve en batısındaki iki ülke olarak uluslararası 
toplumlarda az görülen bir dostluk ilişkisi 
içerisinde olduğunu vurgulayan Çalık, iki 
ülke arasındaki mesafenin uzak olmasına 
rağmen gönül bağlarının oldukça güçlü 
olduğunu vurguladı. Bu bağların aramız-
daki ticaret hacminin büyümesiyle daha 
da gelişeceğine inandığını söyleyen Çalık 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye-Japon-
ya ilişkilerinin son dönemde kazandığı 
derinlik, ivme ve çeşitlilikten duyduğum 
memnuniyeti de ifade etmek isterim. Son 
yıllarda özellikle doğrudan yatırımların 
artmasıyla birlikte ekonomik ilişkilerimizde 
önemli bir artış yaşıyoruz. Türk ve Japon 
şirketleri için Türkiye’de, yakın coğrafyada 
ve global ölçekte işbirliğine açık birçok 
yatırım alanları bulunuyor. Türk şirketleri 
olarak Japon dostlarımızla iş ortaklıkları-
mızın sürdürülebilir projelerle büyümesini 
diliyoruz.” 

25 yılı aşkın süredir Japon firmalarıyla Orta 
Asya ve özellikle Türkmenistan’da önemli 
projelere imza atan Çalık Grubu bölgedeki 
yatırımlarına devam ediyor. Tamamlan-
dığında Orta Asya’nın en büyük üretim 
tesislerinden biri olacak 1,3 milyar dolar 
değerindeki gübre fabrikasını Japon şirket-
leri Mitsubishi Corporation ve Mitsubishi 
Heavy Industries işbirliğiyle gerçekleştiren 
Çalık Grubu, önümüzdeki dönemde büyük 
iş potansiyeli barındıran Avrasya ve Afrika 
bölgelerinde de Japon firmalarıyla yeni 
projelere imza atmayı planlıyor. 

AHMET ÇALIK’A JAPON 
KINDAI ÜNİVERSİTESİ’NDEN 
DOKTORA ÜNVANI
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Bir aile düşünün 1971 yılında İstanbul’da 
terzilikle başladıkları moda yolculuğunda 
1988 yılında Amerika’ya ihracata 
başlayarak dünya markası olsunlar. Selena 
Gomez, Ket De Luna ve Gabriela Isler gibi 
daha nice dünya starlarını giydiren Bakıner 
Ailesinin kurduğu Saboroma şu an dünya 
moda devleri arasında New York, Atlanta ve 
Los Angeles’ta şubeleri bulunan bir dünya 
markası halini aldı.

1971 yılında Nişantaşı’nda terzilikle 
başladıkları moda yolculuğuna, 1988 
yılında Amerika’ya ihracata başlama-
sıyla devam eden Bakıner ailesinin 

inanılmaz başarı öyküsü, dünya markası 
olmalarıyla taçlandı.

Amerika’nın dev markası halini alan Sabo-
roma her geçen gün bir dünya starını giy-
diriyor. Her yıl New York Fashıon Week’te 
fırtınalar estiren ve dünyanın merkezleri 
Atlanta, New York ve Los Angeles’ta 
bulunan şubeleriyle Türk’ün başarısını 
Amerika’da sergileyen Bakıner ailesi, Do-
nald Trump’tan da tam not aldı.

1971’de babaları Sabahattin Bakıner’in 
kurduğu Saboroma’yı, bayrağı devrala-
rak dünya markası haline getiren ise bir 
birinden başarılı 3 kardeş Ahmet Bakıner, 
Buçin Bakıner ve Burçe Bakıner.. Dünya 
markası olmayı başaran ve dünya starlarını 
giydiren bu üç kardeş şimdilerde hızlı bir 
ivmeyle yeniden Türkiye pazarına girerek 
Bomonti’de kurdukları merkezleri ile bir 
dünya markasının merkezinin Türkiye ola-
bileceğini tüm dünyaya ispatlıyorlar. 

TERZİLİKLE BAŞLADI 
DÜNYA MARKASI OLDU
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1980 yılında, yeşil direkte başlayan 
örme kumaş sektöründeki çıraklık se-
rüvenim, 1991 yılının Ağustos  ayın-
da, Zeytinburnunda açmış olduğum 

Gizem-li tekstil firmasıyla, sektörde üretici 
olarak yer aldığımı göstermektedir.

İŞLETMEMİZDE ÖRME KUMAŞI 
TÜM ÇEŞİTLERİYLE HEM 
TANITIYOR, HEM DE, SATMAYA 
ÇALIŞIYORUZ.

Sektörde biz örme kumaş üreticilerini rahat-
sız eden sorunların başında, ithal kumaşlar 
gelmektedir. Eğer ithal kumaşta söz konusu 
kaliteyse, Ülkemizde ve içimizde bunu 
fazlasıyla yapan firmalarımız zaten mevcut. 
Sadece işimize sadakat göstermemiz bu ko-
nuda işin üstesinden gelmemiz için yeterli 
olacaktır.

İPLİK VE KUMAŞ KONUSUNDA 
SİZİ EN ÇOK NELER 
İLGİLENDİRİYOR?

Özellikle iplik konusunda, ne kadar yenilik 
yaparsak, (özellikle fantezi iplik) iş hac-
mimizin o kadar genişleyeceğine ve ithal 
ipliğin önüne geçeceğimize inanıyorum.

Kumaşta, tabi ki bizim için çok önemli, 
pamuk ve ipliği kumaş üretiminden farklı 
değerlendirmek yanlış olur. Bu konuda 
özellikle çok dikkatli olunmalı. Kumaşın 
karakterine ve müşterinin isteğine göre 
üretim yapılmalıdır. Kumaş üretimimizde, 
bizi en çok ilgilendiren diğer konuda; iplik 
girdilerinin dövizle, iç piyasada ise,  Tl ile 
olması, üretimde oldukça fazla kur farkı ne-
den olmaktadır. Bu konuda herkesin üzerine 
düşen görevi yerine getirmesi gerekir.

ŞU ANDA ÜRETİMLERİNİZDE 
NASIL BİR YOL 
İZLEMEKTESİNİZ?

Yerli kumaş üretiminde, oldukça zor du-
rumda olduğumuzu söyleyebilirim. Verilen 

sözlerin yerine getirilmediği bir ortamda-
yız.  Çek ödemelerinde zaten sıkıntılar var. 
Kimse attığı imzaya sahip çıkmıyor. Eğer 
ticaret yapıyorsak bizim için ikiz söz önem-
li olmalı, var veya yok.

Devlet orta ve küçük işletmelere sahip çık-
malı. Sahip çıkılmadığı takdirde, kapanma-
ların devam edeceğine ve bununla beraber 
işsizliğin çoğalacağına neden olacağını 
sanıyorum

Haksız rekabetinde, işimizi olum yönde et-
kilediği bir ortamdayız. Üç liralık bir ürünü 
alıp iki liraya devrediyorsak, bu sektörümüz 
içi utanç verici bir durumdur.

KALİFİYE ELEMAN 
KONUSUNDAKİ 
DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR?

Kalifiye eleman yetersizliği üretimde kali-
tesizliği yol açmaktadır. Bu konuya, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve sektörel derneklerin 
ciddi bir şekilde sahip çıkması gerekir. 
Aksi takdirde sektörümüz sıkıntılı günler 
yaşayabilir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
ÇALIŞMALARINA NASIL 
BAKIYORSUNUZ?

Her şeyden önce alt yapısı ve şehir merke-
zine uzaklığı dikkate alınmalı ve kümeleş-
me modeli uygulanmalıdır. Aksi takdirde 
kimse bana göre olumlu bakmaya bilir. 

KUMAŞIN KARAKTERİNE 
VE MÜŞTERİNİN İSTEĞİNE 
GÖRE ÜRETİM YAPILMALI

Orhan Çetin

Kalifiye eleman 
yetersizliği üretimde 
kalitesizliği yol 
açmaktadır. Bu 
konuya, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve sektörel 
derneklerin ciddi 
bir şekilde sahip 
çıkması gerekir. Aksi 
takdirde sektörümüz 
sıkıntılı günler 
yaşayabilir.



Türkiye’de nüfus 
cüzdanları yerine 
geçecek yeni 
kimlik kartlarının 
dağıtımının 
yaygınlaşması 
yönünde çalışmalar 
devam ediyor. 
Türkiye’nin 
ilk elektronik 
imza üreticisi 
E-GÜVEN yeni 
kimlik kartlarıyla 
uzaktan da kimlik 
doğrulaması yapan 
ilk kurum oldu.

E-GÜVEN Genel Müdürü Can 
Orhun, e-imza başvurularında 
önemli zaman kazanımı sağla-
yacak uzaktan kimlik doğrulama 

hizmeti sayesinde e-imza kullanımının 
büyük bir ivme kazanacağını ifade ederek 
konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ülkemizin e-dönüşüm sürecine verdiğimiz 
desteğin önemli bir aşaması olarak nitelen-
dirdiğimiz bu yeni hizmetimizle vatandaşlar 
Türkiye’de ilk defa kanunen fiziksel olarak 
kimlik ibraz edilmesi gereken e-imza 
başvurusunu uzaktan yeni kimlik kartları 
ile yapabilecekler. Yeni kimlik kartlarının 
sağlayacağı kolaylıklar sayesinde gelecek 
2 yıl içerisinde e-imza sertifika sayısının 3 
katına çıkacağını öngörüyoruz.

Mevcut sistemde vatandaşlar e-imza 
başvurusu yapmak için noter ya da ESHS 
gibi yetkili bir kuruma giderek gerekli 
kimlik doğrulama işlemini yaptırdıktan 
sonra e-imza sahibi olabiliyor. 5070 Sayılı 
Elektronik İmza Kanunu’nda 14.01.2016 
tarihinde yapılan değişiklikle ise e-imza 
sağlayıcısı kurumlar, kişilerin kimliğini res-
mi belgelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir 
bir biçimde tespit edebilecek. Buna yönelik 
kullanıma açtığımız yeni sistemde, kişi bil-
gisayarına bağlı kart okuyucusu vasıtasıyla 
E-GÜVEN’in web sitesi üzerinden kimlik 
kartı şifresini girerek kolayca doğrulama 
işlemini tamamlayabilecek.   

Yakın gelecekte ise e-imza sertifikaları doğ-
rudan kimlik kartları içerisine yüklenecek 
ve kimlik kartları e-imza yerine kullanabi-
lecek. Böylece vatandaşlar dijital yollarla 
çok daha hızlı ve zahmetsiz e-imza sahibi 
olacak. 

YENİ KİMLİKLERLE 
USULSÜZLÜKLERİN ÖNÜNE 
GEÇİLECEK

Yeni kimlik kartlarıyla e-devlet kapsamında 
sunulan hizmetlere internetin bulunduğu 
her yerden erişilebileceğini belirten Orhun 
konuşmasına şöyle devam etti: “Yeni 
kimliklerle vatandaşlar bankacılık, noter, 
okul, emniyet ve tapu işlemlerinin yanı sıra 
sağlık ve sigorta işlemlerinde de güvenli 
doğrulama işlemi yapabilecek. Her yere tek 
kart uygulamasını getiren yeni kimlikler, 
kamu hizmetleri sırasında elektronik iş sü-
reçlerindeki bürokrasiyi azaltacak. Bu hiz-
metlerde denetim çok daha kolay yapılacak 
ve usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Mali 
kayıpları ve kâğıt kullanımıyla çevreye 
verilen zararı büyük ölçüde azaltacak.” 

Türkiye’de her geçen gün artan e-imza uy-
gulamasının artışı kamuya, özel sektöre ve 
vatandaşa önemli katma değerler sağlıyor.  
Bireyler tarafında kimlik doğrulama ve 
imza gerektiren süreçlerde büyük kolay-
lık sağlayan e-imzanın zaman, kaynak ve 
operasyon verimliliği ile ekonomiye de çok 
yönlü katkı sağlaması amaçlanıyor. 
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YENİ BOYUT
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Piyasanın genel 
problemlerinden 
birisi bana kalırsa 
kaliteyi ucuza elde 
etme isteği ve ucuza 
olan talep arttıkça 
kalite konusunda 
da taviz verilmeye 
başlanması

FİRMANIZI TANITIRMISINIZ?

Firmamız sektör içerisinde marka olarak 
yeni olmakla birlikte, firma yöneticileri ola-
rak bizlerinde uzun zamandır işin içerisinde 
olmasıyla, elde ettiği bilgi birikimini sektö-
re hızlı şekilde, adapte olarak uygulamaya 
geçirmiş üretici bir firmadır. Dört mevsim 
stoklarımızla basic kumaşların yanı sıra, 
özel sipariş ile müşterilerimize özel çözüm-
ler sunmaktayız. Bu anlamda portföyümüz-
deki müşterilerin bizleri yönlendirmesine 
olanak sağlayan, bu talepleri vizyoner bakış 
açısıyla analiz etmeye çalışan bir şirket 
olmak öncelikli hedefimiz.

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDE 
İÇ VE DIŞ PAZARDA EN 
FAZLA SATILAN ÜRÜNLER 
HANGİLERİDİR?

Müşterilerimizin her daim farklı ürün 
arayışları mevcut, ancak piyasalar, dövize 
bağlı iplik vb. sebepler nedeniyle en çok 
basic grupta ürünlerin öne çıktığını rahatlık-
la gözlemleyebiliyoruz. Daha standart olan, 
daha tercih edilebilir durumda oluyor. Buna 
bağlı olarak, iç ve dış marketlerin birbirin-
den bağımsız gelişen talepleri olabiliyor, 
iki pazar için de, gerekli tedarik zincirini 
oluşturmaya çabalıyoruz.

KUMAŞ ÇEŞİTLERİ ARASINDA 
EN FAZLA HANGİSİYLE SORUN 
YAŞANMAKTADIR?

Bunun çok değişik etkenleri var aslında: 

Elyaf kalitesi, örgü makinelerinin bakım-
ları, boyahane işlemlerindeki titizlik, kalite 
kontrol aşamaları, tesislerin temizliği, 
sağlıklı stok ortamının oluşturulması vb. 
durumlar. Ne yazık ki sıkıntınn nerede 
yaşanacağı önceden belirlenememekle bir-
likte, sağlıklı kalite kontrol yöntemleriyle 
bunlar ilk aşamalarda tespit edilip zararlar 
en aza indirgenebilir. 

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDE 
PAZARLAMA YETERİNCE 
YAPILIYOR MU?

Pazarlama dediğimiz şey özellikle alışkan-
lıkları ve gelenekleri olan sektörlerde ne 
yazık ki kitaplardaki teorik karşılıklarını 
pratikte bulamıyor.  O yüzden herkes yet-
kinlikleri oranında yeni teknikler geliş-
tirmek durumunda kalıyor. Ancak lafını 
ettiğimiz bu gelenekler ve alışkanlıklar 
yeniliklere çok açık değil maalesef ve bu 
konuda hamle yapmak isteyenlerin elini 
biraz zorlaştırıyor bence.

HAM MADDE( İPLİK-PAMUK-
BOYAMA) KONUSUNDA SATIŞ 
AŞAMASINDA KARŞINIZA 
ÇIKAN SORUNLAR NELERDİR?

İlk zorluk kendini maddi alanda gösteriyor 
aslında. Dövizdeki istikrarsızlık bu konuda 
en büyük problem. Bunun yanında işleme 
tesisleri, boyahaneler, örmeciler ve satıcılar 
olarak bu anlamda kendimizi devamlı ge-
liştirmeli, yatırımlardan ve yenilenmekten 
kaçınmamalıyız. 

Bu inovatif duruş her zaman için satışa 
destek olacaktır. İnsanlara kalitesi düşük bir 
şeyi ikinci kez satamazsınız bence ve dola-
yısıyla kaliteden ödün vermemek her zaman 
için satışlara direkt etki edecek faktörler-
dendir. Bunu yaparken de fiyat dengesini 
piyasa şartlarında iyi analiz etmeli ve 
buna göre belirlemeliyiz. Piyasanın genel 
problemlerinden birisi bana kalırsa kaliteyi 
ucuza elde etme isteği ve ucuza olan talep 
arttıkça kalite konusunda da taviz verilmeye 
başlanıyor. 

KENDİMİZİ DEVAMLI 
GELİŞTİRMELİ, YATIRIMLARDAN VE 
YENİLENMEKTEN KAÇINMAMALIYIZ

Bilal Çalışan
Satış Sorumlusu



Ribana: Kumaş yüzeyini oluşturan ters düz 
ilmeklerin yükseklik farkı oluşturmasıyla, 
oluklu bir görünüme sahip, enine oldukça 
esnek bir kumaştır. Ters yüz itmeklerin 
sayısına göre kumaş yüzeyi ve özellikleri 
farklılık gösterir. Ribana örme kumaşlar, 
örme kumaşlardan yapılmış giysilerin yaka 
ve kol ağızlarında, etek uçlarında, bellerin-
de, eşofman paçalarında, iç çamaşırlarda 
(atlet, külot. vb.) ve vücuda oturması isle-
nen üst giysilerde yoğun olarak tercih edilir.

Süprem: Genellikle pamuklu ve benzeri 
ipliklerden yapılan tek iplikli çrme kumaş-
lardır. Ön yüzü düz ilmek, arka yüzü ters 
ilmek görünümündedir. Esnek ve form sa-
bitliği olmayan, kenar kıvrımlarına ve may 
dönmesine açık örmeyi oluşturan ipliğin 
herhangi bir noktadan kopması sonucunda 
ilmek kaçıkları oluşabilen, açık en ve tüp 
şeklinde kullanılabilen bir tekstil yüzeyidir. 
iç giyimde atlet, külot, jüpon vb. üretiminde 
kullanılır.

Saten: Pamuklu ve parlak görüntüye sahip 
bir kumaş türüdür. Saten dokularda ince, 
tabii veya suni iplik, ipek ipliği kullanı-
lır. Doku tek taraflıdır. Dokunun bir yüzü 
parlak diğer yüzü mattır. İplik kalitesi her 
iki yüzde farklı olabilir. Yumuşak dökümlü 
bir kumaştır. Saten kumaşlar iç giyimde 
gecelik, sabahlık, jüpon, fantezi sütyen-kü-
lot takımlarda v.b.’de kullanılır.

İpek: ipek böceğinin kozasından elde edilen 
ipek zarif bir görünüme sahiptir. İpeğin 
değerinde tellerinin kalınlığı, nem derecesi, 
direnci ve esnekliği önemli rol oynar. İç 
giyimde gecelik sabahlık, jüpon, fantezi 
sütyen-külot takımlarda vb.de kullanı-
lır. Başlıca özellikleri kuvvetli olması, 
yumuşaklığı, parlaklığı ve çok esnemesidir. 
İpek son derece hassas, parlak ve hafiftir. 
Buruşur, nem çeker ve terletmez. lsıya, tere 
ve ışığa duyarlıdır. Su damlaları bile ipekle 

leke bırakır. Ütüleme kumaş nemli iken ılık 
dereceli ütü ile yapılmalıdır.

Kadife: Bir tarafı düz diğer tarafı dik tüyler-
le kaplı daha çok fantezi elbise yapımında 
kullanılan; ama son zamanlarda iç giyimde 
de fantezi amaçlı tercih edilen bir kumaş 
türüdür.

Dantel: Dantel ipliklerden oluşan ve süsle-
me amacıyla kullanılan bir tekstil yüzeyidir. 
Özel makinelerde ya da el işi olarak üre-
tilebilir. Dokuma danteller, örgü dantel-
ler, kolon danteller ve işlenmiş danteller 
gibi çeşitleri vardır. iç giyimlerde model 
özelliğine uygun olarak atlet, külot, sütyen 
gecelik ve sabahlık gibi giysilerde yoğun 
olarak tercih edilir.

Polyester: Polyester taş kömürü katranından 
veya petrol ürünlerinde üretilir. Polyester 
liflerinin kuruluk ve ıslaklığa dayanımları 
oldukça iyidir. Polyester; terilen, dakron ve 
trevira gibi isimlerle de tanınır. Işığa, bak-
terilere dayanıklı, uzun ömürlüdür. Esnek 
yapıda olup buruşmaya karşı dirençlidir. 
Doğal liflerle karıştırılarak kullanıldığında 
iyi sonuçlar verir. Polyester liflerinden her 
çeşit giyim eşyası yapılabilir. Tek başına 
veya yün, pamuk, keten gibi doğal lif-
lerle karışık olarak kullanılır. Sağlam iyi 
görünüşlü buruşmaya dayanıklı stabilitesi 
yüksek bir elyaf olmasının yanında; tül, 
tafta, saten ve organze gibi çeşitli kumaş 
ve dokumalarda da kullanılmaktadır. Bu 
kumaş türü günümüz iç çamaşırı modasına 
yöne verir konumdadır.

Micro modal: Günümüzde iç giyim ürün-
lerinin üretiminden doğal materyallerden 
üretilen kumaşlar özellikle tercih edilmek-
tedir. Micro modal iç çamaşırı ürünleri de 
bunlar arasındadır. Modal kayın ağacının 
liflerinden üretilen bir iplik çeşididir. Görü-
nüm olarak sentetik malzemelere benzese 
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KUMAŞLAR



Örme yüzeylerde, 
ilmekler çok 
rahat hareket 
edebildiğinden, örme 
kumaşlar çok esnektir. 
Bu nedenle de 
vücuda çok iyi uyum 
sağlayarak yumuşak 
bir biçimde sarar. 
İlmeklerin hareketli 
olması nedeniyle, 
örme kumaşlar 
tutum, yumuşaklık 
ve dökümlülük 
bakımından üstün 
özelliklere sahiptir. 

de micro modal iç çamaşırları %100 doğal 
ve sağlıklıdır. Micro modal yapı itibari ile 
ultra hafif ve dayanıklı ve geri dönüştürüle-
bilir bir malzemedir. Micro modal iç giyim 
ürünleri pamuğa göre daha yumuşak bir 
giyim ve rahatlığı sağlar ve ayrıca düşük 
ısılarda bile rahatlıkla yıkanabllmektedir.

Pamuk (koton):

-Nefes alır.
-Terletmez.
-Alerjik özellikleri yoktur.
-Bakımı zordur yıkama talimatlarına uyul-
ması gerekir.
-Daha çabuk buruşurlar.
-Ütülenmeleri zordur.

Pamuk çok yaygın olarak kullanılan bitkisel 
kökenli doğal bil elyaftır. Pamuk bitkinin 
kozasından elde edilir. Kimyasal olarak pa-
muk elyafı, içinde pamuk mumu ve az mik-
tarda pamuk yağı barındıran saf selülozdan 
oluşur. Emicilik, yaş dayanımı, yumuşaklık, 
dayanıklılık gibi özellikleri pamuğu diğer 
liflerden ayırır. Pamuk yüne oranla daha 
fazla nem çeker. Terin buharlaşarak havaya 
karışmasını sağlar ve aynı zamanda giysile-
re özellikle sıcak koşullarda rahat giyile-
bilecek bir doku kazandırır. Bu sebeple iç 
giyimde ve bebek giysilerinde tercih edilir. 
Özellikle iç giyim üreticilerinin en çok 
kullandığı ham maddedir… Usta ellerde 
şekillenen pamuk iplikli kumaşlar tüketi-
cinin en çok tercih ettiği ürün gurubunda 
yer alır. Pamuklu kumaşlar sıcak suda 
yıkanmaya ve sıkılmaya müsaittir. Asılarak 
kurutulabilir. Nemliyken ütülenirse kırışığı 
daha çabuk açılır, kuru iken sıcak buharlı 
ütü ile ütülenir. Pamuklu kumaşlara sentetik 
karıştığı zaman daha az buruşur ve daha 
kolay ütülenir. Pamuklu kumaşlar yıkan-
dıklarında polyester gibi sentetik kumaş-
lara göre daha geç kururlar. Bunun nedeni 
pamuk gibi doğal elyaflar, sentetiklere göre 
daha emicidir, suyu daha çok emerler. Bu 
nedenle kurumaları daha geç olur. Selüloz: 
Doğada bitkiler tarafından sentez yoluyla 
oluşturulan organik bir maddedir. Pamuğun 
havayı içine hapsetmesi pamuklu kumaşa 
yalıtım özelliği kazandırır. Pamuk tarafında 
hapsedilen hava miktarı yündekinden daha 
azdır ve tutuculuğu orta seviyededir. Esnek-
liği az, güçlü ve dayanıklıdır.

Keten: Jüt, kenevir, sisal gibi bir gövde 
elyafı olan keten, linum usitatissium adlı 
bitkinin gövdesinden elde edilir. Eğirmek 
için birçok değişik işleme ihtiyaç duyulma-
sı ve ipliğin esnek olmamasından kaynak-

lanan dokuma zorlukları üretimi kolay 
ve ucuz olan pamuğa göre kefeni daha az 
ekonomik kılar. Ketenli dokumalar oldukça 
dayanıklı ve emici olurlar. Kaygan keten 
lifinde yapılan ketenli dokumalar içinde 
havayı saklı tutamaz. Bu onun taze ve serin 
hissedilmesini sağlar. Nemi alıp hemen at-
mosfere bırakması sıcak ortamlarda vücudu 
havalandırıcı et ki yapar. Keten ipliği eğil-
mez sert yapısından dolayı, örmeden çok 
dokumada kullanılır. Çok çabuk buruşan 
doğal keten nemli iken ütülenmelidir.

Yün: Yün, koyundan elde edilen, doğallı-
ğında yüksek kıvrımlılık olan, kıl kökenli 
bir protein lifidir. Litin inceliği ipliğin, 
dolayısıyla kumaşın kalitesi açısından önem 
taşımaktadır. Lif ne kadar ince ve uzun 
olursa o kadar ince ve uzun kumaş elde 
edilir. Yün lifini inceliği mikron ile ölçülür. 
(1 mikron: milimetrenin 1000’de biri.) 
İnceliği, yapısı ve özellikleri elde edildiği 
koyun çeşidine göre değişir. Yünlü kumaş-
lar nem çekme özelliği yüksek, yumuşak 
ve esnek kumaşlardır. Yün lifi aynı yönde 
giden birbirinin üstüne geçmiş pulcuklar-
dan oluşur. Elyaf içinde tutulan hava, yüne 
sıcak ve soğuğa karşı yalıtım özelliği verir. 
Yün kuru ağırlığının %40-50 si kadar nem 
çekebilir buna rağmen ıslaklık hissedilmez 
ve vücuttaki ısıyı dışarı geçirmez. Özellikle 
termal iç giyimde tercih edilen bu ürünler 
yaşlılar tarafından da özellikle kışın iç 
çamaşır olarak kullanılır.

Kaşmir: Çin, Hindistan ve Moğolistan 
yaylalarında yaşayan keçilerin en soğuk 
havalarda oluşan ikinci tabaka ipeksi 
yününe denir. Bir keçiden yılda en fazla 50 
gr kaşmir elde edilir. Bu yüzden oldukça 
değerli bir hammaddedir. Birçok özelliği 
ile yüne benzemesine karşılık, daha ince, 
parlak ve yumuşaktır. Kaşmir, yumuşaklık, 
sıcaklık ve iyi dokum isleyen lüks iç giyim-
lerde kullanılır. Vücut ısısını dengeleyerek 
üşümeyi ve terlemeyi engeller.

Naylon: Sentetik elyaftır. Tamamen 
laboratuvarda üretilir. Kopma dayanımları 
yüksektir, kolaylıkla deforme olmazlar ve 
eski hallerine dönme yetenekleri çok iyidir. 
Naylon aşınmaya ve bükülmeye karşı daya-
nıklıdır. Bu özelliklerinde dolayı tekstilde 
özellikle kadın, erkek, çocuk çorapları, iç 
giyim eşyalarında kullanılır. Naylon az su 
emen ve ıslandıktan sonra çabuk kuruyan 
bir malzeme olduğundan yıkanıp hemen 
giyilecek giyim eşyalarının yapılmasına 
elverişlidir. Ütüleme gereksinimi yoktur ya 
da çok azdır.

Lycra: Du pont firması tarafından keşfedil-
miş ve üretilmekte olan insan yapısı, elastik 
bir liftir. Lycra elyafı tek başına değil, doğal 
veya insan yapısı fillerle karışım halinde 
kullanılır. Birleşimine katıldığı kumaşlara 
esneme özelliği katar. Dayanıklılığı arttırır. 
Hem boyuna hem enine esneyebilir. Başlan-
gıçta kontrol sağlaması için ortaya atılmış 
olup, şimdi duruşu, rahatlığı ve güzel bir 
dökümlülük sağladığı için de kullanılmak-
tadır. Özellikle vücudu kavrayan yapısı iç 
giyim üreticilerini bu kumaşa yönlendir-
miştir. Esneme payı ve rahatlığı ile büyük 
beden çamaşırlarda kullanılan oldukça 
revaçta bir kumaştır.

ÖRGÜ ÖZELLİKLERİ

Örme yüzeylerde, ilmekler çok rahat hare-
ket edebildiğinden, örme kumaşlar çok es-
nektir. Bu nedenle de vücuda çok iyi uyum 
sağlayarak yumuşak bir biçimde sarar. 
İlmeklerin hareketli olması nedeniyle, örme 
kumaşlar tutum, yumuşaklık ve dökümlü-
lük bakımından üstün özelliklere sahiptir. 
Kolayca buruşmaz ve buruştuğunda da 
çabucak eski haline döner. İlmeklerin hava 
tutma özelliği nedeniyle de gayet iyi sıcak-
lık hissi verir. Pamuklu örmeler ortamdaki 
nemin %80 ‘ini çekebilme özelliğine sahip 
olduğu için iç çamaşırda tercih sebebidir. 
teksarge
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Ekonomi Bakanlığı 
ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 
(TİM) iş birliğinde 
tasarım gücüyle 
katma değerli 
ihracatı artırmak 
ve İstanbul’un 
küresel tasarımın 
merkezlerinden biri 
olmasını sağlamak 
amacıyla bu yıl ilki 
düzenlenen Türkiye 
Tasarım Haftası/
Design Week Turkey 
büyük ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Türk tasarımcı 
Ezra Çetin, “TÜBİTAK MAR-
TEK desteğiyle Türkiye’de bir ilk 
olarak kalp krizi gibi hastalıkların 

bir hafta öncesinden anlaşılmasını sağlayan 
akıllı tişört tasarladık. Tişörtteki incecik 
yaprak gibi kumaşlar aracılığıyla vücut-
ta ters giden bir durumu önceden haber 
alabileceğiz. Ürünümüz 2017 yılında satışa 
sunulacak” dedi. 

Tavşan modeli ayakkabıları ile ünlenen ve 
25 ülkede aralarında Lady Gaga, Taylor 
Swift gibi şarkıcıların da olduğu pek çok 
kişiyi giydiren Finlandiyalı tasarımcı Minna 
Parikka, “Herkesi mutlu etmeyin, sıra dışı 
olun. Başarı için iyi bir ekip, ürün kimliği 
ve müşterilerle duygusal bağ şart. Sosyal 
medya da anahtar konumda” dedi. 

Türkiye’den dünyaya açılan ünlü modacılar 
Hüseyin Çağlayan, Atıl Kutoğlu ve Dice 
Kayek markasının yaratıcısı Ayşe-Ece Ege 
kardeşler de etkinliğe katıldı. ABD First 
Lady’si Michelle Obama ve şarkıcı Lady 
Gaga’yı da giydiren Hüseyin Çağlayan, 
“Tekstil, hazır giyim ihracatçıları ve çatı 
örgütü olarak TİM’in bizlere çok desteği 
oldu” dedi. Atıl Kutoğlu da “Dünyada lüks 
marka müşterileri artık ‘Bana her yerde 
olmayan bir tasarım getir’ anlayışına sahip. 
Türk tasarımcılara gün doğacak” diye 
konuştu. 

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) iş birliğinde tasarım 
gücüyle katma değerli ihracatı artırmak ve 
İstanbul’un küresel tasarımın merkezlerin-
den biri olmasını sağlamak amacıyla bu yıl 
ilki düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası/
Design Week Turkey büyük ilgi gördü. 
Arçelik, Ford Otosan, Seranit Grup ve 
Şişecam stratejik ortaklığında Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
19-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkin-
lik, endüstriyel tasarım, moda ve görsel ile-
tişim tasarımında uluslararası pek çok ismi 
de buluştururken, konferanslar, dünyaca 
ünlü sergiler ve Ar-Ge ve inovasyon odaklı 
tasarımlar ile geleceğe de ışık tuttu. 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“Türkiye’nin ekonomik ve kültürel gele-
ceği için önemli bir kilometre taşı niteliği 
taşıyan etkinliğimiz, geleceğin trendlerine 
yön vermemize katkı sağlayacak. TİM 
olarak Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve marka 
alanlarında bilinç geliştirici faaliyetlerimiz 
sürecek. Bu kapsamda Türkiye Tasarım 
Haftası’nı her yıl gerçekleştireceğiz. 
Tasarım, dünyada katma değer sağlayan en 
önemli unsurlardan biri. Etkinliğimizin de 
desteğiyle tüm tasarımcılarımızın mede-
niyetimize ve ekonomimize ilham verici 
katkılar yapacağına inanıyoruz. Böylece 
yüksek katma değer yaratarak, küresel are-
nada rekabet gücü sağlayabiliriz” dedi.

TÜRK TASARIMCI KALP 
KRİZİNİ HABER VEREN TİŞÖRT 
GELİŞTİRDİ

Etkinlikte “Tasarım ve Teknoloji” konulu 
konferans veren ezratuba markasının kuru-
cusu Ezra Çetin, insan sağlığına maksimum 
faydayı sağlamak amacıyla TÜBİTAK 
MARTEK desteğiyle Türkiye’de bir ilk 
olarak tasarladıkları akıllı tişörtlere yönelik 
bilgi verdi. 

Kalp krizi gibi hayati risk oluşturan hasta-
lıkların bir hafta öncesinden anlaşılmasını 
sağlayan akıllı tişörtlerin, 2017 yılında 
satışına başlanacağını açıklayan Ezra Çetin, 
“Çeşitli renk alternatifleri ile altı tişört 
kadınlar, iki tişört erkekler için tasarladık. 
Günlük hayatta ve spor yaparken giyilen 
tişörtlerin içindeki incecik yaprak gibi 
kumaşlar aracılığıyla vücudun her bölge-
sinin kontrolü sağlanıyor. Herhangi bir 
bölgede ters giden bir durum var ise, sistem 
aracılığıyla bunun haberini alabiliyoruz. 
Su altında da kullanılabilen tişörtlerimiz 
makul bir fiyat ile satılacak. Ürünü yakın 
gelecekte çocuklar için de tasarlayacağız. 
Ayrıca 20 renk ve 60 desenin bir arada 
kullanılmasına imkan sağlayan çanta da 
tasarladık. Kullanıcılar, çantaya yüklenen 
aplikasyonlar aracılığıyla, sistemde var olan 
renk ve desene uygun çantayı kendileri için 
tasarlayabilecekler” dedi. 

Haber
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TÜRK TASARIMCI KALP KRİZİNİ 
ÖNCEDEN HABER VEREN AKILLI 
TİŞÖRT GELİŞTİRDİ



SATILIK MAKİNELER
ARI MENSUCAT SATILIK ÖRME MAKİNELERİ

ELEKTRONİK BİLGİSAYARLI MAKİNELER
ADET PUS FEİN SİSTEM MARKA ÖRGÜ CİNSİ
1 34 16 54 MAYER&Cie OVJA ETR "Bilgisayarlı Ringel Transferli Ribana”
2 30 18 48 MAYER&Cie OVJA 48 "Bilgisayarlı İnterlok Ribana”
1 30 15 30 MAYER&Cie FLT 1 "Bilgisayarlı Transferli Ribana”
1 30 24 72 MAYER&Cie Relanit S Mini Jakar Süprem

SÜPREM MAKİNELERİ

ADET PUS FEİN SİSTEM MARKA ÖRGÜ CİNSİ
4 32 28 102 MAYER&Cie Relanit TÜP SÜPREM
1 30 28 96 MAYER&Cie Relanit TÜP SÜPREM

DÖNÜŞÜMLÜ RİBANA VE İNTERLOK MAKİNELERİ

ADET PUS FEİN SİSTEM MARKA ÖRGÜ CİNSİ
2 30 18 62 MAYER&Cie İnovit Ribana ve İnterlok Dönüşümlü
1 30 16 62 MAYER&Cie İnovit Ribana ve İnterlok Dönüşümlü

DİĞER MAKİNELERİMİZ

2 ADET GÜVEN MAKİNE TÜP KALİTE KONTROL MAKİNESİ
2 ADET ELEKTRONİK DİJİTAL 500 KG TERAZİ
2 ADET İNGER SOLRAND HAVA KOMPROSÖRÜ

AYRICA HER TÜRLÜ YEDEK PARÇA AKSAMI VE ÜRETİM FAZLASI PARTİ KUMAŞ VARDIR.
BU TESİS KOMPLE OLARAK KİRALIK VE SATILIKTIR.
HASAN BALARISI: 0555 422 88 88 METİN BALARISI: 0541 644 44 44
www.ari.com.tr  bilgi@ari.com.tr
Adres: Çifte Havuzlar Cad. Gürsoy Sok. Arı İş Merkezi No:7 BAYRAMPAŞA – İSTANBUL

MERİS TEKSTİL SATILIK MAKİNELER

ADET PUS FEİN MODEL MARKA ÖRGÜ CİNSİ
4 30 28 97-98 TERROT SÜPREM
3 32 28 97-98 TERROT SÜPREM
1 32 28 2000 TERROT SÜPREM

MAKİNELERİMİZ; BAKIMLI, MASRAFSIZ VE ÇALIŞIR DURUMDADIR VE ÇELİKLEİR FULL'DÜR.
MERİS TEKSTİL (İSMAİL KUYBU) : 0532 325 30 31

SATILIK MAKİNELER

ADET PUS FEİN SİSTEM ÖRGÜ CİNSİ
2 30 28 72 ELEKTRONİK JAKARLI SÜPREM
2 30 8 48 ELEKTRONİK JAKARLI SÜPREM
2 30 8 54 ELEKTRONİK TRANSFERLİ RİBANA
İLETİŞİM: 0541 560 2828



Üreten ülke 
olmalıyız, Milli 
Ekonomiyi 
kurmalıyız, 
ürünlerimizi daha 
pahalıya satmalıyız

Üreten ülke olmalıyız, Milli Eko-
nomiyi kurmalıyız, ürünlerimizi 
daha pahalıya satmalıyız  ilke-
siyle üç yıldır her ay bir etkinlik 

düzenleyen Tekstil araştırmaları Derneği 
sonbahar etkinliklerine devam ediyor.

Yaptığımız etkinliklere genç işletmeciler 
ve üniversite öğrencileri katılıyor. Üçüncü 
yılımızı haziran ayında doldurduk. Geçen 
üç yılda “Bilip, anlatmak isteyenlerle bu 
bilgiye ulaşmak isteyenleri bir araya geti-
ren” güzel bir platform oluşturduk.

22 Ekim’de Tekstil Araştırmaları 
Derneği’nin bulunduğu Beşevler Dernek-
ler Yerleşkesinde yaptığımız etkinlikte 
işletmelerde yıllarca çalıştıktan sonra kendi 
firmasını kuranTekstil Mühendisi Mesut 
Banazılı:

İplikten Dokumaya Tekstil (Pamuk ve pol-
yester üretiminin videolu anlatımı, Pamuk 
ipliği üretimi aşamaları, Dokuma kumaş 
makineleri ve dokuma kumaş oluşumu) ve 

İnavasyon (Tanımı, Türleri, Güncel örnek-
ler)konularında bir sunum yaptı.

Sunum dernek başkanı Ekrem Hayri 
Peker, dernek hakkında kısa bir bilgi verdi. 
Gelişmiş ülkelerde bilginin paylaşıldığını, 
gelişmelerinin temelinde bunun yattığını 
söyleyerek, gençlere “araştırmacı, girişimci 
ve paylaşımcı” olmalarını tavsiye etti.

Mesut Banazılı, pamuk bitkisinin ekimi,  
toplanma, çırçırlanması, balyalanması aşa-
malarını videolu görsellerle anlattı. Pamu-
ğun ipliğe dönüşümünü ve iplik çeşitlerinin 
üretim aşamalarını görsellerle anlattı.

Banazılı, daha sonra polyester ipliğin üre-
tilmesini anlatarak dokuma konusuna geçti. 
Dokuma konusunda bilgi verdikten sonra 
inavasyon konusunu anlattı.

İnavasyon çeşitlerini örnekleriyle anlatan 
Banazalı,  katılımcılara faydalı olacak ki-
tapları tanıttı.Sunum, soru-cevap bölümüyle 
sona erdi. 

Haber
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İPLİKTEN DOKUMAYA TEKSTİL 
VE İNOVASYON ETKİNLİĞİ



Başbakan Binali Yıldırım’ın, 
Halep’te acı çeken kadınların 
seslerini duyurmak için kadınlara 
yaptığı flaş çağrı anında karşılık 

buldu. 17-18 Aralık tarihlerinde Hilton 
Kozyatağı’nda gerçekleşecek Tesettür alış-
veriş festivali Trend Fest İstanbul’dan elde 
edilecek gelirin önemli bir kısmı Halepli 
kadınlara gidecek. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın acil çağrısı-
nın ardından toplanan festival yönetimi 
ve modacılar, Halepli kadınlar için neler 
yapabileceklerini konuştu. Toplantı sonunda 
Trend Fest İstanbul’dan elde edilecek ge-
lirin önemli bir kısmının Halepli kadınlara 
aktarılması kararlaştırıldı. 

HALEPLİ KADINLAR STANDI

Ünlü markaların stand açacağı festivalde 
‘Halepli Kadınlar Standı’ oluşturulacak. 
Bu standa 60 önemli markanın vereceği en 
gözde sonbahar-kış kreasyonları satışa çı-

kacak. Halepli Kadınlar Standı’nın gelirinin 
tamamı Halepli kadınlara gönderilecek. 

Trend Fest İstanbul’un organizatörleri 
Semra Alpak ve Elif Almak, yaptıkları 
açıklamada, Halepli kadınların yaşadığı 
acıların uzun süre gündemlerinde olduğu-
nu, Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısının 
Halepli kadınların acılarına odaklanmalarını 
sağladığını söyledi. 

BU SON ÇIĞLIĞA SES VERMEK 
İSTEDİK

60 kadın modacının Halepli kadınları dü-
şünerek tasarladığını ve aralıksız çalıştığını 
belirten Semra Alpak ve Elif Almak, “Halep 
tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Her gün 
bombalanan şehirde çoğunluğu kadın ve ço-
cukların olduğu binlerce kişi hayatını kay-
betti, kaybetmeye devam ediyor. Çocuklar 
öksüz ve yetim kalıyor. Sözün bittiği, tek 
gerçeğin ölüm olduğu Halep için, girişimci 
kadınlar olarak bu son çığlığa ses vermek 

istiyoruz” dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM’IN 
ÇAĞRISI

Halep’te acı çeken kadınların seslerini 
duyurmak için kadınlara çağrıda bulunan 
Başbakan Yıldırım, şöyle konuşmuştu: 

“Kadınlarımızın çektiği acılara dikkati-
nizi çekmek istiyorum ve buradan bütün 
kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum. Gelin, 
Türkiye’den yola çıkarak, bir vicdan 
hareketi başlatalım. STK’lar, özel sektör, 
siyaset, devlet ele ele verelim. 

Halep’teki acı çeken kadınların seslerini du-
yuralım. Sessiz dünyanın dört bir köşesin-
den duyulsun. Artık hiçbir coğrafyada ka-
dınlarımız ağlamasın, diyerek, yola çıkalım. 
Yanı başımızda yaşanan insanlık dramına 
dikkat çekelim. Kine, nefrete, yıkıma karşı 
gönül diliyle konuşan; sevgiyi ve birlikteli-
ği yayan bir hareket içinde olalım.” 

Haber
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60 KADIN MODACI HALEPLİ 
KADINLAR İÇİN TASARLIYOR



Tekstil ve moda alanında dünyanın en prestijli fuarı olarak 
değerlendirilen Premiere Vision, İstanbul’daki beşinci sezonunu 
da hedeflerine ulaşarak kapattı. Uluslararası jeopolitik koşulların 
yarattığı güçlüklere ve ekonomik koşulların değişkenliklerine 
rağmen, planlamaları doğrultusunda ilerleyen Premiere Vision’un 
İstanbul fuarına 9 ülkeden 111 firma katıldı. Yüzde 13’ünü 
yabancıların oluşturduğu profesyonel ziyaretçi sayısı 5.668’i 
bulurken, Premiere Vision İstanbul’da dünyadaki tüm diğer 
Premiere Vision fuarlarıyla aynı anda başlatılan Marka Elçiliği 
projesinin yeni ismi ise Gülçin Çengel oldu

Haber
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PREMIERE VISION’UN İSTANBUL 
FUARINA 9 ÜLKEDEN 111 FİRMA 
KATILDI



Tekstil ve moda alanında dünyanın 
en prestijli fuarı olarak nitelendiri-
len Premiere Vision, İstanbul’daki 
beşinci sezonunu da hedeflerine 

ulaşarak tamamladı.  

Uluslararası jeopolitik koşulların yarattığı 
güçlüklere ve ekonomik koşulların değiş-
kenliklerine rağmen, İstanbul’daki beşinci 
sezonunu planlamalarında yer aldığı gibi 
gerçekleştiren Premiere Vision’u yüzde 
13’ü yabancı, 5.668 profesyonel ziyaret etti. 

Bir Premiere Vision klasiği olarak yara-
tıcılıkları ve kaliteli üretimleri göz önüne 
alınarak Premiere Vision İstanbul’da yer 
verilen 111 katılımcı ise en son koleksi-
yonları ile profesyonellerin beklentilerine 
cevap verdi.   

Kendi alanlarının en önemli temsilcileri 
arasında kabul edilen katılımcılar, 2017/18 
– Sonbahar/Kış koleksiyonlarını ve sezona 
dair yeniliklerini İstanbul’da sergiledi. 
Fuarın yabancı katılımcı profili ise ABD, 
Avusturya, Almanya, Fas,  İspanya,  İtalya, 
Litvanya ve Pakistan’ın üretim ve yaratı-
cılıklarıyla sınırları zorlayan isimlerinden 
oluştu. 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 Tekstil 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 buldu. 

Premiere Vision İstanbul, yeni işbirlik-
lerinin önünü açan enerjisi yüksek 3 gün 
boyunca iplik, kumaş, desen, aksesuar 
ve denim üreticilerini Doğu Avrupa ve 
Ortadoğu’dan gelen alıcılar ile aynı çatı 
altında buluşturdu. 

PREMIERE VISION KLASİKLERİ 
İLGİ ODAĞI OLDU

Premiere Vision İstanbul,  Trend Alanı ve 
seminerlerle de eşsiz bir ilham ve bilgi 
kaynağı olmaya Yardımcısı Sabine le Cha-
telier tarafından sunulan “Moda Hakkında 
Konuşalım – Let’s Talk About” seminerleri 
fuarı ziyaret eden profesyonellerin ilgi 
odaklarından biri oldu. 2017/18 Sonbahar – 
Kış modası hakkındaki tüm ipuçlarının ve 
daha fazlasının konuşulduğu seminerlere 3 
gün boyunca 150 profesyonel katıldı. 

Bir Premiere Vision klasiği olarak Trend 
Alanı, profesyonel ziyaretçilerin bir başka 
ilgi odağı oldu. Premiere Vision Moda 
Ekibi’nin fuar katılımcılarının yeni koleksi-
yonları arasından seçtiği ürünlerle oluşturu-
lan Trend Alanı, ilgi çekici ve ilham verici 
bir sergi olarak yoğun bir ziyaretçi akımına 
uğradı. Premiere Vision Moda Ekibi’nin 
Portekiz, İspanya, İngiltere, Almanya, 
İtalya, Japonya ve Fransa’nın uluslararası 
oyuncularıyla uzun ve yoğun toplantılar 
sonucunda ortaya çıkardığı Renk Kartelası, 
fuarın en çok ilgi çeken bir başka bölümü 
oldu. 

Yeniliklerin dozunun artırıldığı Premiere 
Vision İstanbul’daki çarpıcı çalışmalardan 
biri de Premiere Vision Paris’in genç tasa-
rımcıları 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 oluşturulması idi.  

Diğer yandan, beşinci sezonunun yenilikle-
rinden biri olarak fermuarların yaklaşık 90 
yıllık evrimini ortaya koyan EMR Fermuar 
Müzesi, profesyonellerin ilgisini çeken bir 
başka yaklaşım oldu. 

MART 2017 FUARI’NIN MARKA 
ELÇİSİ GÜLÇİN ÇENGEL OLDU

“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 
Bora Aksu, Ekim 2016’da Zeynep Tosun’un 
Marka Elçisi olduğu “Premiere Vision 
İstanbul”un Mart 2017’deki Marka Elçisi 
Gülçin Çengel oldu.  

Gülçin Çengel, Premiere Vision İstanbul’un 
Marka Elçiliği hakkındaki düşüncelerini 
şu sözlerle anlattı : «İnovatif ve yaratıcı 
yaklaşımı ile alanında öncü olan Premiere 
Vision’un İstanbul’daki Mart 2017 Fuarı 
için Marka Elçisi olmak heyecan verici. 
Hepimizin parçası olduğumuz sektörün 
güncel kalması ve sürdürülebilir bir modele 
dönüşmesinde tasarımcı işbirliklerinin 
çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu 
önemi vurguladığı için Premiere Vision’un 
Marka Elçisi olmaktan mutluluk duyuyo-
rum. 

Haber
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Döviz kurları üzerinde 2014’ün 
ikinci yarısı ile başlayarak, 
devamlılığını koruyan dalgalı 
süreç, özellikle doların diğer 

para birimleri karşısındaki önlenemez yük-
selişi ile birlikte, üretici adına artan maliyet 
baskıları sonucunda ihracat için olumsuz 
etkilere sebep oluyor.

Esasında baktığımızda doların artışının iş-
leri arttırması beklenirken, tam tersi yönde 
işlerin düşüşüne şahit oluyoruz…

Bunun klasik ve politik sebepleri var…

Ham madde konusunda Dolara bağımlı 
kalmamız bizim maliyetlerimizin aşırı dere-
cede şişmesine yol açıyor…

Dolara dolar gidemediğimizden dolayı, 
fiyat tutturmak ve ülkeye döviz akışını 
sağlamak bir hayli güçleşiyor…

Esasında ülkenin Tekstil siparişleri an-
lamında geriye gitmesinde birçok sebep 
var…

Çin devletinin ucuz işçi ucuz maliyet 
politikaları ile Avrupa markalarına hizmet 
etmesi bizim fason butik ülkesi olmamıza 
sebep oldu….

2000 yılları başında AMERİKA siparişleri 
ile istihdamda il on numara olan ülkemiz, 
Avrupa’nın nazlı ve kazandırmayan Butik 
siparişleri ile baş başa kalmak zorunda 
kaldı….

Dolar değer ölçeğini hızla arttırırken, Euro 
ise yılbaşındaki seviyenin bile altında kaldı. 

Dolara endeksli olan emtia fiyatlarının, 
Avrupa pazarına mal satışı sırasında maliyet 
artışına neden olacağı, kur farkı sebebiyle 
de bu durumun karlılığa olumsuz etkileri 
olacağı öngörülüyor. 

FED’in faizleri tahminlerden daha hızlı artı-
racağı beklentisi doları da güçlendirdi. 

Bu durumda dolara endeksli emtia fiyatları 
üzerinde baskıya sebep oldu. Dolar, Euro 
karşısında son 14 ayın en yüksek seviyele-
rinden işlem görüyor. 

Emtia piyasalarında arz fazlası oluşmaya 
başladı. 

Döviz kurlarındaki yükselmenin ekono-
mide yol açacağı en önemli olumsuz etki 
ise, fiyatların genel düzeyini yükseltmesi 
olacaktır. 

Üretmiş olduğumuz ve ihraç ettiğimiz 
ürünlerin, genellikle ithal girdilere dayalı 
olmasına paralel, nihai tüketim amaçlı 
olarak ithal ettiğimiz ürünlerin fiyatlarında 
da yükselişlerin olması mümkündür. 

Fiyat artışları, tüketici beklentilerini olum-
suz etkileyerek, ekonomi politikalarına 
duyulan güveni azaltabilir. 

Bu durumda atılabilecek en önemli adım, it-
hal girdiye dayalı üretim yapısının (ithalata 
dayalı büyüme) uzun vadede terk edilmesi 
olacaktır.

Ya iç piyasayı canlandıracak adımlar 
atılmalı (Ülke bireylerinin ekonomik gelir 
dağımının buna pek müsaade edeceğini 
sanmıyorum) 

Ya da yine 2000 li yıllar gibi dış politika-
larda iyi adımlar atarak Avrupa’nın garip 
isteklerinden kurtularak metrajlı adetli ve 
DOLAR satışlı işler alacağımız ülkeler 
bulmalıyız….

AMERİKA’yı yeninden keşfedin demiyo-
rum ama AMERİKA ile yeninden çalışabil-
menin yollarını arayın… 

Makale

74ÖRME DÜNYASI Kasım - Aralık 2016

EURO, DOLAR ve 
AVRUPA…

MURAT KEÇECİ
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3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama 
yazılı paylar

Türk Ticaret Kanunu’nun bedellerinin tama-
mı ödenmemiş nama yazılı paylar başlıklı 
501. maddesine göre,

Bu payları iktisap eden kimse, pay defterine 
kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan pay 
bedelini ödemekle yükümlü olur.

Şirketin kurulması veya esas sermayenin 
artırılması sırasında iştirak taahhüdünde 
bulunan kimse, payını başkasına devrettiği 
takdirde, bedelin henüz ödenmemiş olan kıs-
mı kendisinden istenemez; meğer ki, şirketin 
kuruluşu veya esas sermayenin artırılması 
tarihinden itibaren iki yıl içinde şirket iflas 
etmiş ve payı iktisap eden kimse paydan 
doğan haklardan yoksun bırakılmış olsun.

Payını devreden kimse ikinci fıkra hükmüne 
tabi değilse, iktisap edenin pay defterine 
kaydedilmesiyle borçlarından kurtulmuş 
olur.

4. Sorumluluk

Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi 
ile ilgili olarak yukarıda belirtilen kanun 
maddelerinin uygulanmamasından dolayı 
yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve 
tasfiye memurlarının sorumlulukları bulun-
maktadır. 

Bu kişiler, kanundan ve esas sözleşmeden 
doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl 
ettikleri takdirde, hem şirkete hem paysa-
hiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı 
verdikleri zarardan sorumludurlar. (TTK 
Md: 553/1)

Yazımızın sonunda ilginizi çekebilecek bir 
Yargıtay Kararı paylaşmak istiyorum. Uma-
rım bu yazımızda sizlere yardımcı olabilecek 
bilgiler verebilmişizdir. 

T.C. YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/10822
K. 2005/7674
T. 14.7.2005

• LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLA-
RIN SORUMLULUĞU ( Sadece Şirkete 
Karşı Ve Esas Sermaye Payı İle Sınırlı Oldu-
ğu - Şirketten Tahsil İmkanı Olmayan Kamu 
Borçlarından Sermaye Hisseleri Oranında 
Doğrudan Doğruya Sorumlu Olduğu )

• KAMU BORCU ( Limited Şirket Ortakları 
Sermaye Miktarı İle Değil Sermaye Payları 

Oranında Sorumlu Olduğu )

• SERMAYE ŞİRKETİ ( Limited Şirket 
Ortakları Şirketten Tahsil İmkanı Olmayan 
Kamu Borçlarından Sermaye Hisseleri Ora-
nında Doğrudan Doğruya Sorumlu Olduğu )

6762/m.529, 530, 531
6183/m. 35

ÖZET : Sermaye şirketlerinden olan limited 
şirketlerde ortaklar açısından sınırlı sorumlu-
luk ilkesi geçerlidir. Ortakların sorumluluğu 
sadece ortaklığa karşıdır ve esas sermaye 
payı ile sınırlıdır. 

SERMAYE TAAHÜDÜNÜN 
YERİNE GETİRİLMEMESİ (2)

Av. ESAD FATİH BAYAR



Bu ilkenin istisnalarından biri kamu borçla-
rından sorumluluktur. Limited şirket ortak-
ları, şirketten tahsil imkanı olmayan kamu 
borçlarından sermaye hisseleri oranında 
doğrudan doğruya sorumludur. Ortakların 
bu borcu sermaye borcundan ayrı, bağımsız 
bir borçtur. Kamu borçlarından limited şirket 
ortakları sermaye miktarı ile değil, sermaye 
payları oranında sorumludur. 

DAVA : Taraflar arasında görülen davada 
Erzincan Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nce 
verilen 21.05.2004 tarih ve 2002/465 - 
2004/243 sayılı kararın Yargıtay’ca incelen-
mesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve 
temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği 
anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik 
Hakimi M.L. tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten ve yine dosya içerisindeki di-
lekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm 
belgeler okunup, incelendikten sonra işin 
gereği görüşülüp, düşünüldü: 

KARAR : Davacı vekili, müvekkili ve 
davalıların tasfiyesine karar verilen Y. 
Mobilya İnşaat Turizm Tarım Tekstil İthalat 
ve İhracat Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin ortakları 
olduğunu, anılan şirketin fesih davasının 
devam ettiği dönemde ve dava sonuçlan-
dıktan sonraki aşamada ödenmesi gereken 
16.185.356.000.-Lira şirket borçlarının da-
vacı tarafından ödendiğini, davalı ortakların 
bu ödemelere katılmadıklarını ileri sürerek, 
anılan meblağın hisseleri oranında davalılar-
dan tahsilini talep ve dava etmiştir. 

Davalılar vekili, davacının şirketin sorumlu 
müdürü ve hissedarı olduğunu, basiretli 
bir tacir gibi davranmayıp şirkete zarar 
verdiğini, şirkete ait malvarlığının davacıda 
kaldığını, şirketin iki aracının davacı tara-
fından satıldığını, davacının tüm ödemeleri 
şirketin mallarını, demirbaşlarını satmak 
suretiyle yaptığını, davacının müvekkillerin-
den herhangi bir alacağının bulunmadığını 
savunarak, davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimse-
nen bilirkişi raporu doğrultusunda, tarafların 
ortağı bulunduğu şirkete ait olan araçlardan 
birinin dava dışı 3. kişi adına, diğerinin ise 
halen şirket adına kayıtlı olduğu gerekçesiy-
le, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş-
tir. 

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. 

1- Dava, tasfiyesine karar verilen dava dışı 
limited şirketin borçlarını ödeyen ortağın 
payına düşen kısmı aşan miktarın diğer 

ortaklardan payları oranında tahsili istemine 
ilişkindir. 

Bir sermaye şirketi türü olan limited şirket-
lerde ortaklar açısından sınırlı sorumluluk 
ilkesi geçerlidir. Ortağın asıl borcu, taah-
hüt ettiği sermayeyi ödemektir. Sermaye 
borcunu tam olarak yerine getiren ortağın 
sorumluluğu sona ermektedir. 

Türk hukukunda ortaklar, limited şirketin 
borçlarından şahsen sorumlu değildirler. 
Başka bir ifade ile, limited şirket, iki veya 
daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından 
bir ticaret ünvanı altında kurulup, iktisadi 
konularda faaliyet gösteren, ortaklık borçla-
rından sadece ortaklığın malvarlığı ile sınırlı 
olarak sorumlu bulunduğu, esas sermayesi 
muayyen ve bu sermaye ortakların sermaye 
paylarının toplamına eşit olan ortaklıktır. 
Ortakların sorumluluğu sadece ortaklığa 
karşıdır ve esas sermaye payı ile sınırlıdır. 

İlke olarak kanun, ortaklarla limited şirket 
alacaklıları arasında bir ilişki kurmamış, 
alacaklılara gereğinde ortaklara başvurma 
imkanını tanımamıştır. 

Bu ilkenin üç istisnası vardır. Birincisi, 
TTK’nun 532/f.3 maddesindeki açığı kapa-
ma yükümü, ikincisi selef sıfatıyla sorumlu-
luk ( TTK. 529, 530 ve 531 maddeleri ) ve 
üçüncüsü ise kamu borçlarından ortakların 
sorumluluğudur. 

Somut olaya gelince; davacı, davalılarla 
ortak bulunduğu dava dışı limited şirke-
tin bankaya olan kredi borcu, çek bede-
li borcu, vergi borcu, SSK borçları ile 
ticaret sicil harçları olmak üzere, toplam 
16.185.356.000.-Lira borcunu ödediğini 
iddia etmiştir. 

Mahkemece, davalıların hisseleri oranında 
hesaplama yapan bilirkişi raporu benimsenip 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiş 
olup, davalıların ödenmemiş sermaye borç-
lan olduğu da iddia edilmediği gibi bu husus 
kanıtlanmış da değildir. 

Bu durumda, mahkemece, yukarıda yapılan 
açıklamalar doğrultusunda, ödeme kalemle-
rinden olan kredi borcu ile çek bedeli bor-
cuna ilişkin olarak davacının ödediği şirket 
borcu için ortaklara husumet yöneltilemeye-
ceği gözetilip, davanın bu kalemlere yönelik 
olarak husumet yönünden reddi gerekirken 
kabulü doğru görülmemiştir. 

2- Diğer kalemlere yönelik temyiz itiraz-

larına gelince; Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun’un 4369 Sayılı Yasa 
ile değişik 35’inci maddesi, limited şirket 
ortaklarının, şirketten tahsil imkanı bulun-
mayan amme alacağından sermaye hisseleri 
oranında doğrudan doğruya sorumlu olacağı-
nı ve bu kanun hükmüne göre takibe tabi 
tutulacağını hükme bağlamıştır. 

Ortağın anılan bu borcu, onun limited şirkete 
karşı taahhüt ettiği veya ödediği serma-
ye borcundan ayrı, bağımsız bir borçtur. 
Sorumluluk, sermaye payı oranıyla sınırlıdır. 
Fakat, bahse konu borcun doğabilmesinin 
ön koşulu, amme borcunun limited şirketten 
tahsil imkanının bulunmamasıdır. 

Başka bir anlatımla, amme borcunun mu-
hatabı şirketten tahsili yoluna gidilmesine 
rağmen, bunun tahsilinin mümkün olmaması 
halinde ortakların sorumluluğu söz konusu 
olur. 

Kamu borcundan dolayı ortakların sorum-
luluğu, belli koşulların varlığında sermaye 
miktarı ile değil, sermaye paylan oranında 
olup, davacı ortağın ödediğini iddia ettiği bu 
kalemlere ilişkin borcun tamamının amme 
alacağı olup olmadığı, borcun kaynaklan, 
ödemeler anındaki limited şirketin mali du-
rumu, aktif ve pasifleri, uyuşmazlık konusu 
borçların ödendikleri tarihlerde borçların asıl 
muhatabı şirketten tahsil imkanı olup olma-
dığı, davacının bu borçlan hangi koşullarda 
ödediği, dava hakkı ve rücu koşullarının 
bulunup bulunmadığı üzerinde hiç durulma-
mıştır. 

O halde, mahkemece yukarıda yapılan 
açıklamalar çerçevesinde araştırma yapılma-
sı, gerektiğinde şirket kayıtlarında bilirkişi 
incelemesi yaptırılması ve sonucuna göre 
bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 
eksik incelemeyle hüküm tesisi doğru bulun-
mamıştır. 

3- Bozma neden ve şekline göre, davalılar 
vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelen-
mesine şimdilik gerek görülmemiştir. 

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) ve ( 2 ) numara-
lı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar 
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 
kararın davalılar yararına BOZULMASINA, 
( 3 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, 
diğer temyiz itirazlarının incelenmesine 
şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz 
peşin harcının isteği halinde temyiz edene 
iadesine, 14.07.2005 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.  

Makale
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Türkiye’nin toplam tekstil ve ham-
maddeleri sektörü ihracatı, 2016 
yılının Eylül ayında %3,1 oranın-
da artış ile 831 milyon dolar değe-

rinde gerçekleşmiştir. Ocak-Eylül dönemi 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise 
%0,1 oranında gerileme ile yaklaşık 7,4 
milyar dolar değerinde kaydedilmiştir. 

TOPLAM TEKSTİL 
VE HAMMADDELERİ 
İHRACATIMIZDA ÖNEMLİ 
ÜLKELER 

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde, Türkiye 
tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çı-
kan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli 
ihracat pazarımızın İtalya olduğu görülmek-
tedir. İtalya’ya yapılan tekstil ve ham-
maddeleri ihracatımız Eylül ayında %4,3 
artışla yaklaşık 75 milyon dolar değerinde 
gerçekleşirken Ocak-Eylül döneminde ise 
ihracatımız %1,9 oranında artışla yaklaşık 
647 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

Ocak-Eylül döneminde ülkemizden en fazla 
tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleş-
tirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya 
tekstil ve hammaddeleri ihracatımız Eylül 
ayında %0,5 oranında artmış ve yaklaşık 
67 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
Ocak-Eylül döneminde ise Almanya’ya 
tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,8 
oranında gerileyerek yaklaşık 621 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Ocak-Eylül döneminde tekstil ve ham-
maddeleri ihracatımızda üçüncü önemli 
ihracat pazarımız Bulgaristan olmuştur. 
Bulgaristan’a yapılan ihracat Ağustos ayın-
da 2015 yılı Eylül ayına kıyasla %145,3 
oranında artarak 62 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Ocak-Eylül döneminde ise 
bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihraca-
tımız %88,4 artış ile yaklaşık 460 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Ocak-Eylül döneminde dördüncü ve beşinci 
büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla ABD 

ve İran olmuştur. ABD’ye yapılan tekstil 
ve hammaddeleri ihracatımız Eylül ayında 
%22,5 artmış ve 59 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmişken Ocak-Eylül döneminde 
ise ihracatımız %1,7 oranında azalmış ve 
yaklaşık 420 milyon dolar olarak kaydedil-
miştir. İran’a ise Eylül ayında sektörümüz 
ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 
%47,5 oranında artarak 42 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. İran’a sektörümüz 
ihracatı Ocak-Eylül döneminde ise 2015 yı-
lının aynı dönemine kıyasla %11,4 oranında 
artmış ve yaklaşık 337 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Eylül ayında tekstil ve hammad-
deleri ihracatımızda ilk on ülke arasında 
ihracatımızın en fazla yükseldiği ülkeler, 
%145,3 oranında artışla Bulgaristan, %47,5 
oranında artışla İran ve %22,5 oranında 
artışla ABD olmuştur. Bu ülkelere Ocak-
Eylül döneminde ise ihracatımız sırasıyla 
%88,4, %11,4 oranında artmış, ABD’ye ise 
%1,7 oranlarında gerilemiştir. 

ÖRME KUMAŞ İHRACATIMIZ 

Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 
2016 Yılı Eylül Ayı İhracatı Performans 
Raporu ve Örme Kumaş İhracatımız

Örme kumaş ihracatımız 2016 yılı Ocak-
Eylül döneminde %4,5 oranında artarak 
yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde gerçek-
leşmiştir. Eylül ayında ise örme kumaş ihra-
catımız %1,9 oranında artış kaydetmiştir. 

ÜRÜN GRUBU BAZINDA ÖRME 
KUMAŞ İHRACATIMIZ 

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde alt ürün 
grupları bazında örme kumaş ihracatımız 
incelendiğinde, en önemli alt ürün gru-
bunun yaklaşık 616 milyon dolar ihracat 
değeri ile diğer örme kumaş olduğu görül-
mektedir. 

Bu ürün grubunun toplam örme kumaş 
ihracatımızdaki payı %53,1’dir. Eylül 
ayında diğer örme kumaş ihracatımız %0,8 

oranında artmıştır.

ÜLKELER BAZINDA ÖRME 
KUMAŞ İHRACATIMIZ 

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde örme ku-
maş ihracatımızda en önemli ülke, yaklaşık 
198 milyon dolar değerinde ihracat gerçek-
leştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş 
ihracatımız Eylül ayında %17,5 oranında 
gerilemiştir.

Örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer 
önemli ülkeler Bulgaristan, Moldavya, 
Romanya ve Yunanistan’dır. 

2016 Ocak-Eylül döneminde örme kumaş 
ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı ara-
sında ihracatımızın gerilediği ülkeler %1,3 
gerilemeyle İtalya ve %21,9 gerilemeyle 
Ukrayna olurken ihracatımızın en fazla 
yükseldiği ülke ise %265,2 oranında artış 
kaydedilen Moldavya olmuştur. 

Örme kumaş ihracatımızda %61,4’lük paya 
sahip AB(28) ülkelerine bakıldığında, 2016 
Ocak-Eylül döneminde ihracatımız %26,6 
oranında artışla yaklaşık 713 milyon dolar, 
Eylül ayında ise %18,5 oranında artışla 73 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

ÖZEL İPLİK VE KUMAŞ 
İHRACATIMIZ 

Özel iplik ve kumaş ihracatımız 2016 yılı 
Ocak-Eylül döneminde %3,1 oranında 
gerileyerek 560 milyon dolar değerinde ger-
çekleşmiştir. Eylül ayında ise özel iplik ve 
kumaş ihracatımız %9,4 oranında artışla 69 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

İPLİK İHRACATIMIZ 

İplik ihracatımız 2016 yılı Ocak-Eylül 
döneminde 1,2 milyar dolar değerinde ger-
çekleşmiştir. Bu ürün grubuna ihracatımız 
Eylül ayında ise %3,0 oranında artışla 141 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Kaynak:  İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

İHRACAT PERFORMANSI  
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ 
SEKTÖRÜ 2016 YILI EYLÜL AYI
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfe-
derasyonu (TİSK) liderliğinde, 7 
ülkenin işveren teşkilatlarının or-
taklığı ve Uluslararası İşverenler 

Teşkilatı’nın işbirliğiyle 4 yıldır sürdürülen 
“Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk” 
Uluslararası Projesi’nin Kapanış Konfe-
ransı 31 Ekim 2016 tarihinde TİSK Genel 
Sekreteri Bülent Pirler, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşar Yar-
dımcısı Ali Kemal Sayın ve Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Ekono-
mik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı 
François Begeot’nun katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleşti.

31 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da düzen-
lenen Ulusal Kapanış Konferansı, Proje 
kapsamında elde edilen kazanımları kamu 
kesimi, özel sektör, işçi örgütleri, medya, 
eğitim-bilim kurumları ve çeşitli sosyal 
paydaşlara duyurmayı, Proje etkisinin 
gelişmesini sağlamayı amaçladı. TİSK 
Genel Sekreteri Bülent Pirler Konferans’ın 
açılışında yaptığı konuşmada Avrupa 
Komisyonu’na TİSK’e Projeyi uygulama 
fırsatını sağlaması nedeniyle teşekkür ede-
rek sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Projesi, Konfederasyonumuz ile Avrupa 
Komisyonu’nun Brüksel Merkezi arasında 
30 Kasım 2012 tarihinde imzalanan hibe 
sözleşmesiyle faaliyetlerine başlamış, dört 
yıl süren çalışmaların ardından bugün 
tamamlanma noktasına gelmiştir. Romanya, 
Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Bul-
garistan, Azerbaycan ve Sırbistan İşveren 
Teşkilatlarına ve stratejik ortağımız Ulus-
lararası İşveren Teşkilatı’na (IOE) sergile-
dikleri yakın işbirliği dolayısıyla, aramızda 
bulunan temsilcilerinin şahsında ayrı ayrı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ortaya koyduğumuz model ve işveren kuru-
luşlarının KSS alanında şirketlere hizmet 
verirken yararlanacakları İşveren Rehberleri 
bütün Ortaklarımızın kendi dillerinde ve 
ayrıca Latin Amerika İşveren Teşkilatları ile 
Mısır İşveren Teşkilatının ilgi göstermesiyle 
Arapçaya, İspanyolcaya ve Portekizceye 

IOE tarafından tercüme edilerek kullanıma 
sunulmuştur. Avrupa Komisyonu açısından 
da bir pilot uygulama olarak değerlendirilen 
Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Projesi ile başarılı bir çalışma gerçekleştir-
diğimize inanıyorum.

Değerli Ortaklarımızla oluşturduğumuz 
işbirliği, gelecekte de özellikle Güney Doğu 
Avrupa Bölgesi’nde Herkes İçin KSS Proje-
si gibi önemli çalışmaları gerçekleştirebile-
cek sağlam bir zemin oluşturmaktadır.”

HERKES İÇİN KURUMSAL 
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
(KSS) Projesi’nin ilk iki yılında şirketlerin 
KSS uygulamaları üzerine odaklanılmış, 
ikinci iki yıllık döneminde ise sürdürülebi-
lirlik raporlaması konusuna yoğunlaşılmış-
tır. İlk iki yıllık döneminde TİSK, Hırva-
tistan İşverenler Birliği (CEA), Karadağ 
İşverenler Federasyonu (MEF), Makedonya 
İşverenler Konfederasyonu (BCM), Ro-
manya Küçük ve Orta Ölçekli Özel Sektör 
İşletmeleri Ulusal Konseyi (CNIPMMR) 
ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) 
ortaklığıyla faaliyet yürütülen Projede 
elde edilen başarı sayesinde ikinci dönem-
de Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası 
(BCCI), Sırbistan İşverenler Teşkilatı ve 
Azerbaycan İşverenler Teşkilatı’nın (ASK) 
da işbirliğine katılımı ile etkinliklere 7 
asli ortak ve 2 işbirliği kuruluşu ile devam 
edilmiştir. Dahası, AB projelerinde nadir 
görülen bir yaygınlaştırma sağlanmış olup,  
Proje çalışmaları ile hazırlanan KSS İşveren 
Rehberleri Mısır İşveren Teşkilatı’nın ve 
Latin Amerika Ülkeleri İşveren Teşkilatları-
nın talebi üzerine Arapça’ya, Portekizce’ye 
ve İspanyolca’ya tercüme edilerek hizmete 
sunulmuştur.

Proje kapsamında taahhüt edildiği üzere, 
uygulama süresi boyunca çeşitli eğitimler 
verilmiş, seminerler düzenlenmiş ve muh-
telif yayınlar hazırlanmıştır. Her ortak ülke 
tarafından ayrı ayrı hazırlanan, KSS’nin 
ve KSS Raporlamasının ilgili ülkelerdeki 
güncel durumunu ortaya koyan bilimsel 

nitelikteki ‘Ulusal İnceleme Raporları’ ve 
işveren örgütlerinin işletmelere KSS ala-
nında rehberlik etmeleri için kullanacakları, 
kendi dillerinde hazırlanan ‘İşveren Örgüt-
leri için KSS Rehberi’ söz konusu yayınlar 
arasında bulunmaktadır. Proje kapsamında 
kurulan web sitesi de Proje sonrasında 
TİSK tarafından güncellenerek korunacak 
ve Proje dokümanlarına erişim imkanı 
sağlamaya devam edecektir. Proje ile KSS 
Modeli olarak sunulan yaklaşım, Avrupa 
Komisyonu tarafından Türkiye’nin içinde 
yer aldığı Güney Doğu Avrupa Bölgesi için 
KSS alanında işverenlere yönelik ilk geniş 
kapsamlı pilot çalışma olarak değerlendi-
rilmiştir. Proje, sunduğu model, elde edilen 
çıktılar ve hazırlanan raporlarla gelecekteki 
çalışmalara önemli bir zemin hazırlamıştır.

Ayrıca bu yıl üçüncüsü düzenlenen Şirket-
lerarası KSS Yarışması ve Ödül Programı 
ilk kez 2014’te Proje kapsamında uygulan-
mıştır. KSS Ödül Programı ile Türkiye’deki 
işletmelerin yürüttüğü başarılı KSS faali-
yetleri ödüllendirilmiş ve yapılan çalışmala-
rın görünürlüğü artırılmıştır. TİSK Ödülleri, 
işletmeleri KSS faaliyetlerinde bulunmaya 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Proje’nin 
yarattığı olumlu sonuçların belki de en 
önemlisi, yola çıkarken benimsenen temel 
amaçlardan birini teşkil eden; Proje ortağı 
ülkelerdeki işveren teşkilatlarının KSS 
alanındaki hizmet kapasitelerinin artırıl-
mış olmasıdır. Proje’nin dört yılı boyunca, 
Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) 
sağladığı bilgi ve yöntem desteği ile işveren 
teşkilatlarının işletmelere KSS konusunda 
yol göstermesine hizmet edecek uzman ye-
tiştirme süreci başarıyla uygulanmış, Proje 
ortaklarına bağlı işveren kuruluşları bünye-
sinde KSS faaliyetlerine rehberlik edecek 
önemli bir uzmanlık birikimi kazanılmıştır. 
Proje sayesinde elde edilen birikim her iş-
veren teşkilatının kendi içinde yaygınlaşma 
imkanı bulacaktır.

Yaygınlaşma etkisi küresel düzeyde de 
mümkün olacaktır. Proje’de oluşan hizmet 
modeli Uluslararası İşverenler Teşkilatı 
yoluyla dünyadaki tüm ulusal işveren teşki-
latlarına tanıtılacaktır. 

HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESİ 
KAPANIŞ KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ



YUVARLAK ÖRME 
KUMAŞLARDA MEYDANA 
GELEN “DÖNME”, 
KAÇINILMAZDIR.

Ancak, dönmeyi meydana getiren unsurlar 
dikkate alındığında dönme azaltılabilir. 
Bu unsurların her biri ayrı ayrı dönmeyi 
meydana getirebildiği gibi, birden fazlası-
nın bir araya gelmesi, dönmeyi arttırıcı etki 
yapabilir. Dönmeye etken olan unsurlar ve 

her biri için alınabilecek önlemler şöyle 
sıralanabilir:

1. İplikten Meydana Gelebilen Dönmeler:

İpliğin açık torsiyonlu olması dönmeyi 
azaltır. Yuvarlak örme makinalarında 
kullanılacak iplikler, bu nedenle dokuma 
makinalarında kullanılacak ipliklere oranla 
daha açık torsiyonlu eğrilerek “trikotaj ipli-
ği” adı altında üretilerek bu unsurun etkisi 

azaltılmaya çalışılır. Trikotaj ipliklerinin 
kendi içinde de elbette torsiyonun alt ve üst 
sınırları vardır, ve iplik mukavemetinden 
taviz vermeksizin yapılabilecek en düşük 
torsiyon yuvarlak örme kumaş imalatçılığı 
açısından en idealidir.

2. Yuvarlak Örme Makinasından Meydana 
Gelebilen Dönmeler:

A. Yuvarlak örme makinalarının bir kısım 
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marka ve modelleri saat yönünde, bir diğer 
kısmı ise, saat yönünün aksi yönünde döne-
rek örme yaparlar.

Yuvarlak örme makinasının dönüş yönü ile, 
ipliğin torsiyon yönü, yani normal büküm 
(z) veya ters büküm (s)şeklinde karşımıza 
çıkan ipliğin eğirme yönü, ters olduğu tak-
dirde, zaten yuvarlak örme teknolojisinin 
karakterinde olan kumaş dönmesinin azal-
dığı görülebilmektedir. Ancak, bu yöntemin 
genellikle kullanıldığı görülmeyip, istisnai 
olarak başvurulan bir yöntem olduğu da 
bir gerçektir. Zira, iplik eğrilmesi dünyada 
genellikle klasikleşmiş olan bir yönde ya-
pılmakta (z), ters bükümlü iplik ise (s), özel 
siparişlere konu olmaktadır.

Bunun yanında, yuvarlak örme makina 
imalatçılarında ise bu konuda  kural olarak 
kabul görmüş bir makina dönüş yönü henüz 
yoktur.

B. Yuvarlak örme makinasındaki ayarların, 
iplikteki ve kumaştaki zaten olması gereken 
gerginliği en aza indirgeyecek şekilde 
yapılması gerekmekte olup, bu ayarların iyi 
yapılmamış olması, dönmeyi arttıran un-
surlar olarak değerlendirilebilir. Bu amaçla, 
makina ayarlarının bilgi ve tecrübe ışığında, 
dönmeyi azaltmak amacıyla yapılması 
gereklidir.

C. Yuvarlak örme teknolojisinde, dönme 
miktarı, makina sistem sayısına direk 
orantılıdır. Yuvarlak örme makinasının 
“sistem sayısı”, yani makinaya takılabilen  
iplik bobin adedi ne kadar artar ise, zaten 
önlenemeyecek olan dönme miktarı da o 
kadar artar.

Sistem adedinin az olması, üretimde düşüş 
demek olmasına rağmen, makinalarında 
daha kaliteli mal üretilebildiğini iddia 
etmek durumunda olan bazı makina üreti-
cileri, dönmenin daha az olması amacıyla, 
sistem adetlerini, rakip makinalara oranla 
daha aşağıya çekmektedirler.

3. Boyama Ve Terbiye İşlemlerinde Meyda-
na Gelebilen Dönmeler:

Ham örme kumaşta zaten var olan dönme, 
boya ve terbiye aşamasında azaltılabilir 
veya tam aksine çoğaltılabilir.

Boyamada, kumaşın santrifüj veya balon 
sıkma veya daha başka metotlarla sıkılması 
dahi kumaşın değişik miktarda dönmesine 
sebep olabilen unsurlardandır. Bu işlem-

den sonraki yaş açma işleminin dikkatli 
ve itinalı yapılması, kumaşta o ana kadar 
meydana gelmiş dönmeyi azaltabilir, aksine 
yapılan bir yaş açma işlemi ise, dönme 
miktarını arttırabilir.

Dönmesi azaltılmamış bir yaş kumaş 
kurutulduğunda, kumaş, dönük olarak bir 
safha daha ilerlemiş ve azaltılabilecek olan 
dönme daha zor geri çekilebilir bir safhaya 
gelmiş olur.

Kumaş, tüp olarak ütülenecek ise, aynen 
yaş açmada olduğu gibi, ütünün dikkatli 
ve itinalı yapılması, kumaşta o ana kadar 
meydana gelmiş dönmeyi azaltabilir, aksine 
yapılan bir ütü işlemi ise, dönme miktarını 
arttırabilir.

Kumaş, açık olarak bitirilecek ve bu 
amaçla, örme esnasında kenar izi bırakılmış 
ise, bu kenar izinden yarma işlemi yapılıp 
da ram’da kurutma ve/veya terbiye işlemi 
yapılacak ise, her bir kumaş topunun ilk 
başlangıcının ram’ın zincirlerine tutturul-
ması da dönmeyi azaltan veya çoğaltan 
unsurlardandır.

Kumaşın ram’ın zincirlerine ilk tutturul-
masında, kumaş eğri olarak tutturulur ise, 
kumaşın devamı da eğri olarak ramlanır.

Genellikle, ham kumaşta kenar izi bırakıl-
dığında ve mal açık olarak bitirildiğinde 
kumaşta her hangi bir dönme olmayacağı 
öngörülmekle birlikte, boya ve terbiye iş-
lemlerinin her safhasında yeterince dikkatli 
ve itina ile işlem yapılmaz ise bu öngörüş 
geçerli olmayabilir.

Boya ve terbiye işleminden sonra kumaşta 
istenmeyen miktarda dönme görülür ise, 
kumaşın tekrar ıslatılarak terbiye edilmesi 
ile dönme azaltılmaya çalışılabilir.

4. Konfeksiyon İşleminde Meydana Gelebi-
len Dönmeler:

A. Konfeksiyon mamulünün boyutları ne 
kadar büyük ise, dönme o kadar gözle görü-
lebilir hale gelir.

Dönme miktarı birim ölçüde yüzde olarak 
hesap edildiğinde, doğaldır ki, mamul eni 
genişlediğinde, yüzdeye bağlı olarak dönme 
miktarı daha fazlalaşır.

Bu nedenledir ki, aynı kumaştan yapıl-
mış eteği geniş bir t-shirt’te, eteği dar bir 
t-shirt’ten daha fazla dönme miktarı görüle-

cek, bir geceliğin eteğindeki dönme miktarı, 
bir t-shirt’ün eteğindeki dönme miktarından 
daha fazla olacaktır.

Bu nedenle, dönme ölçülür iken ve belli 
bir standartla karşılaştırmak amacıyla, bir 
t-shirt’teki veya bir gecelikteki “ % şu ka-
dar dönme var”, veya “şu kadar cm dönme 
var” demek yerine, örneğin, “bir metrede şu 
kadar cm dönme var, veya bir metrede % şu 
kadar dönme var” demek daha doğru analiz 
imkanı getirir.

B. Dönmesi zaten var olan veya dönmesi 
çeşitli nedenlerle asgaride tutulamamış bir 
örme kumaşın pastal yerleştirilmesi yapıl-
dığında, pastal yerleştirilmesinin dikkatlice 
ve önceden hesaplanarak yapılması, fazlaca 
dönük kumaşta konfeksiyonda alınabile-
cek bir tedbir olabilir. Aksine bir pastal 
yerleştirmesi ise, olan dönmeyi daha da 
fazla gözler önüne serebilecek bir sonuç 
doğurabilir.

Konfeksiyon mamulünün ön ve arka parça-
larının kesilmesinde, kumaşın dönmesinin 
parçaların hep aynı yönüne olacak şekilde 
yapılması mamulün dönmesini arttırabilen, 
aksine bir kesim ise, dönme yönlerinin 
birbirine aykırı etkileşimle bir parça olsun 
dönmeyi azaltabilen ve zaman zaman baş-
vurulan yöntemlerden biri olabilmektedir.  
Kaynak iplik online.com.tr
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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 




