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Başyazı

Tekstil Örme Sanayinin 2017’deki  
hedefleri  ile birlikte bu hedefle-
rine ulaşması için, ilk olarak gü-
ven ve istikrar ortamı ile beraber 

öz güvenin sağlanması gerekir. Devletin 
bu konuda ciddi sorumluluk aldığını 
görerek, biz sanayicilerde üzerimize düşen 
görevi yerine getirtmeli ve devletimize 
destek olmalıyız.

Hangi siyasi parti olursa olsun, iş dünya-
sının, üretim ve ihracatını en iyi şekilde 
gerçekleştirmesi için huzur ve güven 
ortamının ne kadar önemli olduğunu ve 
15 Temmuzda yaşananları unutmaması 
gerekir.

Bu nedenle, Milli İradeye ve ülkeye 
sahiplenmek gerekli, bu konuda iş dün-
yası da istikrar ve istihdam için gerekeni 
yapmalıdır. Biz tekstil örme sanayicileri 
olarak, geçmişten bugüne kadar, başarılı 
bir şekilde üreterek, ülkemize ile birlikte 
işletmelerimize de katma değer kazandır-
mış kişileriz. Yani kendimizi  bu sektörün 
orta direği olarak görmekteyiz.

Çünkü, hammadde, pamuk ve ipliğe yön 
veren ve ona  katmadeğer kazandıran 
sanayinin çatısını oluşturduğumuza ina-
nıyorum. Sektörümüz genellikle Avrupa 
ve Doğu Bloğu ülkelerinden gelen arz 
ve talep üzerine üretimlerini yaparken, 
kendi bilgi ve birikimleriyle beraber, 
sanatlarını da ortaya koyarak kendi 
marklarını oluşturmaya çalışmaktadırlar. 
İşte bu yüzden sektörümüz, ülkemiz için 
önemlidir.

Bu kadar özveriye sahip sektörümüz  
2017 hedefleri içinde, daha ölçülü hareket 

ederek, her zaman olduğu gibi öz verili bir 
çalışma gerçekleştirmelidir.

Tüm bunlara rağmen büyüme ile ilgili 
hedeflerimiz için ne yazık ki, çok başarılı 
gelişme göstereceğini sanmıyorum. İn-
şallah bu beni yanıltır. 15 Temmuz süreci 
ile beraber, gelişen algı operasyonları 
ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların, 
Türk tekstil sektörüne olan taleplerinin 
azalmasına, hatta, orta direk sanayicisi ile 
birlikte, iplik üreticisinin ve hazır giyim 
konfeksiyon üreticisinin de işlerinin azal-
masına sebep olacağını düşünüyorum.

İşte bu nedenlerden dolayı, Alternatif 
ülkelerle Pazar arayışına girmek, hedefle-
rimiz arasında yer almaktadır.

Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen, 
2016 yılı Tekstil ve Örme  Sektöründe 
yer alan iş adamları olarak, verimli ve 
kazançlı bir yılı geride bıraktığımızı ifade 
edebilirim.

2017 başlarında ise piyasalardaki ve 
ekonomideki emtia malları ile birlikte, kur 
atışının imalat sektörünü  küçülttüğünü 
hep birlikte görmekteyiz. Buda, ihracatçı 
firmalar için, geçici diyebileceğim, ek 
kazanç ve refah oluşturmaktadır.

Hammadde fiyatlarındaki artış, kurdaki 
artışın gerisinde kalmalıdır. Örme kumaş-
taki % 50’lik artış,  karşısında zorda olan 
hazır giyim ihracatçıları ise yeni fiyatlarla 
üretim yapmalıdır. Aksi takdirde dünya 
ülkeleri ile rekabet konusunda şansımızı 
olmaya bilir. Tüm bu nedenlerden dolayı 
tekstilin önümüzdeki hedefleri arasında  
ar&ge ve inavasyona önem vererek özel-

likli ve  katma değerli, kumaş üretmesi 
öncelikle yer almalıdır.

İş hayatında başarının temel kuralı; 
İnsanın önce kendine yatırım yaparak, 
tecrübelerinin, sağlıklı bir şekilde gelecek 
nesillere anlatmasından geçer. 

Kaliteli ve kalifiye insan yetiştirmek için, 
merdivenleri tek yek çıkmalı, çalışmalı, 
kuralları bilmeli ve özverili olmalıyız. 

Kuralların yaşamımızda önemli bir yeri 
vardır. Üretim de, bunun önemi çok bü-
yüktür. Öz veri, zaman, sistem ve dizayn 
hep kurallardan oluşmaktadır. Bu Kural-
lar bazen sizi mutlu etmeyebilir ve hatta 
yılgınlık yaratarak moralsizliğe götüre-
bilir. İşte Tüm bunları yaşamamak için, 
yukarıda ifade ettiğim, özverinin ne kadar 
önemli olduğunu çok iyi anlamalıyız.

İş adamı önce kendine özgüven oluştur-
malı, yaptığı işle ilgili, müşterisine  hassas 
davranmalıdır. Programlı çalışmalıdır. 
Dünyadaki sosyal ve teknik gelişmeleri 
yakından takip etmelidir. 

Ekonomik anlamda, banka kredilerinden 
uzak durarak, öz sermayesiyle varlığını 
sürdürmelidir. Bununla beraber yapmış 
olduğu işlerin güven ve sigortasını oluş-
turmalıdır.

İş hayatında en önemli şeylerden biride, 
hak ve hukuk karşısında, adalet terazisi-
ni çok iyi değerlendirerek ve büyüterek 
genişletilmesini sağlamaktır.

VERGİLENDİRMİŞ KAZANÇ KUT-
SALDIR  sözünü asla unutmamalıyız. 

SEKTÖRÜMÜZÜN 
HEDEFLERİ VE İŞ 
HAYATIMIZDAKİ 
BAŞARIMIZ

Fikri Kurt
Örsad Yönetim Kurulu Başkanı
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Türk ekonomisinde artık ayağı yere 
basan, ne yaptığını bilen ve ken-
disini sürekli geliştiren bir sektör 
var. Zaman zaman ağır eleştirilere 

maruz kalsa da, kulaklarını tıkayarak, hem 
ülke ekonomisine hem de işletmelerine ciddi 
katma değer sağlayan bir tekstil sektörü var.

Sadece bunlarla kalmayarak, istikrar ve is-
tihdam konusunda, devletine de ciddi  katma 
değer sağlayan bir sektör var yani tekstil 
sektörü var. Şöyle bir baktığımızda, üretim-
de, neredeyse yüzde sekseni kendilerine ait 
olan ürünlerle, ihracatta dünyaya kafa tutan, 
son zamanlarda ülke ekonomisinde de nere-
deyse lokomotif görevi üstlenen bir sektör 
var tekstil sektörü var. Kısacası Türkiye nin 
her yerinde, Ülkemiz adına bizde varız diyen 
bir sektör var. Bulundukları yerde yüzlerce 
binlerce kişiye istihdam sağlayan yaptıkları 
ödemelerle kurumlara katma değer sağlayan 
bir sektör var.

Fakat bu sektöründe bir şeylere ihtiyacı var, 
ekonomik desteğe ihtiyacı var,  harcamala-
rında katkıya ihtiyaçları var, sanırım bunlar 
yetkililerce biraz gözden kaçıyor gibi. Bu 
kadar olumlu ve işine sahip sanayicilerimi-
zin, küçük ve orta ölçekli işletmecilerimizin 
korunması gerekmiyor mu? Sanırım artık bu 
sektöre artık hak ettiği değer verilmeli. Bu 
konuda rakamlarla oynamaya da fazla gerek 
yok.

BİRAZDA MARKALAŞMALI

Artık markalaşmalıyız ve dünyaya Türk 
malı olarak ihracatlarımızı yapmalıyız, aksi 
takdirde birçok tekstilci dostlarımızın ifade 
ettiği gibi, dünyanın gözünde fason üreticisi 
olmaktan kurtulamayacağız.

NEDEN MARKALAŞAMIYORUZ?

Galiba bu konuda yeterince caba sarf etmiyo-
ruz ve  kendimize yeterince değer vermi-
yoruz. Oysa ülkemizin markalaşması için, 
kesinlikle ar&ge ve inavasyona ihtiyacı var, 
özellikle bu konuya önem vererek,  kendine 
özgü kumaşlar üretmemiz şart. Markalaşmak 
için, her şeyden önce ucuz düşünmemeliyiz.

 Ülkemizin bununla ilgili gerekli imkan ve 
teknik donanımların olduğunu düşünürsek, 
öyleyse neden hala bekliyoruz. Birazda dev-
letimizin desteğiyle markalaşarak dünyaya 
artık bizde varız diyelim, ne dersiniz?  

Ümit Karaman
Editör

Editör

ARTIK MARKALAŞMALIYIZ

Ümit KARAMAN
Editör
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1- KİMYA MÜH. EKREM HAYRİ PEKER

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

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

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

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

ÖRSAD 
DANIŞMANLARI





İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 
İbrahim Çağlar, 2016 yılında işverene 
sağlanan 100 TL’lik asgari ücret des-
teğinin devam etmesinin son derece 

önemli olduğunu söyledi.

Çağlar, “Asgari ücrete geçen yıl yapılan 
yüzde 30’luk artışın ardından hükümetimiz 
de bu konuda elini taşın altına koydu ve iş-
verene çalışan başına 100 TL’lik bir destek 
sağladı. Baktığınızda bu destek reel kesime 
10 ayda 8.5 milyar lira katkı getirmiş. Bu 
tutar da elbette yatırım ve istihdam olarak 
ülke ekonomisine geri dönüyor” dedi.

Söz konusu desteğin 2017 yılında da devam 
etmesine ihtiyaç olduğunu belirten Çağlar, 

“Hükümetimizin bu konudaki bir kanun 
tasarısını Meclis’e sunduğunu biliyoruz. 

Nitekim Sayın Başbakanımız da bu deste-
ğin devam edeceğine yönelik açıklamalarda 
bulundu. Hükümetimize iş dünyasının 
ihtiyaçlarına gösterdiği duyarlılıktan ötürü 
teşekkür ediyoruz. İsteğimiz bu desteğin 
2017 yılında da çalışan başına en az 100 TL 
olarak devam etmesi” şeklinde konuştu.

İTO olarak 2017 yılını ‘Ekonomide 
Seferberlik Yılı’ ilan ettiklerini hatırlatan 
Çağlar, “Ekonomiyi el ele vererek büyü-
teceğiz. Bu noktada Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun açıkladığı kararın ekono-
mimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Haber
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İTO BAŞKANI ÇAĞLAR:

ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE 
SAĞLANAN 100 TL’LIK DESTEK 
2017’DE DE DEVAM ETMELİ





2016 Senesi itibari 
ile makine ihracat 
değerimiz 500 
milyon dolayında 
olacaktır. İthalat 
verimiz ise 1.2 
milyar USD olarak 
beklemekteyiz.

TEMSAD Başkanı Adil NALBANT

Genel makine ihracatının durağan 
ve stabil olduğu bir dönemde 
tekstil makine ihracatı artış 
göstermiştir. Bunun en büyük 

nedeni tekstil makine üreticisi arkadaşla-
rımızın tüm hedef pazarlardaki fuarlara 
katılmaları ve yoğun çaba sarf ederek yeni 
pazarlar aramalarıdır. İhracat artışındaki en 
büyük etken ITMA 2015 ve ITMA 2016 
olmuştur.

2015 yılında 424 milyon USD ihracat 

yaptık. 2016 yılında bu değer 502 milyon 
dolar’ dır.20232te bu değerin 1.0 milyar 
USD’ yi bulması hedeflenmektedir. 

Tekstil makine sektöründe de ithalatın, 
ihracatı karşılama oranı, % 20dir. Kendi 
pazarımızda mevcut ihracatımızın 5 katı 
bir potansiyel mevcuttur. Acilen gerekli 
önlemler ve tedbirler alınmazsa, bu rakam-
lar hayalden öte gitmeyeceği gibi, Tekstil 
sektöründe, fasonculuktan öteye gidemeye-
ceğimiz ortadadır. 

 2015 TEKSTİL MAKİNELERİ İTHALAT SIRALAMASI (USD)

ÇİN  2.986.000.000

ABD 2.856.000.000

HİNDİSTAN 2.145.000.000

ALMANYA 1.866.000.000

TÜRKİYE 1.360.000.000

DÜNYA TOPLAMI 26.965.020.000  USD

2015 TEKSTİL MAKİNELERİ İHRACAT SIRALAMASI (USD)

ÇİN 4.926.000.000

ALMANYA 3.698.000.000

İTALYA 2.392.000.000

JAPONYA 1.884.000.000

İSVİÇRE 791.000.000

FRANSA 785.000.000

TÜRKİYE 424.000.000

DÜNYA TOPLAMI 25.234.331.000 USD

Kaynak TEMSAD  Ocak2015-Aralık 2016 faaliyet(çalışma)raporu.

Haber
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TEKSTİL MAKİNA 
İHRACATINDA 2016 
SENESİ
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İSO Başkanı, 
gelişmişliği nitelikli 
teknolojik üretimin 
belirlediğine dikkat 
çekti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Meclisi’nin bu yılın ilk aylık olağan 
toplantısı, “Ekonomik, Teknolojik, 
Bilimsel Gelişmelere Dünyadan ve 

Türkiye’den Bakış” ana gündemi ile ger-
çekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını 
yaptığı toplantıya, Sabah Gazetesi Ekono-
mi Müdürü Dr. Şeref Oğuz konuk olarak 
katılarak gündeme ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan konuşmasında, dünyada 
gelişmişlik kriterlerini artık ihracat, üretim 
ya da istihdam değil nitelikli teknolojik 
üretim ve yatırım tutarının belirlediğine 

dikkat çekti. Yeni üretim çağına zihinsel 
emeği kullanan, çevik, yaygın ağa sahip, 
teknolojik gelişmelerden faydalanan, farklı 
küresel piyasalara ürün ve hizmet sunabilen 
yetenekli çalışanlar ile akıllı makinelerden 
yararlanan şirketlerin damga vuracağının 
altını çizen Bahçıvan, “Bu değişim çağında 
biz sanayiciler; çağın ruhunu, küresel 
eğilim ve gelişmeleri, üretim ile ekonomi-
nin bugün ve gelecekteki niteliğini daha iyi 
anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmak bizim 
için bir zorunluluk. Proaktif bir yaklaşımı 
benimseyerek gelişmeleri takip etmemiz ve 
kendimizi geliştirmemiz gerekiyor” dedi. 

TÜRKİYE YENİ NESİL SANAYİ 
İÇİN İLK ADIMI ATTI

Türkiye’nin yeni sanayi çağına hazır olmak 
için ilk adımı geçen yıl attığını vurgula-
yan Bahçıvan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız tarafından Odamızın öneriler 
ile katkı sağladığı “Ar-Ge Kanunu hayata 
geçirildi. Bu ay başında yürürlüğe giren 
Sınai Mülkiyet Kanunu, fikri mülkiyet 

haklarının korunmasına yönelik büyük bir 
adım. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün 
yayımladığı ‘Küresel İnovasyon Endeksi 
2016’ raporuna göre Türkiye son bir yılda 
16 basamak yükselerek 128 ülke içinde 
42.oldu. Rapora göre Türkiye 2015-2016 
döneminde Ar-Ge harcamalarını en çok 
artıran ülkeler arasında 5. sırada. Atılan 
yeni adımlarla Türkiye’nin daha da ileri 
noktalara geleceğine inanıyorum” dedi. 

İSO, güçlü bir sanayi için vizyon sunuyor

İSO’nun Türkiye’nin güçlü bir sanayi 
ülkesi olması hedefi ile Hükümete getirdiği 
vizyoner önerilerin hayata geçmesinden 
memnuniyet duyduklarını ifade eden Bah-
çıvan, bu önerilerden bazılarını şu şekilde 
paylaştı: “İstikrarlı ve sorunsuz bir şekilde 
ihracat yapan firmalar için Eximbank kredi-
lerinin teminat mektupsuz kullandırılması 
talebimiz üzerine, Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’nda alınan karar sonucu teminat 
mektupları artık bankacılık kesiminden 
değil KGF üzerinden verilecek. Yeni Nesil 
Kalkınma Bankası ihtiyacını gündeme 
getirdik ve Hükümetimiz tarafından mevcut 
Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırıl-
masına yönelik çalışmalar başlatıldı. Özel 
sektörün yeni büyük yatırımlarının destek-
lenmesi talebimiz, 2017-2019 Orta Vadeli 
Programda ve 2017 bütçesinde yer aldı. 

Bölge bazlı kalıplaşmış teşvikler yerine, 
adeta terzi modeli gibi firma ve proje bazlı 
yeni bir modelin benimsenmesi önerimize 
ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da geçen 
kasım ayında yürürlüğe girdi. İstinaf Mah-
kemeleri, yargı sürecini kısaltacak şekilde, 
etkili ve verimli bir mekanizma olarak işle-
mesi önerimizle geçen temmuzda faaliyete 
geçti. Kadın istihdamını artırmak amacıyla, 
torunlarına bakan aile büyüklerinin maddi 
açıdan bir sosyal yardım programıyla des-
teklenmesi önerimizle Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığımız pilot uygulama 
öncelikli hazırlık ve çalışmaları başlattı.” 

Haber: Ümit KARAMAN

Haber
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YENİ ÜRETİM ÇAĞINA AKILLI 
MAKİNELERDEN YARARLANAN 
ŞİRKETLER DAMGA VURACAK





Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
bugün Başbakan 
Binali Yıldırım’ın 
açıkladığı Cazibe 
Merkezleri Programı 
ile Merkez Bankası’nın 
faiz kararına ilişkin 
değerlendirmede 
bulundu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
Merkez Bankası’nın bugün almış 
olduğu kararlar ile birlikte Baş-

bakan Binali Yıldırım’ın bugün detaylarını 
açıkladığı Cazibe Merkezleri Programına 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Merkez 
Bankası’nın döviz kurları üzerindeki bas-
kıyı azaltmak amacıyla aldığı faiz artırımı 
kararını olumlu bulduğunu belirten TİM 
Başkanı Büyükekşi, diğer taraftan Doğu 
illerini kapsayan programın bölge refahına 
ve ihracatına önemli katkılar sağlayacağını 
söyledi.

Büyükekşi, şu açıklamalarda bulundu: 
“ABD Başkanlık seçimlerini Donald 
Trump’ın kazanması ve FED’in aralık 
ayında faiz artırması ile birlikte dolar dünya 
genelinde değer kazanmaya başladı. Bunun 
yanında ülkemizde yaşanan bazı gelişme-
ler nedeniyle Türk Lirası hızlı bir şekilde 
değer kaybı yaşadı. Kasım ayında Merkez 
Bankası’nın faiz artırımının yanında aldığı 
önlemlerin, Türk Lirası’nın değer kaybı 
sürecine etkisi ise sınırlı olmuştu. Bugün ise 
Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandı-

nı 75 baz puan artırdı. İhracatçılar olarak 
bizler ülkemizin daha hızlı gelişebilmesi 
adına ucuz finansmana erişimi her zaman 
savunduk. Fakat bizler için daha da öncelik-
li olan döviz piyasasında istikrarın sağlana-
bilmesi. Keskin kur artışları sebebiyle döviz 
piyasasının öngörülemez noktalara erişmesi 
hem üreticilerimizi hem de ihracatçıları-
mızın gelecek adına planlama yapmalarını 
zorlaştırıyor. Dolayısıyla, döviz kurlarında 
yaşanan oynaklığın son bulması şu an için 
bizim önceliğimiz konumunda. Bu nedenle 
Merkez Bankası’nın bugün almış olduğu 
kararları bu noktada önemli görüyor ve 
destekliyoruz.”

CAZİBE MERKEZLERİ İLE 
DOĞU’DA İSTİHDAM ARTACAK

Büyükekşi, Başbakan Binali Yıldırım’ın 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde 
23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Progra-
mına ilişkin olarak da şunları söyledi: “Bu 
bölgelerimizin kalkınması ve bu sayede 
refahın ülkemizin her köşesine dağılması 
ülkemizin önemli hedefleri arasında yer alı-
yor. Bu program sayesinde doğu illerimizde 
yatırım ve istihdam artacak, bölgeye huzur 
egemen olacak. Yapılacak yatırımlarla 
aynı zamanda bölgedeki illerimizin ihracat 
potansiyeli de artacak. İnanıyoruz ki, Hükü-
metimiz tarafından üretime ve ihracata yö-
nelik atılan adımların önümüzdeki dönemde 
etkilerini göreceğiz. 2017’de ihracatımızın 
sıçrama yapması ve turizm sektöründe geç-
tiğimiz sene yaşadığımız kayıpların telafi 
edilmesi sonucunda cari açığımızın düşüşe 
geçmesini bekliyoruz. 

Diğer taraftan, net dış ticaretin büyümeye 
pozitif katkı vermesiyle birlikte 2017 yılı-
nın büyümemiz açısından da daha başarılı 
bir yıl olacağına inanıyoruz.” 

Haber: Ümit KARAMAN

Haber
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TİM, MERKEZ BANKASI KARARINI VE CAZİBE MERKEZLERİ 
PROGRAMINI DEĞERLENDİRDİ:

“ÖNGÖRÜLEBİLİR KUR İSTİYOR, 
YATIRIM TEŞVİKLERİNİ 
DESTEKLİYORUZ”

Başbakan Binali YILDIRIM

TİM Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ



Jakarlı Örmede en iyisi ECompact

En Mükemmeli Ecompact ATTIVO

• Sensörsüz durdurma sistemiyle kumaş atmasına son
• Attivo ile sürekli,%100 tansiyon kontrolü 

Agent Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0216 370 90 75  agent@agenttekstil.com.tr



Fuar

18ÖRME DÜNYASI Ocak - Şubat 2017

14. ULUSLAR ARASI İPLİK 
FUARI/TUYAP İSTANBUL 
ÖRSAD ZİYARETLERİ VE 
FUAR RÖPORTAJLARI



Fuar
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Melike OKŞAK

İstanbul Aydın Üniversitesi 
Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi

Fuarların çok sıklıkla gerçekleşmesi, zaman zaman avantajlarıyla 
beraber dezavantajlarını da yansıtmaktadır. Avantajları, olarak, fuarı 
ziyaret eden firmaların okulumuzla işbirliği yapması ve öğrencilere 
sektörel anlamda katkı sağlanmasını söyleyebilirim. Dezavantajları 
konusunda ise, yer ve mekan olarak birbirine yakın olması ve çok 
sıklıkla gerçekleşmesi, ilginin dağılmasına ve ziyaretçi sayısının 
azalmasına neden olmaktadır. 

Sinan ÇÖMEZ

İst. Paz. Md / HATFİL Tekstil İşletmeleri

Fuarlarda yeni müşteri potansiyeli yakalamak için yer almaktayız. 
Bu seneki iplik fuarı beklentimizin çok altında olmamakla beraber 
önümüzdeki seneye yönelik beklentimiz daha yüksektir .Amacımız 
yurtdışı müşterilerine ulaşmak.. Bu yıl bunu göremedik. Burada 
fuarların süre anlamında uzunluğundan ziyade, daha fazla alıcı 
müşteriye hitap edecek tarzda ve hedefinde olması bizim için çok 
önemli. 

Ersan ALTAN / Huafon

Firmaların Fuarlara katılmadan önce amaçlarını çok iyi belirlemesi 
gerekir. Biz Huafon olarak amacımız çok bilerek (daha önceden 
tesbit ederek) bu fuarda yer almış bulunmaktayız.

Fuarlar sektörler ve işletmelere için ne kadar önemliyse ülkemiz 
içinde aynı değeri taşımaktadır. Bu konuda sanırım şunu söylemek-
te yarar var. Fuarların  iyi tanıtılması için, görsel ve yazılı basının 
yeterince kullanılması gerekir. Bununla beraber fuarların yerleşim 
planı da çok önemlidir. Diğer önemli konu ise, Fuarların katılım-
cılara pazarlandığı gibi onların müşterilerine ve ziyaretçilerine de 
pazarlanacak şekilde organize edilmesi gerekir.

İbrahim Şerbetçi

DFN Fantezi İplik / Pazarlama Müdürü

Firmamız için, geçen yıla oranla bu yıl çok daha verimli geçen bir 
fuar oldu. Bu yıl yabancı müşteri portföyümüz daha fazlaydı. Özel-
likle, Rusya, Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri ve hatta Bolivya’dan 
ziyaretimize gelen firmalar vardı. Bana göre bu fuar beklentimizi 
karşıladı.

Ersan ALTAN
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Fuar

Ömer IŞIK - Hasan IŞIK

IŞIKSER TEKSTİL Yönetim Kurulu Üyeleri

Fuar geçen yıla oranla çok daha hareketli geçti. Hem hali hazırdaki 
müşterilerimize, hem de ziyaretimize yeni gelen müşterilerimizle 
birlikte firmalarımıza faydalı olmaya çalıştık. Yerli müşterilerimizin 
dışında, Rusya ve Ortadoğulu müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz 
ağırlıktaydı.

Murat MODA

Erdem Tekstil Pazarlama Müdürü

İplik fuarımız geçen seneye oranla daha iyi idi. Yerli ve yabancı 
müşteri potansiyeli açısından istediğimiz performansı yakaladık. 

Burada aynı zamanda, daimi müşterilerimizin görüşlerini alarak, 
2017 yılına ait yapacağımız çalışmalarımızı değerlendirme imka-
nımız oldu. Umudumuzun her zaman bize yeni ufuklar açacağına 
inanıyoruz.

Mustafa TERZİ / Tasarım ve Patent Sahibi
Hakan SAĞIR / Satış Koordinatörü

Moriş Makine 

Bu tür fuarlar bizim en büyük destekçimiz olmaktadır. Buda, bizim 
bin bir titizlik ve özen göstererek ürettiğimiz, ürünlerin dünyaya ve 
sektörümüze tanıtılmasında büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

Yılda ancak 2 kez yer aldığımız bu tür fuarlara, yeni ürünler sunmak 
için, kalan boşlukta çok ciddi ar&ge ve inavasyon çalışmaları yapa-
rak, işletmelerimize, ve ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayabiliriz 
düşüncesiyle hareket etmekteyiz.

Burada, özellikle son çalışmamız olan, yeni nesil kumaşlarda kont-
rol sistemlerinin, tanıtılmasındaki gayemiz, mevcut ve çıkabilecek 
sorunlar karşısında  firma olarak, bir sistem oluşturarak,  sektörde 
üretime yönelik daha katma değerli ürünlerin üretilmesinde de gel-
diğimiz son noktayı göstermektir. 

Son olarak şunu söylemek isterim; sizinle daha önceki röportajı-
mızda marka taklidi konusunda, firmamızın hukuki süreçleri devam 
etmektedir.

Röportaj: Ümit KARAMAN
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Fuar

Tüyap’ın ev sahipliğinde gerçekle-
şen 14. Uluslararası İstanbul İplik 
Fuarı ve eşzamanlı düzenlenen 
Knitting Tech 2017- 26.Ulusla-

rarası Örgü, Çorap, Nakış Makineleri ve 
Yan Sanayileri Fuarları büyük bir başarıyla 
sona erdi. 18 Ülkeden 215 firma ve firma 
temsilcisinin katıldığı fuarlar 1.955’i yaban-
cı, 6.800’ü yerli olmak üzere toplam 8.755 
ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İnovasyon, teknoloji ve fonksiyonelliği 
buluşturan İplik & Knitting Tech Fuarları 
ikili iş ilişkilerinin geliştirildiği uluslararası 
bir ticaret platformu olarak 4 gün boyunca 
yüksek ziyaretçi oranıyla başarısını bir kez 
daha zirveye taşıdı.

Yurt dışından büyük ilgi gören ve sektö-
rün önde gelen yerli - yabancı firma ve 
firma temsilciliklerinin yoğun katılımı ile 
gerçekleşen fuarlarda; Azerbaycan, Belarus, 
Çin, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, 

Hong Kong, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, 
Kamboçya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, 
Polonya, Tacikistan ve Türkiye’den gelen 
katılımcılar, ürünlerini 4 gün boyunca ziya-
retçilere tanıtma fırsatı buldu.

19 ÜLKEDEN SATIN ALIM HEYETİ

Katılımcı firmalara yeni pazarlar ve müşte-
riler kazandırmak amacıyla tüm yıl boyunca 
sürdürülen alım heyeti programı kapsamın-
da Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, 
Fas, Gürcistan, Hindistan, İran, Kırgızistan, 
Kosova, Lübnan, Makedonya, Mısır, Mol-
dova, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Suriye, 
Tunus ve Ukrayna’dan gelen satın alım 
yetkilileri Tüyap’ın misafiri olarak fuarı 
ziyaret etti. Yurtdışından gelen yoğun talep, 
iplik sektörü ve kumaş üreticilerinin yüzü-
nü güldürdü. Fuar kapsamında yurt içi ve 
yurt dışından gelen sektör profesyonelleri, 
sektörün gelişimi için önemli iş birliklerine 
imza attılar. 

FUARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Knitting Tech & İplik Fuarları sırasında or-
ganize edilen etkinlikler, sektör temsilcileri 
tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Denizli 
Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘Otan-
tik Dokuma Tezgahı’ katılımcı ve ziyaret-
çilere farklı bir deneyim sundu. İstanbul 
Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen 
‘Zeugma’nın simgesi haline gelen pek çok 
mozaiğin motif olarak kullanıldığı sergisi’ 
renkli çalışmaları gözler önüne serdi. Hin-
distan Milli Katılım Firmaları tarafından 
düzenlenen ikili görüşmeler ise katılımcı ve 
ziyaretçileri aynı platformda buluşturdu. 

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 2018 yı-
lında da yeni teknolojileri, kaliteli ürünleri, 
lider firmaları ve her yıl sektörün ihtiyacına 
göre şekillenen kapsamlarıyla sektörün 
geleceğini belirleyecek yeniliklerin adresi 
olmaya devam edecek. 

İPLİK FUARI DÜNYANIN 
2. EN BÜYÜĞÜ OLDUĞUNU 
REKOR ZİYARETÇİSİYLE 
KANITLADI



Tek eksiğimiz 
kendimizi iyi 
tanıtmak ve ifade 
etmek.

Tekstil sektörünün hammaddesi 
olan pamuğun iplik üretimin-
de kayda değer rol oynadığını 
belirten Örme Kumaş Sanayicileri 

Derneği (ÖRSAD) Başkanı Fikri Kurt, 
pamuk üretiminden işlem aşamasına kadar 
yaşanan sürecin ve fiyat politikalarının 
direkt sanayiciye yansıdığını söyledi. Yurt 
genelinde, pamuk üretiminin 1 milyon 
tondan 650 bin tona düştüğünü ifade eden 
Kurt, “Türkiye’nin yıllık pamuk kullanımı 
ise 1.3 milyon ton seviyesinde. Bu da üre-
tilen pamuk kadar ithalat anlamına geliyor. 
Dolayısıyla pamukta dış ticaret açığı söz 
konusu. Bu kapsamnda tekstil üretimi ve 
ihracatının artırılmasına yönelik reformların 
ivedilikle devreye alınması gereklilik arz 
ediyor” şeklinde görüş bildirdi. 

Globalde pamuk fiyatları dolara endeksli ol-
duğu için emtia pamuk fiyatlarındaki artışın 
ipliğe doğrudan yansıdığına dikkat çeken 
Fikri Kurt, iplik fiyatlarının oransal olarak 
her zaman dolar karşısında artış gösterdi-
ğini iletti. 2015 yılı sonunda, 1 kilogram 
pamuk 30/1 penye iplik fiyatının 8.7 liradan 
satıldığını hatırlatan Kurt, dolar kurunun 
artmasıyla 2016 yılı sonunda kilogramının 
11 liraya yükseldiğini kaydetti. Bunun 
aşılması için pamuk üretimini artırıcı 
teşviklerin verilmesi ve kilogram bazında 
desteklenmesi gerektiğini işaret eden Kurt, 
“Bu şekilde hem üretici yetiştirdiği ürünün 
bedelini alacak hem de üretimde katma 
değer sağlanmış olacak. İthal edilen ürün-
lerle üretim yapılırsa sanayicilerimiz dışa 
bağımlı bir duruma gelir. Pamuk üretimini 
artırarak hem istihdamı yaratabilir hem de 

hem de yetiştirdiğimiz ürünlerden yararla-
nabiliriz” değerlendirmesini yaptı. 

Yurt genelinde ara mal üreten fabrikaların 
yeterli olmamasından dolayı ithal iplik 
girdisinin fazla olduğunu dile getiren Fikri 
Kurt, sanayi yatırımlarını devreye alırken 
kapasite kullanımı ve hammaddenin temini 
konusunda planlamanın yapılması gerekti-
ğine değindi. 

Sanayici ve üreticinin yerli sanayiyi koru-
mayı bir görev bilmeleri gerektiğini ifade 
eden Kurt, “Yerli iplik fabrikalarının da 
buna uyması gerekiyor. Yani, iplik ve diğer 
hammaddeleri satarken, nasıl ithal ediyor-
sak, bizler de ipliği net kilogram üzerinden 
almalıyız. Ağırlaştırılmış ambalaj, konik 
naylon ve çuvallarda iplik fiyatına satış 
yapılıyor. Bu konuya bir an evvel çözüm 
bulunmalı” diye konuştu. 

Tekstil sektöründe ihracatın sürekli daral-
dığını ve Rusya ile yaşanan uçak krizinden 
sonra zorlukların yaşandığını belirten Fikri 
Kurt, özelikle Rusya pazarına yönelik 

çalışan firmaların mali sıkıntılardan dolayı 
zorluk çektiğini kaydetti. Rusya ile nor-
malleşme sürecine giren ilişkilerin ticarete 
yeniden hız kazandırdığını söyleyen Kurt, 
“ekstil, örme kumaş, dokuma ve ev teksti-
linde marka olmuş bir ülkeyiz. 

Tek eksiğimiz kendimizi iyi tanıtmak ve 
ifade etmek. Dolayısıyla Türk tekstili hazır 
giyim sektörümüzde, kendi bilgi birikimleri 
ve tecrübelerinden yeterince yararlanmı-
yor. Bundan dolayı işletmeler de katma 
değer sağlamakta güçlük çekiyor” şeklinde 
değerlendirdi. 

Yurt genelinde hammadde konusunda 
yeterli olmayan pamuğun ithal ederek iplik 
ve kumaşa dönüştürerek ihraç edildiğini 
belirten Fikri Kurt, sektörde pamuk ve pa-
muklu ürünler üreterek ihracat rakamlarını 
artırmak istiyorsak, hazır giyim ürünlerinde 
katma değerli ve bitmiş ürünlerin ihracat 
içindeki payının artırılması gerektiğini vur-
guladı. Türkiye’nin kalkınması ile beraber 
istihdam ve işsizliğe ancak tekstilde, hazır 
giyim ve bitmiş ürünler üreterek çözüm 
bulunacağını öne süren Kurt şunları kay-
detti; “Türkiye bir tekstil ülkesi ama iplik 
fabrikası, örme, dokuma ve terbiye boya 
makinelerini üretemeyen ülke konumuna 
geldi. Tekstil faaliyetinde bulunurken de 
Avrupa Birliği ülkelerin isteği doğrultuda 
makinelerle üretim yapıyoruz. Bu yüzden 
de Türkiye’nin küresel pazarda yeterince 
belirleyici olduğunu düşünmüyorum.”

Örme Dünyası Sergisi olarak, Başkan Fikri 
Kurt’un  bu röportajından sonra geçen süre 
içerisinde, Şubat ayı içinde, pamuk ve  iplik 
fiyatları konusunda dergimize yapmış oldu-
ğu yeni açıklamasında; 2015 yılı sonunda, 
1kilogram pamuk 30/1 penye iplik fiyatının, 
8.7 TL’ den satılan pamuk, dolar kurunun  
artmasıyla, fiyatlardaki değişiklikleri şu 
şekilde belirtti. ‘’Yaklaşık % 50 artışla 13 
TL’ olmuştur.   Kaynak: Dünya Gazetesi

Haber
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ÖRSAD BAŞKANI FİKRİ KURT’UN 19 OCAK 2017 TARİHİNDE DÜNYA GAZETESİ 

MUHABİRLERİNDEN MEHMET HANİFİGÜLEL’E VERDİĞİRÖPORTAJDA; 

DAHA GÜÇLÜ BİR YAPI 
REFORMLARLA KURULABİLİR

ÖRSAD Başkanı Fikri KURT



Eximbank’ta Genel 
Müdür Adnan 
Yıldırım’dan sonra 
ikinci İzmirli 
Eximbank Yönetim 
Kurulu’na giren 
Işınsu Kestelli oldu

İhracatın en büyük finansman kayna-
ğı Eximbank’ın 3.7 milyar TL olan 
sermayesi, 10 milyar TL’ya çıkarıldı. 
İzmir açısından güzel bir diğer gelişme 

ise; İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Işınsu Kestelli’nin Eximbank 
Yönetim Kurulu’na girişi oldu.

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldı-
rım, Eximbank Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı’nda alınan sermaye artışı kararını 
Twitter’dan duyurdu. 

Yıldırım, “Bankamızın olağanüstü genel 
kurulunda, 3.7 milyar TL olan bankamız 
sermayesi 10 milyar TL kayıtlı sermaye 
tavanına yükseltildi” diye tweet attı.

ÜNLÜTÜRK; “SERMAYE ARTIŞI 
İHRACATÇILARA CAN SUYU 
OLACAK”

Ekonomide küresel dalgalanmaların 
yaşandığı, ekonomilerin küçüldüğü ve 
ihracatçıların finansmana her zaman-
kinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir 
dönemde ihracatçıların en büyük destek-
çisi Eximbank’ın sermayesinin 10 milyar 
TL’ye çıkarılmasının ihracatçılara can suyu 
niteliğinde olduğunu belirten Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlü-
türk, Eximbank’ın sermaye artışından mutlu 
olduklarını söyledi.

Eximbank’ın sermayesinin 2.7 kat artışını 
Başbakan Binali Yıldırım tarafından açık-

lanan 250 milyar TL’lik ekonomik tedbirler 
ve teşvik paketinin hayata geçmesinin 
işareti olarak algıladıklarını ifade eden 
Ünlütürk, “Dünya genelinde ekonomiler-
de bir durgunluk yaşanıyor. 2017 yılında 
dünya genelinde talebin daha da düşeceği 
öngörülüyor. 

Bu ortamda ihracatçılarımızın rekabetçi-
liklerini koruyabilmeleri için düşük faizli 
finansmana ihtiyacı olacak. Eximbank Ge-
nel Kurulu’nda alınan bu kararı bu açıdan 
önemsiyoruz. 

Ayrıca, Eximbank’ın 2016 yılında 32,9 
milyar dolar olan ihracatçılara finansman 
desteğinin 2017 yılı için 39,8 milyar dolara 
çıkarılma hedefi de bizim için çok önem-
li. Türk ihracatçısına sunulan finansman 
desteği Orta Vadeli İstikrar Programı’nda 
2017 yılı için ortaya konulan 153.3 milyar 
dolar ihracat hedefini tutturmada itici güç 
olacak” diye konuştu. Eximbank’ın serma-
ye artışında desteklerinden dolayı Başba-
kan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’ye Egeli ihracatçılar adına 

teşekkür eden EİB Koordinatör Başkanı 
Sabri Ünlütürk sözlerini şöyle tamamladı; 
“İhracatçılar, Eximbank’ın sermaye artışı 
sonrasında daha uygun faizli ve uzun vadeli 
kredi kullanma olanağı bulacak ve likit 
sorununu çözecek. İhracatçılar, bundan son-
raki süreçte çabalarını üretim ve pazarlama-
ya yoğunlaştıracak. 

Eximbank Yönetim Kurulu’na İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Işınsu 
Kestelli’nin girmiş olması da ayrı mutlu-
luk kaynağımız. Kendisine yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.”

İHRACATÇILARIN TL KREDİ 
TALEPLERİ KARŞILANACAK

Türk Eximbank’ın sermaye yapısını güçlen-
direcek olan bu karar sonrasında, ihracatçı-
ların artan TL kredi talepleri de karşılana-
bilecek. TL kredilerinin en önemli kaynağı 
ise; Türk Eximbank’ın kendi sermayesi 
olacak. 

Haber: Ümit KARAMAN

Haber

23 ÖRME DÜNYASI Ocak - Şubat 2017

EXIMBANK SERMAYESİ 
10 MİLYAR TL’YE ÇIKARILDI

EİB Başkanı Sabri ÜNLÜTÜRK İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli



Türk markasını, 
Fransa ve 
Dünya’ya bir kez 
daha hatırlattık, 
anlattık. Bu tip 
çalışmalarımızı 
bu yıl da farklı 
ülkelerde sürdürmek 
niyetindeyiz.

2016 YILININ TEKSTİL 
SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 
NELERDİR?

Son yıllarda küresel ve bölgesel ölçekte 
yaşanan olumsuz gelişmeler maalesef yavaş 
yavaş ülkemizi de etkisi altına almaya baş-
lamıştır. Ülkemizde yaşanan  terör olayları 
hem sosyal hem de ekonomik hayatımızda 
bir takım olumsuzluklar yaratmıştır. Ancak 
ülke olarak güçlü bir iradeye sahibiz. Kur-
tuluş Savaşı Mücadelesi vermiş bir milletin 
torunlarını hiç kimse yıldıramaz. Bu millet 
darbe teşebbüsü yaşadığı günün ertesi 

günü daha çok çalışmak, daha çok üretim 
yapmak için fabrikalarına koştu. Şer odak-
larının istekleri; onca terör saldırısı ve kara 
propagandalara rağmen başarılı olamadı. 

2016 yılında Türkiye genel ihracatı, 2015 
yılına kıyasla %1,2 gerileyerek 142,1 mil-
yar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Tekstil ihracatımız ise toplam ihracattan 
% 6,9 pay alarak 9,8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiş ve geçtiğimiz seneye göre % 
0,2 düşüş yaşamıştır. 2015 yılı sonu itiba-
riyle başlayıp ve 2016 yılı boyunca ülkemiz 

Röportaj
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İTHİB BAŞKANI 
GÜLLE İLE 2016 YILINI 
DEĞERLENDİRDİK



maalesef birçok acı hadise ile mücadele 
etmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte, 2015 
yılı ihracat verilerimizi korumamız bizim 
için sevindiricidir. 

Türkiye’nin lokomotif sektörü ve Türkiye 
istihdamına en çok katkı yapan sektörlerden 
biri olan tekstil sektörümüz; hazırgiyim ile 
birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin 
en büyük ihracat sektörü olmaya devam 
etmektedir.

. İnanıyorum ki birbirimize kenetlenerek, 
daha çok çalışarak, daha çok üreterek daha 
güçlü olmayı başaracağız. Tüm sıkıntıları 
aşmak için yorulmadan, heyecanımızı kay-
betmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2017 YILI SEKTÖREL ANLAMDA 
BEKLENTİLERİNİZ?

Bir yıl önce, 2016 yılı başlarken değerlen-
dirmemiz sorulduğunda çok kolay bir yıl 
olmayacağını öngörmüştük. Maalesef 2017 
yılı için de çok olumlu sinyaller alamıyo-
ruz. Ancak bu durum bizi asla ümitsizliğe, 
yılgınlığa yönlendirmeyecek. 

Önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler; 
Türk tekstil ürünlerini Dünya’ya satmak, 
Türk Markası, Türk imajı algısını güçlen-
dirmek için tüm merciler bazında çalışmalar 
yürütmeye devam etmektir. 

Mola vermeyeceğiz! Tekstil sektöründe 
katma değerli ürünler yaratmaya devam 
edeceğiz, bunun için geçtiğimiz yıl ilk defa 
tekstil tasarım yarışmamızı uluslararası 
düzeye taşıdık ve başarılı sonuçlar aldık.  
Bunu bu sene ve ilerleyen senelerde de 
sürdürmeyi hedefliyoruz.  

Bunun yanı sıra hedef olarak belirlenen bir 
takım ülkelere Ticaret Heyetleri düzenlen-
mesi konusunda ön çalışmalarımıza baş-
ladık. Ayrıca Alım Heyetleri ile de yurtiçi 
üreticilerimizi B2B görüşmeler vasıtasıyla 
yabancı alıcılar ile buluşturmayı hedefleyen 
projeler üzerinde çalışıyoruz.

Geçtiğimiz yıl Textile Talks başlığıyla 
Fransa’nın başkenti Paris’te ülkemiz ve 
sektörümüz için çıkarılan kara propagan-
daları ve dezenfermasyon çalışmalarını 
boşa çıkarmak üzere bir gece düzenleyerek, 
Dünya’daki bütün önemli tekstil alıcılarını 
ve hazır giyim üreticilerini etkinliğimizde  
ağırladı. 

Son derece başarılı geçen gecede; sek-

törümüzü ve Türk markasını, Fransa ve 
Dünya’ya bir kez daha hatırlattık, anlattık. 
Bu tip çalışmalarımızı bu yıl da farklı ülke-
lerde sürdürmek niyetindeyiz. 

2017 yılına yönelik bir diğer çalışmamız da 
Ur-Ge Projelerine yöneliktir. 3 yıl süreli yü-
rütülen ve ihracatçılarımızın devlet destek-
leri vasıtasıyla yeni pazarlarla tanışmasını, 
bu pazarların potansiyelini keşfetmesini he-
defleyen Ur-Ge Projeleri yapmak konusun-
da çalışmalarımıza başlamış durumdayız. 

Bu çalışmaların; ihracat artışımıza katkı 
sağlanması, aynı zamanda sektör temsilci-
lerimize eğitim, danışmanlıklar verilerek 
sektöre ticari yetenekler kazandırılması 
hedeflenmektedir. 

2016 yılı Aralık ayı içerisinde başta Sayın 
Başbakanımız olmak üzere Hükümetimizin 
çok değerli Bakanları sektörümüze ve ülke 
ekonomimize çok önemli faydalar sağlaya-
cak bir çok desteğin müjdesini verdi. 

Bu destekler ve biraz önce saydığım planlı 
faaliyetlerimiz neticesinde 2017 yılında 
önce 2016 yılı ihracat rakamlarımızı yaka-
layacağımızı, daha sonra ise bu rakamları 
daha da yükseklere taşıyacağımıza inanı-
yorum.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YURT 
İÇİ VE YURT DIŞI FUARLARININ 
YETERİNCE EKONOMİYE ETKİSİ 
OLUYOR MU?

Fuarlar eskiden olduğu gibi şimdi de alıcı 
ve tedarikçilerin bir araya getirildiği ve 
ihracatta pazarlamaya yönelik en önemli 
faaliyetler arasındadır. Özellikle alt yapısı 
güçlü, prestijli ve popüler fuarlara katılım 
sağlayarak Türk ürünlerinin tanıtımına 
devam edilmelidir.

İTHİB olarak bu yıl da Ekonomi Bakanlığı 
onaylı ve destekli milli katılım organizas-
yonunu gerçekleştirdiğimiz tekstil sektörü 
fuarlarımız olacak, ayrıca sadece info stand 
ile katılım sağladığımız ve Türk tekstilini 
tanıttığımız fuarlarımız da var.

Londra Tekstil Fuarı, Münih Fabric Start, 
Premiere Vision fuarlarımız yılda iki dönem 
olarak gerçekleşecek ve İTHİB olarak bu 
fuarlara milli katılım organizasyonunu 
üstleneceğiz. 

Bahsedilen fuarlara İTHİB çatısı altında 
katılan tüm firmalarımıza tanıtım, koordi-

nasyon vb. hizmetlerimizi en üst ölçüde 
sunmaya devam edeceğiz. Türk Tekstilinin 
sağlayacağı katma değer ve inovasyon ile 
yükselen parlayan bir yıldız olmasını hedef-
lemekteyiz. 

FUARLARIN TÜRK TEKSTİL 
SEKTÖRÜNE ETKİLERİ VE ÇOK 
SIKLIKLA GERÇEKLEŞMESİ 
KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİZ 
NELERDİR?

Sektör olarak yurtdışında yaşadığımız en 
büyük sıkıntılardan biri maalesef ülkemizin 
yanlış tanıtılmasıdır. Özellikle 15 Temmuz 
hain darbe girişiminden sonra bazı odaklar, 
planlı bir şekilde kara propagandalarla yurt-
dışındaki müşterilerimizi yanlış yönlendir-
diler. 

Avrupa’da sektörümüzle ilgili aslı astarı ol-
mayan onlarca haber yapıldı.  Biz de İTHİB 
olarak yurtdışında kendimizi anlatabilece-
ğimiz bütün mecralara katılarak ülke eko-
nomimizin sağlam olduğunu, sektörümüzün 
bu darbe girişiminden hiç etkilenmediğini 
ifade ettik. 

Bu tarz kara propagandalara en etkin müca-
dele yöntemi; ülkemizin ve sektörümüzün 
doğru tanıtımıdır. Biz de yurtdışındaki fu-
arları; bir ticaret aracı olmalarının yanında, 
ülkemizin doğru tanıtımına katkı sağlayan, 
insanların akıllarındaki soru işaretlerinin 
anında cevaplanabileceği alanlar olarak 
görüyor ve önemsiyoruz. 

Çünkü alıcılar bizi orada gördükçe ve 
sorularına cevap aldıkça sektörümüze ayrı 
bir güven gelmekte ve sektörümüz güçlen-
mektedir. 

Bu sebeple sektörümüz ile iligili ulusla-
rarası tüm önemli fuarlara milli katılım  
organizasyonları düzenlemeye, ülkemizi 
ve sektörümüzü doğru bir şekilde temsil 
etmeye devam edeceğiz. 

Röportaj: Ümit KARAMAN
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SAYIN FAYAT, SEKTÖRÜNÜZ 
ADINA 2016 YILININ KISA 
BİR DEĞERLENDİRMESİ VE  
2017 YILI BEKLENTİLERİNİZ 
HAKKINDA NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?

Hazır giyim sektörü 2016 yılını ihracatta 
geçen yılki seviyesinin bir miktar üzerinde 
16,9 milyar dolar seviyesinde kapattı. İç pa-
zar ise nominal değerle yüzde 8-10 büyüme 
gerçekleştirdi.

2017 yılında ise içeride ve dışarıda yine 
önemli riskler gözükmektedir. İçeride siyasi 
beklentiler çerçevesinde iç Pazar yüzde 
8-10 arasında büyüyecektir, dışarıda ise 
AB, ABD ve yakın-komşu ülkelerde geliş-
meler etkili olacaktır. AB’de brexit sonrası 
yavaşlama beklentisi,  ABD’de Trump’ın 
ticaret politikası, yakın ve komşu ülkelerde 
ise enerji fiyatlarına bağlı canlanma ümidi 
izlenecektir. 2017 yılında ihracatın sınırlı 
ölçüde artışı başarı olacaktır. Euro-dolar pa-
ritesi de zayıflayan Euro ile ihracatı olum-
suz etkileyecektir. Türk Lirasında zayıflama 
devam edecektir. 2017 yılında muhtemelen 
daha yüksek döviz kurları olacaktır. 

FUARLARIN TÜRK TEKSTİL 
SEKTÖRÜNE ETKİLERİ VE ÇOK 
SIKLIKLA GERÇEKLEŞMESİ 
KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİZ 
NELERDİR?

Fuarlar, hazır giyim ve tekstil sektöründe 
yeni iş bağlantıları sağladığı için çok önem-
li ayrıca fuarların daha nitelikli, müşteriye 
yakın lokasyonda ve doğru tarihlerde ya-
pılmasının çok sıklıkla yapılmasından daha 
önemli olduğunu düşünüyoruz.  

Röportaj: Ümit KARAMAN
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2017 YILINDA 
İHRACATIN SINIRLI 
ÖLÇÜDE ARTIŞI 
BAŞARI OLACAKTIR

Röportaj
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İthal makine 
kullanım oranının 
yüzde 80’lerde 
olduğu tekstil 
sektörü, yıllık 1 
milyar 450 milyon 
dolarlık makine 
ihracatı yapıyor. 

Dünya Gazetesinden Sercan 
Akıncının haberine göre; Moda 
ve Hazır Giyim Federasyonu 
(MHGF) ve Tekstil Makine ve 

Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) 
açık inovasyonla sektörel birikimlerini 
karşılıklı açarak işbirliğine gidiyorlar. 

Sektörün ve Türkiye’nin makineye olan 
bağımlılığını azaltmayı hedefleyen süreç 
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ve TEM-
SAD Başkanı Adil Nalbant’ın imzaladığı 
protokolle başladı. Bu süreçte TEMSAD 
üyelerinin bulunduğu komite MHGF 
üyelerinin üretim tesislerine giderek onların 
isteklerini dinleyecekler.

İmza töreninde konuşan MHGF Başkanı 
Öztürk, 2014 yılında 1 milyar 360 milyon 
dolar olan tekstil makinesi ithalatının, ge-
çen yıl 1 milyar 450 milyon dolara çıktığını 
kaydetti. 

Bu protokolle gelecek yıl ithalatın 200 
milyon dolar civarında geri geleceğine 
inandığını anlatan Öztürk, “2019- 2020 
yıllarında makine ithalatının 1 milyar dolar 
civarına geleceğini düşünüyorum. 

Bu protokolden sonra diğer sektörlerin de 

bizimle aynı doğrultuda adımlar atacağına 
inanıyoruz. Bu ay sonuna kadar TEMSAD 
üyelerinin olduğu komite 8- 9 tesisi ziyaret 
etmiş olacak” dedi. 

Bu ithalat rakamlarının sadece kaba makine 
olduğuna değinen Öztürk, tekstil iğnesinde, 
elektronik kartta ve bunların tamiratında da 
dışa bağımlı olduğumuzu anlattı. 

Bunları üreten yerli firmaların olduğuna 
inandığını bildiren Öztürk, makinelerin hata 
payını sıfıra indirmek için yapılacak re- or-
ganizasyonların yerli firmalarca yapılmasını 
istediklerini vurguladı.

FUARLARDA EN BÜYÜK 
MÜŞTERİMİZ YERLİ SANAYİCİ

Makinecilerin, yerli sanayicilerle büyü-
meyi hedeflediklerini kaydeden TEMSAD 
Başkanı Nalbant ise Türkiye’nin bir tekstil 
ülkesi olduğunu hatırlattı. 

Bu sektör dışında Türkiye’nin kısa zaman-
da bir dünya markası çıkaramayacağını 
savunan Nalbant, şöyle devam etti: “Uçak 
üretiminin bile yüzde 55’i tekstilden. Bir 
sektörde söz söylemek için o sektörün 
teknolojilerini, makinelerini yerli olarak 
üretebiliyor olmak gerekir. 

Yurtdışı fuarlarda en büyük müşterilerimiz 
yerli sanayicilerimiz. İçeride böyle bir ko-
pukluk var. Bu anlaşmamış diğer sektörlere 
örnek olmalı.” Protokolün imzalanmasının 
ardından, kamu kurumları ve üniversite-
ler işbirliğinin de geliştirileceği süreçte, 
MHGF tarafından tespit edilen farklı branş-
lardaki firmalara inceleme gezileri düzen-
lenerek sektörün taleplerinin toplanmasına 
başlanacak. 

Bu doğrultuda TEMSAD ile çözüm üretile-
rek amaca ulaşılması öngörülüyor. 
Kaynak: www.dunyagazetesi.com

TEKSTİLCİLER YERLİ 
MAKİNEYE GEÇİYOR
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İhracatçılara kredi kullandırmada bir 
takım yeni iyileştirmeler yapılacağını 
anlatan Adnan Yıldırım, “Eximbank 
olarak reyting sistemimize göre kredi 

vermeye başlayacağız. Reyting sistemimizi 
yıl sonundan önce devreye alacağız” dedi.

 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı 
Birlikleri (İTKİB) çatısı altında toplanan 
hazır giyim, tekstil, deri ve halı birlikleri-
ne üye ihracatçılar, finansman ihtiyacına 
çözüm yollarını konuşmak üzere Eximbank 
Genel Müdürü Müdürü Adnan Yıldırım ve 
Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü 
İsmet Gergerli ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Adnan Yıldırım, 
Eximbank’ın ihracatçı firmalara hem kredi 
hem de sigorta desteği sunduğunu hatırlattı. 
Halen toplamda 7 bin 700 ihracatçı firma ile 
çalıştıklarını bildiren Yıldırım şöyle devam 
etti:  “2016’da 22 milyar doları kredi, 11 
milyar doları sigorta olmak üzere 33 milyar 
dolarlık destek sağladık. Geçen yıl Türkiye 
ihracatının yüzde 22,7’sine katkı sunduk. 
Bu yıl kredi ve sigortayı 40 milyar dolara 
çıkararak Türkiye ihracatının yüzde 26’sını 
desteklemeyi planlıyoruz’’ dedi. 

TL BAZLI KREDİLERDE YÜZDE 6 
DAHA AVANTAJLIYIZ

Türkiye’de ihracat kredilerinin yüzde 
44’ünün Eximbank tarafından verildiği-
ni bildiren Adnan Yıldırım, geniş ürün 
yelpazesi ile de her zaman ve her konuda 
ihracatçının yanında olduklarının altını çiz-
di. 28 farklı kredi programlarının olduğunu 
anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

 

“Diğer bankalarla kıyaslandığında Exim-
bank ihracatçılarımıza TL bazlı kredilerde 
ortalama 6, döviz kredilerinde ise 2-2,5 
puan gibi faiz avantajı sağlıyor. 

Bu çok önemli bir fırsat. İhracatçılarımızın 
bu avantajdan yararlanmalarını istiyoruz. 
KOBİ dışındaki ihracatçılar da KGF’ den 
alacakları kefaletle bize gelebilecekler.  
Eximbank olarak artık kendi reyting siste-

EXİMBANKTAN SANAYİCİ 
VE İHRACATÇIYA BÜYÜK 
İMKAN 



mimizi kurmaya ve bu sisteme göre kredi 
vermeye başlayacağız. Reyting sistemimizi 
yıl sonundan önce devreye alacağız.”diye 
konuştu. 

 KGF GENEL MÜDÜRÜ GERGER-
Lİ: KOBİ DIŞI İHRACATÇILARI 
DA DESTEKLEYECEĞİZ

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli de 
konuşmasında, Türkiye’nin döviz ihtiyacını 
giderebilmesi için üretmekten ve satmaktan 
başka çaresinin olmadığını, bunu da reel 
sektörün yapabileceğinin altını çizdi. Hükü-
metin de ihracatçıya destek için kaynakları  
sınırsız açtığını vurgulayan Gergerli, şöyle 
devam etti:

“20 milyar TL’lik bir hacmimiz varken şim-
di 250 milyar dolara kadar bu imkân bize 
sağlandı. Daha önce Eximbank ile sınırlı 
bir çalışma yapıyorduk. 25 yıldır sadece 
öz kaynaklarımızdan KOBİ’lere destek 
veriyorduk. 

Oysa ihracatçı firmalarımızın sadece yüzde 
11’i KOBİ, yüzde 89’u KOBİ dışı.  Sadece 
KOBİ’lere odaklanarak  ihracata istediği-
miz desteği vermemiz mümkün değildi. 
Onun için KOBİ dışı işletmeler için de bu 
sistemin daha aktif olması ve onlara destek 
sağlanmasına karar verdik. Diğer taraftan 
ihracatçımızın işini kolaylaştırmak için bü-
rokratik işlemleri de kolaylaştırdık. Teminat 

başvurularını artık 24 saatte sonuçlandı-
rıyoruz. Son üç haftada 23 bin firmamıza 
teminat verdik.”

BİRLİK BAŞKANLARINDAN 
EXIMBANK VE KGF’YE 
TEŞEKKÜR

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhra-
catçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi ise toplantıya gösterilen yoğun 
ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, “Hükümet son dönemde ihracatçı için 
250 milyar TL gibi büyük bir kredi hacmi 
yarattı. Bu kredinin kullanılmasında Exim-
bank ile KGF’ nin gösterdiği işbirliğini çok 
önemsiyoruz” dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracat-
çıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle 
de çok önemli bir süreçten geçildiğini ifade 
ederek, “Çözüm ve reçete burada bulunu-
yor. Eximbank ve KGF’yi  tam bir ihracatçı 
dostu olarak görüyoruz. Bu dostluğun 
ihracatımıza mutlaka son derece pozitif 
yansımaları olacaktır”” şeklinde konuştu.  

Gülle, toplantıdan çıkacak neticenin 
Türkiye’nin ihracatına, kendilerine ve sek-
törlere yardımcı olacağını vurguladı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracat-
çıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa 
Şenocak ise “ Geleceğe umutla bakıyoruz. 

Finans kaynaklarıyla destekleyerek açık-
larımızı kapatacağız diye düşünüyorum” 
derken, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği 
(İHİB) Başkanı Uğur Uysal da “Tüm 
sektörlerde ne Eximbank sigortasından ne 
kredi uygulamalarından ne bugünkü kolay-
lıklarından ne de KGF’ mnin uygulamala-
rından haberimiz yok. 

Bu tip organizasyonlarla size anlatmaya 
çalışacağız. Olabildiğince bilgi aktarımı 
yapmak için buradayız” ifadelerini kullandı. 

Örme Sanayicileri Derneği (ÖRSAD)
Başkanı Fikri kurt ise; böyle bir toplantının 
gerçekleşmesinin sektörümüz adında çok 
olumlu geçtiğine inanıyorum. 

Sıkıntıda olan sanayicimize, tam zamanında 
sunulan bir imkan olarak değerlendiriyo-
rum. EXİMBANK ve  KGF tarafından biz-
lere sunulan bu projeden, hepimiz hesabı-
mızı çok iyi yaparak yararlanabiliriz’’ dedi.

Toplantıya katılarak söz alan Denizbank 
Genel Müdürü Hakan Ateş ise KGF’ nin 
kaynakların akılcı dağılımına karar verece-
ğini belirterek, “Bu sistem çok efektif hale 
geldi. Tüm ihracatçılarımızın yararlanması 
lazım.” dedi. 

Toplantı bitiminde Birlik Başkanları Adnan 
Yıldırım ile İsmet Gergerli’ye teşekkür 
plaketi verdiler.   Kkaynak time iletişim
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Hindistan 
Başkonsolosu 
Sayın Hazar 
A.H.Khan ‘’ÖRSAD 
Başkanı Sayın 
Kurt’un ülkemize 
ve sektörümüze 
gösterdikleri 
ilginden dolayı çok 
memnunuz’’

Hindistan Başkonsolosluğu İs-
tanbuldaki çeşitli ticari fuarlara 
Hindistan şirketlerinin katılım-
larını desteklemektedir ve teşvik 

etmektedir ki İstanbul İplik Fuarı da bunlar-
dan biridir ve her sene düzenli olarak Hintli 
misafirlerinin özellikle TEXPROCIL’in 
katıldığı bir fuardır.

Hindistan ve Türkiye tarihi bağlara sahip 
olup iki ülke arasındaki ilk diplomatik 
misyon değişimi 1481-82 yıllarına da-
yanmaktadır. İki ülke kültürel anlamda da 
kesişmektedir. 

Mevlana Celaladdin Rumi’nin Tasavvuf 
Felsefesi, Hindistan’ın Tasavvuf Geleneği 
ve Bahkti hareketiyle yankı bulmuştur. 
Hintçe ve Türkçede de birçok kelime 

ortaktır. Türkiye İstatistik Kurumu ve-
rilerine göre 2015 yılında Türkiye’nin 
Hindistan’dan yaptığı ithalat değeri 
5.61 milyar US Dolar ve Türkiye’nin 
Hindistan’a ihracat değeri ise 650.3 milyon 
dolardır. 2016 Ocak- Kasım dönemi için de 
ithalat 5.27 milyar dolar ve ihracat değeri 
594.31 milyon dolar olmuştur. 

Pamuk ve dokuma, ikili ilişkilerde önemli 
bir paya sahiptir. İki ülke de bu ürünlerin 
ihracatçıdır. İki ülkeden de işadamlarının bu 
fuarlara katılımı iki ülke arasındaki ticareti 
arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. 

3000’den fazla üyesiyle TEXPROCIL Hin-
distan’daki en önemli pamuk ve dokuma 
ihracatı teşvik konseyidir. Üyeleri de iyi 
bilinen Pamuk, İplik, Kumaş, ve Ev Teks-
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İPLİK FUARINDA 
BÜYÜK BULUŞMA



tili üretici ve ihracatçılarıdır. Bunlardan 
bazıları bu fuara katılıp Hindistan dokuma 
sanayisini az da olsa sizlere sergiledi

2-5 Şubat 2017 de İstanbul TUYAP Fuar 
merkezinde gerçekleşen ‘’İplik Fuarı 2017’’ 
de, Hindistan Tekstil Bakanlığına bağlı 19 
firma firma, Hindistan Tekstil İhracatçılar 
Birliği Konseyi eşliğinde yer aldı. Bu yılki 
katılımda Tekstil bakanlığı Müsteşarı Ekse-
lansları Sayın Subrata Gupta eşlik etti.

3 Şubatta TUYAP fuar merkezi toplantı 
salonunda, ÖRSAD Başkanı Fikri Kurtla 
görüşen Ekselans Subrata, ‘’ülkemiz ve 
sektörümüz için iyi diyalog kurduk, bu 
konuda gösterdikleri ilgiden dolayı Sayın 
Kurt’a teşekkür ederiz’’ dedi.

Hindistan Başkonsolosu Sayın Hazar 
A.H.Khan ise konuşmasında, ‘’ÖRSAD 
Başkanı Sayın Kurt’un ülkemize ve sektö-
rümüze gösterdikleri ilginden dolayı çok 
memnunuz, umarım bu karşılıklı alaka iki 
ülke arasındaki sektörel ilişkilerimize de 
yansıyarak devam eder. Ülkelerimiz arasın-
da uzun yıllardan beri devam eden kardeşli-
ğimize de katkı sağlamış olur’’ dedi.

Khan daha sonra, Hindistan’ın tekstil sek-
töründe, dünyada iyi bir yere gelerek büyük 
atılımlar yaptığını vurgulayarak, bunu Türk 
tekstil sanayicisiyle paylaşmaktan mutlu 
olduğunu ifade etti. 

Başkan Kurt ise, ‘‘Hindistan Tekstil Bakanı 
Sayın Subrata’ ya, Sayın Başkonsolos 
Khan’a, Konsolos muavini Amar Sinhg’e 
ve İhracatçılar Konseyine, şahsıma ve 
derneğimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı 
teşekkür ederim’’ dedi. 

Başkan Kurt konuşmasına şöyle devam 
etti. ‘‘iki ülke arasındaki dostluğun devam 
etmesinde önemli rol oynayan karşılıklı 
güvendir. 

Bizde sektörel anlamda bu diyaloğu 
karşılıklı bilgi alış verişi ile daha da ileri 
götürerek  ülkelerimize ve sektörümüze 
katma değer sağlayacağımıza inanıyorum 
ve kendilerine teşekkür ediyorum’’ dedi.  

Haber: Ümit KARAMAN
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KISACA RAM TEKSTİLİ 
ANLATIRMISINIZ?

Ram Tekstil, 1996 yılında Hüseyin Kafçı 
yönetiminde Basın Ekspres yolu üzerinde, 
10 adet yuvarlak örgü makinası ile tekstil 
sektörüne girdi. İlerleyen yıllarda, bünye-
sine konfeksiyon bölümünü de ekleyerek 
imalata başlamış, İngiltere ve Almanya 
başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine 
ürünlerini ihraç etmiştir. 

2008 yılında, hem ihracatta rekabetin artışı, 
hem de Çin’in Avrupa pazarındaki payının 
artışıyla, konfeksiyon bölümünü kapatarak 
tekstilde örme kumaşa yoğunlaşmıştır. Za-
man zaman makine parkurunda değişmeler 
olsa da geniş parkur seçeneğiyle Mahmut-
bey’deki kendi binasında hizmet vermeyi 
sürdürmektedir. Şimdiler de ise kurucusu 

Hüseyin Kafçı, tekstil bölümünü, oğulları 
Kadir Kafçı ve Mehmet Kafçı’ya devredip 
kendisi Ram Grup’un diğer girişimleri 
(Gıda ve İnşaat) ile ilgilenmektedir. 

Röportajımızı Mehmet Kafçı ile gerçekleş-
tirerek, kendisine sorularımızı yönelttik.

ÖNCELİKLE PARKURUNUZDAKİ 
DEĞİŞİKLERDEN BAHSEDELİM. 
NELER DEĞİŞTİ?

Geçen sene itibariyle bünyemiz 65 maki-
ne vardı.  Önceki yıllarda parkurumuza 
dahil ettiğimiz elektronik jakar ve açık en 
makinalırını geçen sene parkurdan çıkardık. 
Ve asıl kalemimiz olan üçiplik kumaşa yo-
ğunlaştık. Bünyemizde an itibariyle tamamı 
32/20 olmak kaydıyla 21 adet Pai Lung, 9 
adet Mayer ve 7 adet  Unitex 3 iplik maki-
namız ve 2 adet de 38/16 Terrot kaşkorse 
makinamız vardır.

PARKURUNUZDAKİ BU 
DEĞİŞİMİN SEBEBİ NEYDİ 
PEKİ?

Sektörel bazı gelişmeler bizi bu kararı 
almaya itti diyebiliriz. Şunu demeliyim ki 

örme kumaş sektöründe parkurunu geniş tu-
tanların öncelikli problemi işçi oluyor. Sek-
törümüze yeni dahil olan işgücünün azlığı, 
bizi genişlemeden ziyade daralmaya itiyor. 
Sektöre gerek içten gerek ise dışardan aşırı 
ekonomik baskı yapılmakta ve bu baskıyı 
da en fazla örme kısmı çekmektedir.  

Bu baskılar altında da haliyle yeni işgü-
cü için albenisi olan bir dal olmaktan da 
uzaklaşıyor. İmalatçı firmaların kendi ara-
larındaki rekabetini örmeciden kesecekleri 
kuruşlar ile sağlayacakları inancı var, sanki, 
bu da fiyatların bir türlü artmamasına sebep 
oluyor. 

Bu hareket ülke genelinde milyonlarca 
istihdam sağlayan tekstil sektörünün daha 
gerilemesine, yeniliğe ve yatırıma yapılacak 
güce ulaşmamasına neden oluyor.

SEKTÖR DIŞINDAN NE GİBİ 
ETKENLER VAR ?

Öncelikle dolar kurunun aşırı dalgalanması 
fiyat tutturulamamasına ve bu da üretim 
programı yapılamamasına neden oluyor. 
Haliyle ihracat ve ithalat yapan için her 
daim risk teşkil eden bir konu bu. Kimine 

Röportaj
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SERBEST TİCARET 
ANLAŞMALARI (STA) DA 
DİKKATLE İNCELENMELİ

Sektörümüze 
yeni dahil olan 
işgücünün azlığı, bizi 
genişlemeden ziyade 
daralmaya itiyor.

Kadir Kafçı Tahir TaşkıranMehmet Kafçı
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yarıyor, kimine ise yaramıyor. Bu belir-
sizlik istikrarı da bozuyor. Tüm bunların 
yanında devletimizin diğer ülkeler ile 
yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) 
da dikkatle incelenmeli, her sektöre ayrı 
maddeler ve kotalar getirilmelidir. 

Mesela tekstil sektöründe üretim için 
rekabette olduğumuz Banglades ve Pakistan 
gibi ülkelerle yapılacak olan STA’nda 
tekstil konulu malların da anlaşmaya dahil 
edilmesi ya da kota getirilmemesi bizi 
olumsuz yönde etkileyecektir. Devletin 
sektöre ve dolayısıyla bu, sektörün istihdam 
ettiği milyonlarca kişiye sıkacağı bir kurşu-
na dönüşebilir. 

Bilişim ve Enerji gibi katmadeğeri yüksek 
bir sektör olmayabiliriz ama en fazla istih-
dam veren, en fazla haneye giren, tarla-
sından AVMsine ve dolaylı-dolaysız tüm 
ülkeyi ilgilendiren bir sektörüz.  Devletten 
bu yüzden biraz daha yardım ve anlayış 
beklemekteyiz. 

Sanayi Bakanlığı’ndan ziyade Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı ile karşıkarşıya bırakılan 
bir sektörüz an itibariyle. 

SEKTÖRÜ İYİLEŞTİRMEK İÇİN 
SİZCE  NELER YAPILMALI?

İşçisinden hükümetine kadar herkesin yap-
ması gereken vazifeleri var elbette. Bizler 
üreticiler olarak kaliteli üretimimizden 
vazgeçmemeliyiz. Avrupa’ya ve dünya ge-
neline ispat ettiğimiz bir kalitemiz mevcut, 
bunu kimsenin bozma lüksü yok. 

Ve ÖRSAD aile olarak derneğin koymuş 
olduğu fiyat politikasına sadık kalınmalı. 
Özeleştiri yapacak olursam benim de sadık 
olmadığım fiyatlar var elbette. Bu fiyatlar 
keyfi oluşmuyor elbette. 

Hiçbir üreticinin istemeyeceği fiyatlara 
üretim yapılıyor. Bunda düşük fiyat teklifi 
veren merdiven altı firmalarının da etkisi 
var. Bu kişiler, bu politikalarıyla kendi 
ayaklarına  kurşun sıkmış olduklarını fark 
etmeli. Yapılan yatırımın ve harcanan mesai 
ve emeğin karşılığı asla mevcut piyasa 
fason fiyatları değildir, fazlasını hak ediyor.

Yukarıda da değindiğim gibi, hükümetin 
STA  imzalayacağı ülkelerle rekabette oldu-
ğumuz sektörler için, kota veya engel ko-
nulmalı ki yerli üreticimiz ayakta durmaya 
zar zor da olsa, devam edebilsin. Yıllardır 
dile getirilen çek yasasının yeniden değiş-

tirilmesi ve dolandırıcılara yeniden hapis 
yükünün getirilmesi de sektörce istediğimiz 
bir diğer konu. 

2017 YILINDAN 
BEKLENTİLERİNİZ NELER?

2017nin ilk çeyreğini neredeyse geride bı-
rakıyoruz. 2016 yılı ile kıyaslanacak olursa, 
bu sene ilk çeyrekte gerideyiz. Kaldı ki, 
geçen sene bu zamanlar, Rusya ile uçak kri-
zimiz vardı. O krizin atlatılmasına rağmen 
2017nin ilk çeyreği biraz zayıf geçti. Bunu 
önümüzdeki referanduma da dolardaki dal-
galanmaya da bağlayanlar olacaktır elbet. 
Ama benim Türk insanına inancım tam. 

Birçok milletin aksine zoru görünce vazge-
çen bir millet olmadığımızı defalarca gös-
terdik, ki zoru yapmaktan da keyif alan bir 
milletiz aslında. Bu sebeple krizin ardından 
güneşin yeniden doğacağına inancım var. 
O güneşi ağabeyim Kadir Kafçı ve emektar 
çalışanımız ve planlama sorumlumuz Tahir 
Taşkıran ile iyi şekilde karşılayacağımızı ve 
hazır olacağımıza inanıyorum. 

Rabbimin bize vereceği güç ve babamız 
Hüseyin Kafçı’nın bize vereceği destek ve 
birikimi ile biz bu işi daha ileriye götürme-
ye kararlıyız. Allah utandırmasın. 

Röportaj: Ümit KARAMAN

Röportaj
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İpekçi bir aileden gelen ve büyük dede-
si ipek böceği tohumunu ıslah etmek, 
daha verimli, daha kaliteli ve hastalık-
lara dayanıklı ipek böceği tohumu elde 

etmek için 120 sene önce Çin’e giden ve bu 
çalışmalarıyla Sultan Abdülhamit tarafın-
dan nişanla taltif edilen State University of 
New York Fashion Institute of Technology 
FİT mezunu İpek Tohumcu, ABD pazarına 
girmek isteyen firmalarla işbirliği yapmaya 
hazır.

İpek Tohumcu Tailored Design dalında 
ödül alması neticesinde New York da çeşitli 

firmalarda çalışmış, ABD pazarına uygun 
tasarım ve satış şekilleri konularında tec-
rübe sahibi olmuştur. Kadın giyim dalın-
daki tasarım, kalıp ve materyal eğitimi ve 
tecrübesi sayesinde koleksiyonlarını hedef 
pazarının karakteristiklerini özgün yapısını 
inceleyerek hazırlamaktadır.

Türkiye de bulunduğu sürede eğitime katkı 
vermiş, İTÜ ve İMA da teknik dersler ver-
miştir. Türkiyede bulunduğu sürede yurtdı-
şıyla çalışan firmaların Moskova, Milano 
ve New York koleksiyonlarını hazırladı, 
modelhanelerini yönetti ve müşteri ilişkile-

rine destek verdi. Kendi özgün koleksiyonu 
ve markasıyla Kanada, Vancouver Moda 
Haftasına katılmış, defilesi moda dünya-
sında ve medyasında ilgiyle karşılanmıştır 
ve neticesinde prestijli New York Moda 
haftasından katılım daveti almıştır. 

ABD pazarına kopya tasarımlarla girmek 
kanunen yasak olduğu için New York Moda 
Haftasından gelen davetin sadece özgün 
tasarımlar ve Markalar için olduğunun altını 
çizmek gerekir. Tasarımlarının piyasa sunu-
mu ve pazarlaması talep edilmesi halinde 
NYFW organizasyonunun yan kuruluşu ta-
rafından komisyon bazında bir anlaşmayla 
mümkün olabilecektir. Pazarlama konusuna 
ilişkin teklifte kendisine sunulmuştur.

İpek Tohumcu ayrıca şu bilgiyi pay-
laşmıştır. Çeşitli Avrupa ülkeleri başta 
İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerdeki 
tedarikçilerinde ürettikleri ürünlerin büyük 
bir bölümünü hedef pazar olan ABD ‘ye 
satmaktadırlar. Bir başka önemli konu ise 
Çinli tedarikçilerin artık markaların ikinci 
bir modelhaneleri gibi çalışarak tasarım 
hazırlamaları bu şekilde üretimlerinde 
kendi bünyelerinde kalmasını sağlamaları-
dır. Defileler tasarımın kullandığı materyali 
de sergileyerek başka markalarında kendi 
tasarımlarını ürettirebilecekleri pazar bilgisi 
sunmaya vesile olmaktadırlar.

Numune hazırlanmasında drapajin nasıl 
kullanıldığı prova teknikleri, tasarım öğe-
lerinin her birisinin hangi teknikle  (drapaj 
veya flat  pattern ) çabuk ve doğru hazırlan-
dığı konusunda firma modelhane elemanla-
rına verdiğimeğitim veren ve danışmanlık 
Yapan İpekçi, 

Bursa İhracatçılar Birliği’nin düzenlediği 
eğitimlerde Top shop, Zara ve diğer marka 
tedarikçilerine eğitim verdi. İpek Tohumcu 
hedef pazara  uygun, rekabet gücü olan 
materyallerden koleksiyonunu hazırlamayı 
ve işbirliği çerçevesinde New York Moda 
haftasında sunarak ABD pazarında en doğru 
şekilde çalışmayı hedeflemektedir. 

AMERİKA PİYASASINA GİRMEK 
İSTEYEN TEKSTİL FİRMALARI 
İÇİN BİR PARTNER HAZIR

İpek TOHUMCU
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Türkiye’nin aralık 
ayı ihracatı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 9,3 
artarak 12 milyar 
817 milyon dolara 
ulaştı. 2016 yılı 
ihracatı ise bir 
önceki seneye 
kıyasla yüzde 0,8 
gerileyerek 142 
milyar 610 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine 
göre aralık ayında 
kilogram bazında 
yüzde 4,7 artış 
gösteren ihracatın 
lokomotif ilk üç 
sektörü otomotiv, 
hazır giyim-
konfeksiyon ve 
kimyevi maddeler 
oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
geçen aralık ayı ve 2016 yılının 
tamamına ilişkin ihracat rakamları 
ile 2017 yılı hedeflerini başkent 

Ankara’da düzenlenen toplantıda açıkladı. 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ihra-
cat verilerini paylaştığı toplantıya, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci de katılarak 2016 
yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın dün açık-
ladığı verilere göre Türkiye’nin aralık ayı 
ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 9,3 artarak 12 milyar 817 milyon 
dolar oldu. 

İhracat aralık ayında kilogram bazında yüz-
de 4,7 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 
4,1 artış kaydetti. Türkiye’nin 2016 yılı 
ihracatı ise bir önceki seneye kıyasla yüzde 
0,8 gerileyerek 142 milyar 610 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

OTOMOTİV LİDER SEKTÖR, AB 
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 
BÖLGE 

TİM verilerine göre sektör bazında aralık 
ayında en fazla ihracatı 2 milyar 348 mil-
yon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. 
Bu sektörü 1 milyar 339 milyon dolarla 
hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 282 
milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri 
takip etti.

ALMANYA, ABD VE IRAK’A 
İHRACAT ARTTI, RUSYA’DA EN 
DÜŞÜK KAYIP OLDU

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk 
beş ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya 
ve ABD oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 
3,7, Irak’a yüzde 59, İtalya’ya yüzde 12, 
ABD’ye yüzde 8,7 artarken, İngiltere’ye 
yüzde 2,8 geriledi. Aralık ayında Birleşik 

Haber
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TÜRKİYE İHRACATI 
2017 YILINDA 155 
MİLYAR DOLARA 
YÜKSELECEK



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: 
“Geçen yıl parite, emtia-petrol fiyatlarındaki 
düşüş ve Rusya, Irak, Suriye, Libya’daki 
sorunlar nedeniyle toplamda 8,7 milyar 
dolar kayıp yaşadık. Bunlar olmasaydı 
ihracat yüzde 5 artışla 150,8 milyar dolar 
olacaktı.

Ancak gururla söyleyebiliriz ki geçen yıl 
dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 
0,89’a çıkararak rekor kırdık. AB’nin 
ithalatından alınan pay da yüzde 1,28’e 
ulaşarak yine rekor kırdı.”

Arap Emirlikleri’ne ihracat yüzde 77, 
Irak’a yüzde 59, Bulgaristan’a yüzde 44 
artış gösterdi. Bunların yanında Rusya’ya 
ihracatta yüzde 13 ile bu yılın en düşük 
kaybı yaşandı. 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat 
rakamlarını açıkladığı konuşmasına yılba-
şında İstanbul Ortaköy’de yaşanan terör 
saldırısını bir kez daha kınayarak başladı 
ve “Dünyadaki bütün ülkelerde yaşanan bu 
tür saldırılara karşı üzerimize düşen görev; 
soğukkanlılığımızı korumak ve birbirimize 
daha fazla kenetlenmek. 

Terörün kaynağının kurutulması için Hükü-
metimizle birlikte elimizden geleni yapma-
ya hazırız. Bu saldırıda hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza ve yabancı misafirlerimize 
Allahtan rahmet, yaralılarımıza ise acil 
şifalar diliyorum” dedi. 

İHRACAT RAKAMLARINI 
DEĞERLENDİREN 
BÜYÜKEKŞİ, GÜMRÜK VE 
TİCARET BAKANLIĞI’NIN 
DÜN AÇIKLADIĞI KAYIPLAR 
OLMASAYDI İHRACAT 150,8 
MİLYAR DOLAR OLACAKTI

Türkiye ihracat fiyatlarının geçen yıl petrol 
ve emtia fiyatlarının düşük seyretmesiyle 
gerilediğini, 2015’te 1,44 dolar olan kg 
başı ihracatın 2016’da 1,37 dolara indiğini 
dile getiren Büyükekşi, “Bu gerilemeden 
kaynaklı ihracat kaybı geçen yıl 3,5 milyar 

dolar oldu. Rusya ile krizin yanı sıra Irak, 
Suriye ve Libya’da yaşanan çatışmalar da 
ihracatı düşürdü. 

Bu ülkelere ihracat toplamda 3,7 milyar 
dolar düştü. Ayrıca TL ve Sterlin para 
birimlerinin Dolara karşı değer kaybetmesi 
de yaptığımız ticaretin dolar karşılığının 
azalmasına sebep oldu. 

TÜRKİYE’NİN DÜNYA 
TİCARETİNDEN ALDIĞI PAY 
REKOR KIRDI

Büyükekşi, bununla birlikte Türkiye ihraca-
tının dünya ticaretinden aldığı payın rekor 
kırdığını belirterek “Gururla söyleyebiliriz 
ki ihracatımızın dünya ticaretinden aldığı 
pay, 2015 yılında yüzde 0,87 iken geçen yıl 
yüzde 0,89’a çıkarak rekor kırdı. 

En önemli ticari partnerimiz olan AB’nin 
ithalatındaki payımız yüzde 1,28’e ulaşarak 
yine rekor kırdı. 2015 yılında bu pay yüzde 
1,21 idi. Dünyanın en büyük ekonomisi 
olan ABD’nin ithalatından aldığımız pay 
2015’te yüzde 0,28 iken geçen yıl yüzde 
0,29’a yükseldi” dedi. 

“TÜRKİYE’NİN İHRACATTA 
KURAL KOYAN ÜLKE OLMASI 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Büyükekşi, Türkiye’nin Ar-Ge, inovasyon, 
marka ve tasarıma yatırım yaparak kural 
koyan bir ülke olmasını istediklerini ve 

ihracatı orta-ileri ve ileri teknoloji içeren 
bir yapıya kavuşturmak için TİM olarak var 
gücüyle çalıştıklarını vurgulayarak şunları 
söyledi: 

“Geçen yıl İzmir, Ankara, Adana ve 
İstanbul’da İnovasyon Haftası etkinlikleri 
düzenledik. Cumhurbaşkanımız ve Ba-
kanlarımızın teşrif ettikleri bu etkinliklere 
90 binin üzerinde kişi katıldı. Türkiye’nin 
ilk inovasyon geliştirme programı olan 
İnovaLİG’in üçüncüsünü gerçekleştirdik. 

İlk defa Tasarım Haftası’nı düzenleyerek 
yaklaşık 25 bin tasarım tutkununu ağırladık. 
En kısa zamanda 500 Ar-Ge Merkezi 500 
Tasarım Merkezi açma sözümüzü gerçek-
leştireceğiz. 

Geçen yılbaşında 4 olan TİM-TEB Girişim 
Evleri sayısı yıl sonunda 9’a yükseldi. Kon-
ya, Bursa, Trabzon, Edirne ve Mersin’de 
Girişim Evleri açtık. 

Yine ilk defa İhracat Zirvesi’ni gerçekleş-
tirdik ve sorunlarımızı Başbakanımıza ve 
Bakanlarımıza doğrudan ilettik. En çok 
hizmet ihracatı gerçekleştiren 500 firmamı-
zın ödül törenini Başbakanımız ve Bakanla-
rımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Ayrıca 
720 Türk firmasının katılımıyla 30 farklı 
ülkeye ticaret heyeti düzenledik ve 5 bin 
250 iş görüşmesi yaptık. İmaj kampanyası 
kapsamında da 11 ülkeye ziyaret gerçekleş-
tirdik.”  
Haber: Ümit KARAMAN

Haber

39 ÖRME DÜNYASI Ocak - Şubat 2017



Ocak ayı başında 
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci ile 
birlikte 2016 yılı 
ihracat rakamlarını 
açıklayan TİM 
Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, ihracatın 
artmasında negatif 
etki yapan nedenlere 
de dikkat çekti. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi 2016 
yılı boyunca ihracatı etkileyen 3 
temel zorluk yaşandığını, bunların 

toplam etkisinin 8,5 milyar dolar olduğunu 
söyledi. Tüm zorluklara rağmen yılı 142,6 
milyar dolar ile ihracat kapattıklarını hatır-
latan Büyükekşi, bunda 65 bin ihracatçının 
özverisi ve hükümetin ihracata verdiği 
desteklerin büyük payı olduğunu belirterek, 
“Öncelikle ihracatçımıza emekleri için 
müteşekkiriz. Başbakanımıza, Ekonomi 
Bakanımız Nihat Zeybekci’ye diğer bakan-

larımıza ihracata verdikleri destekler için 
teşekkür ediyoruz” dedi. 

Yeni bir yıl ile birlikte ihracatta da yeni 
hedefler belirlediklerini kaydeden Mehmet 
Büyükekşi, “2017’de hedefimiz ihracatta 
155 milyar dolara ulaşmak. Kapasite olarak, 
azim ve inanç olarak bu hedefe ulaşacak 
güçteyiz. Küresel ve bölgesel gelişmeler 
yeni bir sıkıntıya yol açmaz ise hedefimize 
ulaşacağız” diye konuştu. İhracatçıların 
çabalarının yanı sıra, alıcıların siyasi ve 
ekonomik durumu, para birimleri de ihra-
catı doğrudan ve güçlü şekilde etkilediğine 
değinen Büyükekşi, ihracatta negatif etki 
yaratan nedenleri şöyle sıraladı: 

“Petrol ve emtia fiyatlarındaki zayıf-
lık, ABD Dolarının güçlü seyri, Çin’in 
büyümesinde yavaşlama, yakın coğrafya-
mızda yaşanan gelişmeler 2016 boyunca 
ihracatımızı olumsuz etkiledi. 2016’da 
miktar bazında yaklaşık 104 milyon ton 
ihracat yaptık. Bu rakam 2015’e kıyasla 
yüzde 4 artış demek. Ancak petrol ve emtia 
fiyatlarının 2016’da 2015’e kıyasla daha 
düşük olması ve Doların güçlü seyri, dünya 
genelinde ihracat birim fiyatlarında gerile-
meye sebep oldu.  Kilogram başına ihracat 
değeri 2015 yılındaki 1,44 dolar seviyesin-
den 1,37 dolara geriledi. Yani 2016’da daha 
fazla mal sattık ancak daha az ihracat geliri 
elde ettik. İhracat fiyatlarımızın gerilemesi 

2016’da yaklaşık 3,5 milyar dolarlık kayba 
sebep oldu. “

ÇEVRE ÜLKELERDEKİ OLUM-
SUZLUKLAR ÖNEMLİ ETKEN 
OLDU

Büyükekşi, ihracat artışının önündeki bir 
diğer engelin ise çevremizdeki ülkelerde 
yaşanan sorunlar olduğunu belirterek, şöyle 
devam etti:

“Suriye, Rusya, Irak ve Libya pazarlarında 
önceki yıla kıyasla ihracatımız 3,5 milyar 
dolar azalmış oldu. 2016 yılında ihracatımı-
zın gerilemesinde TL, Avro ve Sterlin kay-
naklı parite kayıpları da ön plana çıkıyor. 
2016 yılında avronun dolar karşısında geri-
lemesi kaynaklı ihracat kaybı yaklaşık 300 
milyon dolar civarında oldu. TL kullanarak 
ciddi miktarda ihracat yapıyoruz. 2015’te 
6 milyar dolara ulaşmıştık. 2016’da TL’nin 
değer kaybetmesinden ötürü 700 milyon 
dolarlık bir negatif etki gördük. 

Benzer şekilde Brexit’in etkisiyle 2016’da 
sterlinin dolara karşı değer kaybetmesi 
sebebiyle de yaklaşık 500 milyon dolarlık 
kayıp yaşadık. Toplamda ise parite kaynaklı 
kaybımız 1,5 milyar dolar oldu. Dolayısı ile 
2016 yılında ihracat fiyatlarımızın gerile-
mesi, çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ve 
para birimlerindeki dalgalanmalar sebepli 
negatif etkilerin büyüklüğü 8.5 milyar dolar 
oldu. 

Buna rağmen ihracatımızda gerileme yüzde 
1’den daha az ve dünyanın pek çok ülkesin-
den daha iyi bir performansımız var. Ancak, 
bunu kesinlikle bir bahane olarak görmü-
yoruz. Bizim her durumda ihracatımızı ar-
tırmamız gerekiyor. İşte bu yüzden TİM ve 
İhracatçı Birlikleri olarak daha büyük çaba 
ile ar-ge, inovasyon, markalaşma ve tasarım 
alanlarında katma değer artırıcı faaliyetleri-
mize devam edeceğiz.” 
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TİM BAŞKANI, 2016’DA İHRACATI OLUMSUZ ETKİLEYEN 
ÜÇ TEMEL ZORLUĞA DİKKAT ÇEKTİ

2016’DA 8,5 MİLYAR 
DOLAR NEGATİF ETKİ 
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2016 YILI İŞLETMENİZ ADINA 
NASIL GEÇTİ?

2016 yılının ilk üç çeyreği bizim için iyi 
geçti diye bilirim.15 Temmuz sonrası ve 
dövizdeki istikrarsızlık ve iplik fiyatların-
daki artış, sıkıntı yaşamamıza neden oldu. 
Bizler ülkemiz ve sektörümüz adına dimdik 
durarak bu sıkıntıları üstümüzden atacağı-
mıza eminim. Her şeye rağmen, 2017 ‘den 
oldukça ümitliyiz, zaten piyasamızda şu an 
hareketlilik başladı diyebilirim. 

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDE, 
GENEL OLARAK KARŞILAŞILAN 
SORUNLARI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Sektörümüzde, İlk sırada kalifiye ele-

man sorunun yer aldığını düşünüyorum. 
Mevcut elemanlar ise, bizde belirli bir süre 
çalıştıktan sonra, kıdem  tazminatlarını ve 
ihbar tazminatlarını almak istemesi sonucu 
ve ardındaki işsizlik ücretini de düşününce 
malesefki işten çıkartılma için çaba harca-
maktadır. 

Bu gibi durumların önüne geçilmesi için 
kıdem tazminatının devlet tarafından aylık 
olarak işverenden toplanıp biriktireleceği 
bir fon kurulması hem işçi hemde işveren 
için çok iyi olacaktır kanaatindeyim. 

İkinci sırada ise, örme makinalarımızın 
parçalarını uygun fiyata bulmakta olduk-
ça güçlük çekmekteyiz. Bu konuda yerli 
makine sarf malzemeleri ve parçalarını 
üreten iş sanayicilerimizin desteklenmesi 

gerektiğine inanıyorum. Üçüncü sırada ise 
boyahanelerle ilgili sorunumuz yer almak-
tadır. Çalışan boyahanelerin İstanbul dışına 
çıkması, özellikle müşteri odaklı ve spesifik 
üretim yapan üreticilerin nakliyeden dolayı, 
kumaşta maliyetlere yansıdığı gibi zaman 
konusunda da sıkıntı yaşamamıza neden 
olmaktadır.

Bütün bunlar için İstanbul merkezden çok 
uzak olmamak kaydıyla, küçük işletmele-
rinde yer aldığı, bir entegre tesis ve organi-
ze sanayi sitesi içinde olması sektörümüz 
adına sanrım acilen gereklidir.

Özellikle ÖRSAD’ ın organize sanayi sitesi 
ve kalifiye eleman konusunda girişimlerini 
destekliyor ve bir an evvel yaşam geçiril-
mesini istiyoruz. 

SEKTÖRÜMÜZDE, İLK 
SIRADA KALİFİYE ELEMAN 
SORUNUN YER ALDIĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM

Röportaj

Dekor Örme Yönetim Kurulu Üyesi Vedat KURAK



2016 YILINI VE ÖRME 
KUMAŞ SEKTÖRÜNÜ NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

2016 yılı sektörümüz adına durağan geçti. 
Yani kötü değildi. Son çeyreğinde sorun 
yaşadık. Dövizde yaşanan istikrarsızlık, 
maliyetlerimize de yansıdı.  Maliyetlerimizi 
ya tutturamadık, ya da tutturmaya çalış-
mak için çok zorlandık. Bu arada tabi ki 
gücü olanlar ayakta kaldı.  Eğer işletmeler 
küçükse, markalara hizmet etmek zorunda 
kalıyor, büyükse zaten kendilerine çalışı-
yorlar. Çalışkan tekstil olarak, Özellikle AB  
ve Ortadoğu ülkeleriyle Çalışkan ticaret 
olarak, iyi alış verişlerimiz oldu diyebilirim. 
Dünya markaları aracı firmalarla ürünlerini 
bizden de temin etmektedir. Fakat sektörü-
müzün genel anlamda iyi olması bizim için 
önem taşımaktadır.

Sektörümüz, devletimiz tarafından, 
özellikle Vergilendirme, SGK maliyetleri 
ile birlikte enerji maliyetleri konusunda  
desteklenmeli ve sanayicisini korumalı diye 
düşünüyorum..

MARKALAŞMA KONUSUNDA 
NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Eğer dünyada, bir yere gelmek istiyorsak, 
markalaşmak zorundayız. Türk markasının 
oluşturularak dünyaya tanıtılması şart. Türk 
tekstil sektörü şu anda Avrupa’nın fason-
culuğunu ve hamallığını yapmaktadır. Hala 
ülkemizde tekstilin üvey evlat muamelesi 
gördüğüne inanıyorum. 

Bulunduğumuz yerden örnek verecek 
olursak, Sektörümüze ait büyük markaların, 
Zeytinburnunda yer alması, eskiden oluşan 
olumsuz imajı ortadan kaldırarak, iyi bir 
yere taşımaktadır. Buda markalaşma adına 
iyi bir gelişmedir. Yine de bu konuda biraz 
daha çalışmamız gerekir diye düşünüyo-
rum.

ÖRME KUMAŞ DÜNYADA HAK 
ETTİĞİ YERDE Mİ?

Örme kumaş, bir marka olmadığı için 
maalesef dünyada hak ettiği yerde değil. 
Nedeni ise çok fazla önemsemiyor ve değer 

verilmiyor. Bu ülkemizde de geçerli, tekstil 
sektörüne pek fazla önem vermiyoruz.

Bu konuda özellikle kendi kendimize değer 
vermemiz gerekir, yanlış bir iş yapmadığı-
mızı, ülke ekonomisine istikrar ve istih-
dam adına çok büyük katkı sağladığımızı, 
herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Türkiye’ 
de tekstil sektörü ciddi anlamda lokomotif 
görevi üstlenmekte, diğer sektörleri de buna 
takılan vagonlar gibi görmekteyim.

Türkiye’nin fasonculuktan kurtulması için 
kesinlikle ar&ge ve inavasyona önem vere-
rek kendine özgü kumaşlar üretmesi şart.

ÜLKEMİZ BUNU İÇİN GEREKLİ 
DONANIMA SAHİPTİR

Örme kumaş sektörünün dünyada marka 
olabilmesi için devletin desteğine ihtiyaç 
vardır. Ve marka olmak içinde ucuz düşün-
memek gerekir.

Bizler ülkemiz için üretmeye hazırız. Ve 
gelecekten umutluyuz.  Röportaj: Ümit KARAMAN 

Röportaj
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ÖRME KUMAŞ, BİR MARKA 
OLMADIĞI İÇİN MAALESEF 
DÜNYADA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL

Çalışkan Tekstil Y.K. Üyesi 
Şuayip ÇALIŞKAN



2016 YILININ KISACA 
DEĞERLENDİREREK 2017 
YILINDAN BEKLENTİLERİNİZİ 
SÖYLERMİSİNİZ?

15 Temmuz sürecine kadar, 2016 yılının 
kötü geçtiğini söyleyemem. Her şeye 
rağmen 15 Temmuz sonrası yaşananlar 
durgunluk yaratsa bile, Millet olarak, Türk 
sanayicisi ve iş adamı olarak, Mlli birli-
ğimizi ve bütünlüğümüzü ortaya koymak 
adına, dimdik durduğumuza inanıyorum. 
Üretimlerimizi ara vermeden gerçekleş-
tirerek, Ülkemiz için elimizden geleni 
yaptığımızı da bu süreçte çok net gördük. 
Buda bize kötün günlerin artık geride 
kalacağını ve 2023 hedeflerine kararlılıkla 
gidileceğini göstermektedir. ÖZSAR Teks-
til olarak bizde bu sürece katkıda bulun-
mak için, üzerimize düşen görevi yapaca-
ğımızı içtenlikle belirtmek isterim..

2017 yılı hakkında ise şunları söyleyebili-
rim; ilk çeyreğinin zorlu geçeceğini düşü-
nüyorum.2, çeyrekten itibaren bu durgun-
luk kalkarak, yerini ülkemiz ve sanayimiz 

adına çok iyi gelişmelerle dolduracağını 
söylemek isterim

SEKTÖREL (TEKSTİL 
SEKTÖRÜ)FUARLAR NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Fuar organizasyonları gerçekleşmeden 
önce, hitap edilecek ülke ve pazarların 
çok iyi araştırılması ve bununla beraber 
yerinde ziyaretlerin yapılması çok önemli-
dir. Hatta gerekiyorsa fuarla ilgili turların 
düzenlenmesi gerekir.

Son yıllarda özellikle, aynı fuarların, bıra-
kın ayrı illerde zaman zaman aynı illerde 
bile eş zamanlı düzenlendiğini görmekte-
yiz. Örneğin, bugün A bölgesinde ger-
çekleştirilen bir fuarın, eş zamanlı olarak 
aynı ilde B bölgesinde gerçekleşmesi gibi. 
Yaklaşık üç yıldır, firma olarak fuarlarda 
yer almadığımızı belirtmek isterim. Bunda 
fuar katılım ücretlerinin yüksek olması ve 
yukarıda belirttiğim nedenleri sıralayabi-
lirim. Şöyle bir baktığımızda son zaman-
larda sırf bu nedenlerden dolayı, yanılmı-

yorsam, katılımcı ve ziyaretçi sayısının 
düştüğünü görebiliyoruz.

Dolayısı ile fuara ayrılan bütçeyi müşteri-
lerimize birebir ziyaretler gerçekleştirerek, 
daha iyi netice aldığımızı ifade edebilirim.

Fuarların ülke sanayicisine ülke ekono-
misine ciddi katkılar sağladığını hepimiz 
çok iyi biliyoruz. Bu yüzden fuar organi-
zatörlerinin veya düzenleyici firmaların, 
yukarıda belirttiğim konularda çok hassas 
davranmaları gerektiğini düşünüyorum. 
Bu yüzden fuarların, özellikle tekstil sek-
törüne ait fuarların, tanıtım ve reklamının 
çok iyi yapılması gerektiğine inanıyorum. 
Aksi takdirde bunu başaramazsak, ülkemi-
ze ve işletmelerimize katkı sağlayacakları-
nı söyleyemem.

2017 Yılında terörün bitmesi, ekonominin 
canlanması ile birlikte, Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşı olarak, kardeşliğimizin 
pekiştirilmesi en büyük dileğimdir. Şehit-
lerimize Allah’tan rahmet gazi ve yaralıla-
rımıza sağlık dilerim. 

FUARLARIN ÜLKE SANAYİCİSİNE 
ÜLKE EKONOMİSİNE CİDDİ 
KATKILAR SAĞLADIĞINI 
HEPİMİZ ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Osman SARTIK 
Özsar Tekstil  Genel Müdürü

Röportaj
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İplik ihracatımız 
2016 yılı Ocak-
Aralık döneminde 
1,6 milyar 
dolar değerinde 
gerçekleşmiştir

Türkiye’nin toplam tekstil ve ham-
maddeleri sektörü ihracatı, 2016 
yılının Aralık ayında %2,2 oranın-
da artış ile yaklaşık 808 milyon 

dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ocak-Ara-
lık dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı ise %0,2 oranında gerileme ile 9,8 
milyar dolar değerinde kaydedilmiştir.

Aralık ayında tekstil ve hammaddeleri 
sektörü ihracat performansımız, sanayi ihra-
catına göre daha geride... 

2016 yılı Aralık ayında Türkiye’nin genel 
ihracatı %7,4 oranında artarak 12,3 mil-
yar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu 
dönemde sanayi ürünleri ihracatı ise %8,5 
oranında artmış ve yaklaşık 10 milyar dolar 

değerinde gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Aralık ayında toplam tekstil ve 
hammaddeleri sektörü ihracatının genel 
ihracatımız içerisindeki payı %6,5 olarak 
gerçekleşmiştir.

ÜLKE GRUPLARI BAZINDA 
TOPLAM TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ İHRACATIMIZ 

2016 yılı Aralık ayında ve Ocak-Aralık 
döneminde en fazla tekstil ve hammadde-
leri ihracatı AB(28) ülkelerine yapılmış ve 
AB(28) ülkelerine yapılan ihracat, Aralık 
ayında %0,1 oranında gerileme ile yaklaşık 
401 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
AB(28) ülkelerine Ocak-Aralık dönemi 
ihracatı ise %7,4 artışla 5,2 milyar dolar 
değerinde kaydedilmiştir. 

Aralık ayında ve Ocak-Aralık döneminde, 
ülkemizden en fazla toplam tekstil ve ham-
maddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu 
Ortadoğu ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye 
yapılan ihracat Aralık ayında %13,9 artışla 
118 milyon dolar değerinde ve Ocak-Aralık 
döneminde ise %1,4 oranında artışla ile 
yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde kayde-
dilmiştir. 

Aralık ayında tekstil ve hammaddeleri 
ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke grubu 
%14 oranında artış ile Asya ve Okyanusya 
Ülkeleri olurken, ihracatımızın en keskin 
şekilde düştüğü ülke grubu ise %15,4 
oranında gerileme ile Diğer Avrupa Ülkeleri 
olmuştur. 

Haber
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TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ 
SEKTÖRÜ 2016 YILI 
ARALIK AYI İHRACAT 
PERFORMANSI



Ocak-Aralık döneminde ise tekstil ve 
hammaddeleri ihracatımızda en fazla artış 
kaydedilen ülke grubu %20,8 oranında artış 
ile Türk Cumhuriyetleri iken, ihracatımı-
zın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
en fazla gerilediği ülke grubu ise %33,7 
oranında gerileme ile Eski Doğu Bloku 
Ülkeleri olmuştur.

İPLİK İHRACATIMIZ 

İplik ihracatımız 2016 yılı Ocak-Aralık 
döneminde 1,6 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde İplik 
ihracatımız, 1,6 milyar dolar değerinde ger-
çekleşmiştir. Bu ürün grubuna ihracatımız 
Aralık ayında ise %11,8 oranında artışla 
137 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

ÜRÜN GRUBU BAZINDA İPLİK 
İHRACATIMIZ 

Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımız-
daki payı %37,0’dir.2016 yılı 

Ocak-Aralık döneminde alt ürün grupları 
bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, 
en önemli alt ürün grubunun yaklaşık 606 
milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni 
filament liflerden iplikler olduğu görül-
mektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik 
ihracatımızdaki payı %37,0’dir. Aralık 
ayında sentetik-suni filament liflerden iplik 
ihracatımız %0,7 oranında gerilemiştir.

DOKUMA KUMAŞ İHRACATIMIZ 

Dokuma kumaş ihracatımız 2016 yılı 
Ocak-Aralık döneminde %4,1 oranında 
gerilemeyle yaklaşık 2,5 milyar dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. Aralık ayında ise 
dokuma kumaş ihracatımız %4,2 gerileme 
ile yaklaşık 201 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.

ÖRME KUMAŞ İHRACATIMIZ 

Bu ürün grubunun toplam örme kumaş 
ihracatımızdaki payı %53,8’dir.

Örme kumaş ihracatımız 2016 yılı Ocak-
Aralık döneminde %4,2 oranında artarak 
1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
Aralık ayında ise örme kumaş ihracatımız 
%5,7 oranında artış kaydetmiştir. 

ÜRÜN GRUBU BAZINDA ÖRME 
KUMAŞ İHRACATIMIZ 

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde alt ürün 
grupları bazında örme kumaş ihracatımız 
incelendiğinde, en önemli alt ürün grubu-
nun 809 milyon dolar ihracat değeri ile 
diğer örme kumaş olduğu görülmektedir. 
Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ih-
racatımızdaki payı %53,8’dir. Aralık ayında 
diğer örme kumaş ihracatımız %4 oranında 
artmıştır.

ÜLKELER BAZINDA ÖRME 
KUMAŞ İHRACATIMIZ 

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde örme ku-
maş ihracatımızda en önemli ülke, yaklaşık 
252 milyon dolar değerinde ihracat gerçek-
leştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş 
ihracatımız Aralık ayında %13,6 oranında 
gerilemiştir.

ÜRÜN GRUBU BAZINDA ÖZEL 
İPLİK VE KUMAŞ İHRACATIMIZ 

Bu ürün grubunda Aralık ayında ise %2 
oranında gerileme kaydedilmiştir. 

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde ürün 
grupları bazında özel iplik ve kumaş ihraca-
tımız incelendiğinde, en önemli ürün grubu 
olan denim kumaş ihracatımızın %4,7 
oranında artışla yaklaşık 396 milyon dolar 
değerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
ürün grubunda Aralık ayında ise %2 oranın-
da gerileme kaydedilmiştir. 

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde özel iplik 
ve kumaş ihracatımızda ikinci önemli ürün 
grubu, %11,2 oranında gerilemeyle 185 
milyon dolar değerinde gerçekleşen kadife 

pelüş ve tırtıl mensucat grubudur. Bu ürün 
grubunda Aralık ayı ihracatımız ise %6 
oranında artmıştır. 

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde ihraca-
tımızın en fazla yükseldiği özel iplik ve 
kumaş ürün grubu, ihracatımızda %497,3 
oranında yükselme gerçekleşen kapitoneli 
mensucat grubudur. 

Bu dönemde ihracatımızda en fazla gerile-
yen ürün grubu ise %34,6 oranında gerile-
me kaydedilen gipe iplik grubudur. 
Kaynak İTKİB Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 

Haber
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İTO Başkanı İbrahim 
Çağlar, başlattıkları 
seferberlikle ilgili, 
“Ülke olarak üç 
tarafımız deniz, dört 
tarafımız sorunlarla 
çevrili. Bize düşen 
yandık, bittik demek 
yerine yatırıma, 
istihdama devam 
etmek” diye konuştu.

2017’yi ekonomide milli seferberlik 
yılı ilan eden İstanbul Ticaret Odası, 
katma değeri yüksek savunma, ha-
vacılık, ulaştırma ve perakende sek-

törlerinde yerlileştirme çalışması başlattı.

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye 
Tedarikçi Haftaları kapsamında savunma ve 
havacılıkta Havelsan, Aselsan, Roketsan, 
THY Teknik ve TAI, ulaşımda ise İstanbul 
Ulaşım A.Ş., TCDD, BMC, İDO, Otokar 
gibi büyük alım yapan firmaların 3 bin 
500 yan sanayici ile yerlileştirme masasına 
oturacağını söyledi.

ÜRÜN SERGİLERİ 
DÜZENLENECEK

İbrahim Çağlar, “Büyük firmalar neye 
ihtiyaç duydukları, hali hazırda devam 
eden projeler ve yerlileştirilmesi planlanan 
malzeme ve ekipmanlar konusunda bilgi 
aktaracaklar. Yan sanayicilerin geçmeleri 
gereken test, kalibrasyon benzeri gerekli-
likleri detaylıca ele alacaklar. Seminerlerin 
ardından ana sanayici ile yan sanayici 
tanışacak. Yüz yüze yapılan görüşmeler-
de ihtiyaç duyulan malzemeler ve ürün 
numunelerinin tanıtımı için ürün sergileri 
düzenlenecek” dedi.

İTO, Türkiye’deki büyük firmaların yanı 
sıra dünya devi ana sanayicileri de Türk yan 
sanayicisiyle buluşturmaya devam edecek. 
Başkan Çağlar, “Bosch, Continental, Hitac-
hi, Schneider Electric gibi küresel markalar 
çantalarında teknik alım talepleri ile yine 
İstanbul’a gelecekler. Onları Türkiye’de bu 
işi yapan firmalarla alım görüşmesi için bir 
araya getireceğiz. Yani burada adrese teslim 
bir iş olacak” dedi.

‘BİZE DÜŞEN YANDIK, BİTTİK 
DEMEK YERİNE YATIRIMA 
DEVAM ETMEK’

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, başlattıkları 
seferberliğe gerekçe olarak, şunları söyledi: 
“Ülke olarak üç tarafımız deniz, dört 
tarafımız sorunlarla çevriliyken dünyanın 
belirsizlik atmosferinden etkilenmemek 
mümkün değil. Ancak bize düşen yandık, 
bittik demek yerine yatırıma, istihdama de-
vam etmek. Parolamız ekonomide büyüme, 
siyasette istikrar, ülkemizde inkişaf.”

Son aylarda dolar ve euroda aşırı bir de-
ğerlenmenin söz konusu olduğunu belirten 
Çağlar, “İthalatımızın yüzde 68.5’i ham-
madde ve ara malı. 

Reel sektörün 213 milyar dolar döviz açığı 
varken, kurdaki artış, enflasyondan yatırım-
larımıza kadar birçok negatif etki bırakıyor. 
Ne zaman ki ihracatımız ithalata bağımlı 
olmaktan çıkar, kur meselesini de o zaman 
kafamızdan silip atabiliriz” diye konuştu.

İDTM VE TEKNOPARK 
İSTANBUL’DA KİRALAR TL’YE 
ÇEVRİLDİ

İTO’nun ekonomide seferberlik takviminde 
yer alan bir diğer madde ise Türkiye’de 
Türk Lirası Geçer Kampanyası. İTO ve 
tüm iştirakleri yurtiçi alımlarda sadece TL 
kullanmaya başladı. Yeşilköy’deki İstan-
bul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) ve 
Kurtköy’de faaliyet gösteren Teknopark 
İstanbul’da kiralar TL’ye çevrildi. 

Haber
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İTO, DÜNYA MARKALARINI 
3 BİN 500 YAN SANAYİCİ İLE 
‘YERLİ MASASI’NA OTURTUYOR



TEKSAD Üyesi, 
Kimya Mühendisi 
Erkan Akleman’nın 
sunduğu 
etkinlikte,Tekstil 
Sektöründe önemli 
bir proses olan özel 
bitim işlemlerini 
değerlendirildi

TEKSAD-Tekstil Araştırmaları 
Derneği Başkanı Kimya Mühendi-
si Ekrem Hayri Peker ve yönetim 
kurulu üyeleri sektör çalışanla-

rından gelen talep değerlendirerek, Tekstil 
Sektöründe Özel Bitim İşlemleri konulu bir 
etkinlik düzenledi.

TEKSAD Üyesi, Kimya Mühendisi Erkan 
Akleman’nın sunduğu etkinlikte,Tekstil 
Sektöründe önemli bir proses olan özel 
bitim işlemleri değerlendirildi.

Tekstil Sektöründe önemli bir proses olan 
özel bitim işlemleri Reçine apre; Buruş-
mazlık-Çekmezlik, Su ve Yağ İticilik, Güç 
Tutuşurluk apre işlemleri konusu hakkında; 
Akleman şunları söyledi; “Tekstil Sektö-
ründe ön terbiye ve renklendirme işlemle-
rinden sonra yapılan mekanik ve kimyasal 
işlemlere apre denir. Uygulanan Apre 
işlemlerindeki özel bitim işlemleri tekstilde 
kumaşa katma değer katan uygulamalardır. 
Özel bitim işlemlerinde reçine apre kumaşa 
çekmezlik ve buruşmazlık özellik kazandı-
rır. Buruşmazlık işlemlerinde pH’nın önem-

li olduğunu, dikkat edilmezse mukavemet 
kaybı olacağını’’ anlattı.

Güç tutuşur ürünleri istenilen test yöntem-
lerine ve kumaşa göre yanmayı geciktirici 
özellik katar. Ancak renge olumsuz etkisi 
olduğu için özel reçete çalışılmalı.

Su geçmezlik ürünleri ise her kumaş kalite-
sinde su iticilik efekti verir. Bu özel bitim 
işlemleri uygun proses ve makine parkurla-
rında özel reçetelerle yapılabilmektedir.”

Beşevler Dernekler Yerleşkesinde yapılan 
sunum, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

TEKSAD Tarafından bu tür etkinliklerin 
devam edeceğini söyleyen Peker, tekstil 
sektöründe kalitenin artması için, bu tür ça-
lışmaların tekstil üretimi yapan illerimizde 
seminerler vererek daha kaliteli ve katma 
değerli ürünler üretileceğini ifade etti.

Gerekirse bize ulaşmaları halinde bu tip 
seminerleri kendilerine veremeye hazır 
olduklarını ifade etti. 

Haber
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TEKSAD TEKSTİLDE KALİTEYİ 
YÜKSELTECEK ETKİNLİKLERİNE 
DEVAM EDİYOR



‘’Üreten ülke 
olmalıyız, Milli 
Ekonomiyi 
kurmalıyız, 
ürünlerimizi daha 
pahalıya satmalıyız” 
ilkesiyle üç yıldır 
her ay bir etkinlik 
düzenleyen Tekstil 
araştırmaları 
Derneği sonbahar 
etkinliklerine devam 
ediyor.

Yaptığımız etkinliklere genç işlet-
meciler ve üniversite öğrencileri 
katılıyor. Üçüncü yılımızı hazi-
ran ayında doldurduk. Geçen üç 

yılda “Bilip, anlatmak isteyenlerle bu bil-
giye ulaşmak isteyenleri bir araya getiren” 
güzel bir platform oluşturduk.

Sanayi Enerji Yöneticisi ve  Makine Yük-
sek Mühendisi Aydın Maydaer tarafından

TEKSTİL İŞLETMELERİ ve BOYA-
HANELERİNDE ENERJİ YÖNETİMİ 
(ENERJİ TASARRUFU ve VERİMLİ 
KULLANIMI) konulu sunum yaptı.

Maydaer enerjinin tasarruf edilmesi ve 
verimli kullanımı için öncelikle fabrikanın 
bir enerji politikası olması gerektiği ve tüm 
çalışanların bu konuda eğitilmesi gerek-
tiğini anlattı. Sonra tasarruf ve verim için 
önerilerini anlattı.

-Komresörler serin havayı sever, konulduk-
ları yer önemli

-Atık sıcak su boyamada kullanılacak suyun 
ısıtılmasında kullanılmalı

-Atık su eşanjörlerini zıt yönlü plakalı 
olmalı

-Eşanjörler kapalı alanda veya yalıtılmış 
olmalı

-Buhar, deve boynuyla üstten alınmalı

-Büyük vanaların ceketleri olmalı

-Çok buhar çeken makineler ayrı hatla 
beslenmeli

-Boyama makineleri düşük flotteli olmalı

-Boyama-yıkama-kasar işlemlerinde doğru 
prosesler seçilerek işlemler tek seferde 
yapılmalı

-Kapılara plastik şerit konularak soğuk 
havanın işletmeye girmesi önlenmeli

-Yumuşak su kullanımına dikkat edilmeli

-Hava hortumları bağlantılarına dikkat 
edilmeli, kaçaklar önlenmeli

-Vanalar yalıtılmalı

-Boya makineleri yalıtılmalı

-Kumaş açarken kenarları açarken hava 
kullanılmamalı

-Gün ışığından yararlanılmalı

-Örme dairelerindeki fanların pervaneleri 
kompozit malzemeden seçilmeli

Kısacası “Teknoloji ve insan yan yana geti-
rilmeli” diyerek sunumunu bitirdi. 
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ve BOYAHANELERİNDE 
ENERJİ YÖNETİMİ



Kimya sektörünün ihracat hedeflerine 
liderlik eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), 
ihracatın 2017-2023 yıllarına dair rotasını 
belirlemek üzere A.T. Kearney işbirliğiyle 
önemli bir çalışmaya imza attı. 
Yılı yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracatla 
kapatacak olan kimya sektörü, 2017 
yılında ihracat hedefini 15,5 milyar dolar 
olarak belirledi. Diğer taraftan sektörün 
2023 hedefi olan 50 milyar dolar ihracata 
ulaşması için ihracatın her yıl yüzde 20 
artması gerekiyor. İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB), bu raporun çıktıları doğrultusunda 
kimya ihracatına ivme kazandıracak 10 
adımlık stratejisini açıkladı. 

Kimya Mühendisi Erkan 
Akleman’nın Plastikten kozme-
tiğe, kauçuktan boya sektörüne 
kadar birçok alanda Türkiye 

ekonomisi için kritik bir öneme sahip olan 
kimya sektörü neredeyse tüm sektörlere 
hammadde ve ara malı temin eden yönüyle 
Türkiye sanayinin nabzını tutuyor. Üretim, 
ihracat ve yarattığı istihdam ile ülke eko-
nomisine sağladığı katkıyı her yıl artıran 
kimya sektörü, katma değer yaratma potan-
siyelinin yüksekliği ile stratejik sektörler 
arasında yer alıyor. 

Kimya sanayinin Türkiye’deki durumuna 
ışık tutan, riskleri ve fırsatları ortaya koyan 
İKMİB “Türkiye Kimyevi Maddeler Sektö-
rü İhracat Büyüme Stratejisi Raporu” sektö-
rün 2023’e kadar olan yol haritasını çıkardı. 
Mevcut koşullarda 2023 ihracat hedefinin 
altında olan kimyanın yer yıl yüzde 20 ihra-

cat artışı yakalaması gerekiyor. Uluslararası 
danışmanlık şirketi A.T. Kearney işbirliği 
ile hazırlanan raporun çıktıları doğrultu-
sunda kimya ihracatının izlemesi gereken 
stratejileri açıklayan İKMİB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Murat Akyüz, yüksek oranda 
ithalatla gerçekleşen hammadde tedarikinin 
güvence altına alınması için yeni formüller 
gerektiğini, spesifik ürünlere yatırımın ise 
şart olduğunu vurguladı. 

Türkiye aleyhine işleyen AB ile Gümrük 
Birliği Anlaşmasının yeniden ele alınması 
ve ikili anlaşmalarda Türkiye’nin de taraf 
olması gerektiğinin altını çizen Murat 
Akyüz, şunları söyledi: “Kimya sanayinin 
içinde bulunduğu durumun analizini yapan 
rapor, mevcut tabloyu objektif biçimde or-
taya koyuyor. Raporun çıktılarını değerlen-
dirdiğimizde kimya sektörü için hedefledi-
ğimiz ihracat rakamlarına ulaşmak için 10 
adımdan oluşan bir stratejinin uygulanması 
gerektiğini görüyoruz. AB ile Gümrük Bir-
liği Anlaşmasının bir an önce güncellenme-
si ve ihracatçımız aleyhine işleyen ikili STA 
anlaşmalarında Türkiye’nin de mutlaka 
taraf olması gerekiyor. Bir diğer önemli çık-
tı ise kimyanın var olan üretim modellerini 
yeniden gözden geçirmesi ve katma değeri 
yüksek spesifik özel kimyasalların üretimi-
ne yönelmesi. 

İhracatçılarımızın rekabetçiliğini azaltan 
yüksek enerji maliyetlerinin de düşürülmesi 
lazım. Kimya sektörünün bir türlü çözüme 
kavuşturulamayan sektörel kümelenme 
ihtiyacı da bir kez daha karşımıza çıkıyor. 
Ayrıca kimya sektörünün hammaddede dışa 
bağımlılığı giderek artıyor. Petrokimyada 
yeni yatırımların gerçekleşmesi yakın za-
manda mümkün görünmediğinden ham-
madde tedarikini güvence altına alacak yeni 
formüllere ihtiyaç duyuyoruz. Dış ticaret 
açığının 40 milyar dolara ulaştığı kimyanın 
girdi güvenliğini yurtdışında satın alma ya 
da ortaklıklarla sağlaması bu formüllerden 
biri. Ar-Ge’de ölçek sinerjisinin yaratılma-
sı, katma değerin artırılması, müşteriye özel 
ürün geliştirme ve ihraç pazarlarında ino-
vasyonun ticarileştirilmesi ise önümüzdeki 
yıllara yönelik izlememiz gereken diğer 
stratejiler olarak öne çıkıyor.” 

İKMİB, KİMYA İHRACATININ 
YOL HARİTASINI ÇIKARDI
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İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat AKYÜZ



12 bini aşan üyesi bulunan TÜMSİAD 
bugüne kadar ülke ekonomisini güç-
lendirmesi, uluslararası işbirliklerinin 
geliştirilmesi, üretim ve verimliliğin 

artırılmasına yönelik çalışmalarda buluna-
rak birçok başarılı çalışmaya imza attı. 

Her sene düzenlediği Genel İstişare Ku-
rul’larında her sektörden üyelerini biraraya 
toplayarak ticaret hacmini geliştirmek ve 
ülke ekonomisine katkı sağlamak ama-
cıyla stratejiler üreten TÜMSİAD, 2017 
toplantısını yoğun bir katılımla Antalya’da 
gerçekleştirdi.

B2B GÖRÜŞMELERİ 
İLE TİCARET HACMİNİ 
ARTIRIYORLAR

Türkiye’nin 81 ilinden ve her sektörden 
üyenin katıldığı TÜMSİAD Genel İstişare 
Kurulu’nun kapanış programında karma ve 
ayrı ayrı olmak üzere B2B görüşmeleri de 
organize edildi. Otomotiv, sağlık – medikal, 
tekstil, enerji ve kimyevi madde ve makine-
metal sektörlerinde faaliyet gösteren üyeler 
karma toplantıda bir araya gelirken inşaat, 
gıda ve hizmet sektörü üyeleri de kendi 
aralarında ticari toplantılar gerçekleştirdiler. 
Kurulda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi için yatırım, teşvik ve destek paketi 
ile ilgili özel bir sunum yapıldı.  

70 ÜNİTE KAN BAĞIŞI YAPILDI

Üyelerini bir araya getirerek faaliyet de-
ğerlendirmeleri yapan ve gelecek planlarını 
şekillendiren TÜMSİAD, aynı zamanda 
önemli bir sosyal sorumluluk projesine de 
imza attı. 

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın yap-
tığı kan bağışı çağrısı doğrultusunda kurul 
toplantısını gerçekleştirdiği otelde özel ve 
steril bir ortam hazırlayan TÜMSİAD, gün 
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TÜMSİAD ÜYELERİ 
TİCARETİ CANLANDIRMAK 
İÇİN BULUŞTU



sonunda 70 ünite kan bağışı gerçekleştirdi. 
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan 
kan bağışı yaparken projeyle ilgili görüşle-
rini paylaştı. Doğan, “Bugün kısa zamanda 
önemli bir sosyal sorumluluk projesine 
imza attık. 

Üyelerimiz yoğun toplantı programına 
rağmen fırsat buldukça gruplar halinde kan 
bağışı yapmaya geldiler. Kızılay aracılığıy-
la kan bağışı organizasyonunda yer almak 
bizler için gurur vericiydi” dedi.

‘’MÜTEVAZI BİR ŞEKİLDE YOLA 
ÇIKTIK, BUGÜN ULUSLARARASI 
BİR DERNEĞİZ”

TÜMSİAD 9.’ncu Genel İstişare Kurulu 
açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Genel 
Başkanı Yaşar Doğan, çok kısa sürede 
büyük başarılara imza atan bir sivil toplum 
kuruluşu olduklarının altını çizdi. 

Doğan, “15 kişilik kurucu kadro ile müteva-
zı bir şekilde yola çıkan TÜMSİAD; bugün 
hepimizin gurur duyduğu herkesin bildiği 
kurumsal ve markalaşan bir sivil toplum 
kuruluşu olarak görev ifa etmektedir. 

Kuruluş felsefemiz olan milli ve manevi 
değerlerimizden taviz vermeden çoğunluğu 
KOBİ’lerden müteşekkil yeni ve büyük 
Türkiye hayalini kuran iş adamlarımızın bu-
luşma noktası olmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

‘’BATI DÜNYASI KÖTÜ BİR 
İMTİHAN VERİYOR’’

Doğan TÜMSİAD’ın yol haritasını da şöyle 
anlattı: ‘’Düzenlenecek çalıştaylar ile sek-
törlerin dinamiklerini ayrı ayrı tartışmalı, 
sadece problemleri değil, muhtemel çözüm 
önerilerini de gündeme getirmeliyiz. 

7 milyar insana talip olma vizyonumuz ile 
teşkilat kurullarımızla çalışma başlatmalı 
ve ülkemizin en ücra köşelerine kadar 
ulaşmalıyız. 

Tüm sektörlerde ihracatımızı artıracak 
çalışmaları başlatmak zorundayız.  Batı 
dünyası son yıllarda demokrasi, insan 
hak ve onurunun korunması, mağdur ve 
mazlumlarla dayanışma noktasında kötü bir 
imtihan vermekte. 

Bu oyunu bozacak, dünyadaki dengeleri de-
ğiştirecek, Yeni Türkiye’nin ayak sesleri her 
geçen gün hissedilmekte. Bu minvalde, yeni 

TÜMSİAD’ın rol ve önemi artmaktadır.” 

“15 TEMMUZ’DA 
BAŞARILAMAYAN, BUGÜN 
EKONOMİK YAPTIRIMLARLA 
YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Kredi derecelendirme kuruluşlarının 
Türkiye notunu değerlendiren Doğan, “15 
Temmuz’da başarılamayanın, bugün eko-
nomik yaptırımlarla yapılmaya çalışılarak 
verilen notların amacının Türkiye’ye gelen 
yatırımların önünü kesmek olduğunu apaçık 
görüyoruz. 

Oysa Türkiye önemli yatırım ve teşvik 
paketleriyle ekonomik reformlar hayata ge-
çiriliyor ve yabancı yatırımcılar ise ülkeye 
gelmeye devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz 
hafta Cumhurbaşkanımız Sayin Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti vesilesiy-
le işadamlarımız önemli ticaret ve yatırım 
görüşmeleri yaptılar. 

Ayrıca mali disiplinden de taviz vermeyen 
hükümetimiz var. Not düşürülmeye anlam 
ve mana vermiyoruz. Yanlı ve taraflı diye 
düşünüyorum. Not düşürme kararına bir 
önem atfetmiyoruz. 

“TÜRK LİRASINA DÖNMEMİZ 
GEREKİYOR”

Yastık altındaki paranın, altının, dövizin 
sermayeye katılması gerektiğini ifade eden 
Doğan, “Burada küresel sermayenin birta-
kım uygulamaları var. 

Bizim dövizden Türk Lirasına dönmemiz 

gerekiyor. Kendi iç dinamiklerimizi hayata 
geçirmemiz ve komşularımızla ticaretimizi 
milli paramızla yapmamız gerekiyor. 

Biz iş adamları olarak ticaret ve ithalatı mil-
li para birimleriyle yapmayı düşünüyoruz. 
İlgili bakanlıklarımızda TL ile dış ticaret 
çalışmalarına başladı. 

Bu içeride daha fazla bir dinamik oluştu-
racak. Döviz rezervleriyle ilgili halk ilk 
günden beri, 15 Temmuz’dan beri çeşitli 
kampanyalarla duruşlarını gösterdiler, an-
lattılar. Hep beraber dövizimizi de bozduk. 
‘‘Devletimizin milletimizin yanındayız’ 
dedik. Dolaysıyla yastık altındaki paranın 
ekonomiye katılması gerek.”  
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Son dönemde 
yaşanan elektrik 
kesintilerinin 
sanayide üretim 
kaybına yol 
açtığını belirten 
TÜRKONFED 
Başkanı Tarkan 
Kadooğlu, iş 
dünyasının 
rekabet gücünü 
olumsuz etkileyen 
elektrik kesintileri 
sorununun ivedilikle 
çözülmesi gerektiğini 
vurguladı.

Türkiye’de ekonominin çarklarının 
dönmesi için enerjinin çok önemli 
olduğunu belirten TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan 

Kadooğlu, son dönemde yaşanan elektrik 
kesintilerinin sanayinin can damarı olan 
İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Çorlu gibi 
kentlerde ciddi üretim kayıpları yaşanması-
na neden olduğunu vurguladı. 

İş dünyasının rekabet gücünü olumsuz 
etkileyen elektrik kesintileri sorununun 
ivedilikle, stratejik bir planlama dâhilinde 
artık çözülmesi gerektiğinin altını çizen Ka-

Haber

52ÖRME DÜNYASI Ocak - Şubat 2017

TÜRKONFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI KADOOĞLU: 

ELEKTRİK KESİNTİLERİ, 
ÜRETİM VE REKABET 
GÜCÜMÜZÜ OLUMSUZ 
ETKİLİYOR



“Sanayiciler kendi 

elektriğini üretmek 

üzere yatırımlar 

yapmak zorunda 

kalmakta, dar 

sermaye kaynaklarını 

rekabet gücünü 

artıracak teknolojilere 

değil, enerji üretimine 

harcamaktadır. 

Diğer taraftan 

elektrik kesintileri 

bu yatırımların 

da verimliliğini 

önemli oranda 

düşürmektedir.

dooğlu, “Maalesef, özellikle son bir haftada 
yoğun kesintilerle üretim büyük ölçüde ak-
sadı. Yıllardır enerji fiyatlarından yakınırız. 
Zira iş dünyası olarak en önemli maliyetle-
rimizi yüksek enerji fiyatları oluşturur. 

Ancak elektrik kesintilerinin yarattığı 
üretim kaybı, sanayinin yüksek enerji 
fiyatlarından oluşan maliyetlerinden çok 
daha ciddi rakamlara ulaştı. Bu sorunun 
artık planlı, koordineli ve eylem odaklı bir 
strateji çerçevesinde kalıcı olarak çözülmesi 
gerekmektedir” dedi. 

Türkiye’nin ve Türk ekonomisinin son 
dönemde zor ve çetin bir sınavdan geçtiğini 
aktaran Kadooğlu, ülkemizin 2023 hedefleri 
yolunda en temel altyapı unsuru olan elekt-
rik enerjisi tedarikinde yaşanan darboğazın 
ciddi sıkıntılara yol açtığını aktardı. “Ulus-
lararası rekabet gücünü destekleyecek bir 
enerji politikası, sanayi ihracatını artıraca-
ğından, cari açığımızın da azalmasına katkı 
sağlayacaktır” diyen Kadooğlu, elektrik 
kesintilerinin ve voltaj dalgalanmalarının 
organize sanayi bölgeleri de dâhil olmak 
üzere tüm sanayicileri olumsuz etkilediği 
ifade etti. 

Kadooğlu şöyle devam etti: “Sanayiciler 
kendi elektriğini üretmek üzere yatırımlar 
yapmak zorunda kalmakta, dar sermaye 
kaynaklarını rekabet gücünü artıracak tek-
nolojilere değil, enerji üretimine harcamak-
tadır. Diğer taraftan elektrik kesintileri bu 
yatırımların da verimliliğini önemli oranda 
düşürmektedir.

KOBİ ölçeğindeki birçok sanayici ise enerji 
yatırımları yapma imkânına sahip olma-
dığından iş gücü verimlilikleri düşmekte, 
hammaddeler zayi olmakta, maliyetleri 
artmakta ve siparişler zamanında yetiştirile-
memektedir.” 

ELEKTRİK ALTYAPISINA CİDDİ 
YATIRIM YAPILMALI

İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Çorlu gibi 
sanayinin kalbinin attığı kentlerde küçük-
büyük tüm işletmelerin elektrik kesintilerin-
den etkilendiğini hatırlatan Kadooğlu, tarım 
sektöründe sulama sistemlerinin devre dışı 
kalması, esnafın elektrik kesintisi nedeniyle 
hizmet verememesinin, sorunun tüm sek-
törlere ve firmalara yayıldığını gösterdiğini 
belirtti. 

Kadooğlu, “İstanbul’da sorunun ana kay-
nağı altyapı eksikliğidir. Yıllardır TÜR-

KONFED olarak üye federasyonlarımız 
ve derneklerimizle birlikte İstanbul’daki 
elektrik altyapısının iyileştirilmesi için 
ciddi bir kaynak ayırılması gerektiğini 
aktarıyoruz. Sorunun çözümü için ayrılması 
gereken kaynağın üçte biri oranında bir 
yatırım yapılabildi. 

Elektrik altyapısında yaşanan sorunlar 
yıllardır çözülemedi. Elektrik altyapısına 
ilişkin diğer bir sorun ise voltaj dalga-
lanmalarıdır. Gerilim düşmesi ve kısa 
süreli kesintiler sanayide kullanılan hassas 
elektronik sistemlerin ve makinaların zarar 
görmesine sebep olmaktadır. Altyapı yeter-
sizliği ve kaçak kullanımlar enerji altyapı-
sının kalitesini düşüren temel etkenlerdir” 
diye konuştu.

Elektrik dağıtım şirketlerinin sanayici-
lerle imzaladığı sözleşmeyi de hatırlatan 
Kadooğlu şöyle devam etti: “BEDAŞ ve 
çevre illerimizdeki ilgili elektrik dağıtımı 
yapan kurumlar, sanayicilerimizle yaptıkları 
sözleşmelerde kesintisiz ve kaliteli elektrik 
enerjisi verme taahhüdünde bulunmaktadır. 
Ancak yıllardır yaşadığımız sorunlar bunun 
aksini göstermektedir. 

Büyük kentlerimizde yaşanan nüfus artışı 
ve buna bağlı olarak artan yapılaşma oranı-
nın getirdiği elektrik ihtiyacı da gün geçtik-
çe artmaktadır. Elektrik üreten ve dağıtan 
kurumlarımız başta olmak üzere ilgili kamu 
ve özel sektör kurumları arasında bir koor-
dinasyon eksikliği de söz konusudur. Enerji 
talebinin doğru yönetilmesi, koordine 
edilmesi bir planlama dâhilinde gerekli alt-
yapının hızla tamamlanması ve kesintilerin 
sanayicilerimizin, kendi planlamalarını da 
yapabilmeleri açısından önceden bilgilendi-
rilmeleri önem taşımaktadır.   

TÜRKONFED ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ:

Elektrik kesintileri başta olmak üzere 
enerjide yaşanan sıkıntıların aşılması için 
arz güvenliği, altyapı eksikliği ve kayıp-ka-
çak sorununa dikkat çeken TÜRKONFED 
Başkanı Kadooğlu, çözüm önerilerini de 
şöyle sıraladı:

• Doğalgaz boru hattı ve depolama projeleri 
hızlandırılmalıdır. Türkiye’nin bu yatırım-
lardaki payı ve kontrolünü artırması konusu 
masaya yatırılmalıdır. 

• Özel sektörün yenilenebilir enerji yatı-
rımlarını yavaşlatan düzenlemeler acilen 

basitleştirilmeli, yatırımcıların artan talebe 
cevap verecek yatırımları hızlandırmaları 
için önleri açılmalıdır. 

• Yenilenebilir enerji alanında yapılacak 
sanayi ve santral yatırımları ekonomik 
hedefler arasında ön plana çıkarılmalıdır. 

• Yaz saati uygulamasının kaldırılması ve 
saat dilimi değişikliği ekonomik etkileri de 
dikkate alınarak yeniden tartışılmalıdır. 

• İklim değişikliği sürecinde, ağır iklim 
koşullarının ve doğal felaketlerin artmaya 
devam edeceği ve artık gündelik yaşamın 
bir parçası olacağı dikkate alınmalıdır. Her 
türlü enerji, ulaşım, sanayi ve şehir altyapısı 
ağır iklim koşullarına göre yeniden inşa 
edilmelidir. Bu yönde bir yeniden yapılan-
ma planı oluşturulmalıdır. 

• Tüm Türkiye, santralden tüketiciye akıllı 
şebeke sistemi ile donatılmalıdır. Enerji 
ihtiyacını takip ve kontrol etmenin en güve-
nilir yolu tam akıllı şebekelerdir. 

• Kayıp ve kaçaklar Türkiye’nin sosyal 
gerçeği olarak görülmeli ve cezalandırmanın 
dışında önleyici ve tasarrufa yönlendirici po-
litikalar uygulamalıdır. Dar gelirli kesimler 
için “sosyal tarife” sistemi getirilmesi gibi 
çözümler acilen masaya yatırılmalıdır. 

Haber
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Dünyanın en büyük ev tekstili 
üreticilerinden Zorlu Tekstil Grubu, 10-13 
Ocak 2017 tarihleri arasında Almanya’nın 
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen, 
dünyanın en büyük ve en önemli ev tekstili 
fuarı Heimtextil’de bu sene de yerini aldı. 
Grup, TAÇ Perde ve TAÇ İplik ürünlerinin 
yanı sıra, Valeron 2017 Koleksiyonu’nu da 
fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

SEKTÖRÜN LİDER MARKASI 

Türkiye’de ev tekstili sektörünün lider 
markası konumundaki TAÇ; güçlü tasarım 
ekibi ile ortaya çıkardığı özgün tasarımları, 
ürün çeşitliliği ve kalitesi ile büyük beğeni 
topluyor, yaygın satış noktaları ile yurt 
içinde olduğu kadar yurt dışında da tercih 
ediliyor. Yılda iki kez sunulan yeni kolek-
siyonları ile tasarım alanında fark yaratan 
TAÇ, Ar-Ge ve desen çalışmalarına büyük 
yatırımlar yaparak koleksiyonlarını ulusla-
rarası trendsetterlar ile işbirliği içerisinde 
yaratıyor. 

YENİLİKÇİ, ŞIK VE ZARİF 
KOLEKSİYONLARIYLA 
VALERON…

2005 yılında ev tekstili dünyasına tanıtıl-
dığı günden bu yana Valeron, farklı renk 
ve desen seçenekleri; yenilikçi ve sade ko-
leksiyonlarıyla yaşam alanlarına özgün bir 
stil kazandırmaktadır. Kalitenin ve tasarım 
gücünün en son teknoloji ile buluşmasıyla 
üretilen Valeron, farklı tasarımları ile göz 
alıcı koleksiyonlar sunuyor. Nevresim 
takımlarından, bornoz ve havlu çeşitlerine; 
perdeden dekoratif ürünlere kadar olduk-

ça zengin bir ürün yelpazesine sahip olan 
Valeron, her yeni sezonun trendlerinden 
aldığı izlenimler ve farklı tasarımcıların 
özel olarak tasarladığı ürünlerle oluşturulan 
özel koleksiyonlara imza atıyor. İlk olarak 
Avrupa tekstil pazarında adını duyuran Va-
leron, koleksiyonlarını dünya çapında, başta 
Avrupa olmak üzere 40’a yakın ülkede 
200’ü aşkın noktada piyasaya sunuyor.

Zorlu Tekstil Grubu’nun ana faaliyet konu-
su iplik, perde ve ev tekstili ürünleri (çarşaf, 
nevresim takımları, yatak örtüsü, masa 
örtüsü, pike) üretimi ve pazarlamasıdır. 
Zorlu Grubu’nun ilk şirketi olma özelliğini 
taşıyan Korteks, Avrupa’nın en büyük en-
tegre ve inovatif polyester iplik üreticisidir. 
Nevresim üretiminde Avrupa’nın en büyüğü 
olan Zorluteks Tekstil dünyada da ilk üç 
içinde yer almaktadır. Şirket aynı zaman-
da entegre perde üretiminde Avrupa’da 
liderdir.

Grup TAÇ markalı perde ve nevresim 
ürünleri ile Türk ev tekstili sektörünün 
lideri konumundadır. Zorlu Tekstil Grubu, 
Türkiye’nin tek uluslararası ev tekstili 
mağazalar zinciri Linens ile de sektöre 
yenilikçi ve öncü bir ev tekstili mağazacılık 
anlayışı kazandırmıştır. Zorlu Tekstil Grubu 
ayrıca, Fransız Pierre Cardin Home mar-
kasının üretim, dağıtım, pazarlama dünya 
lisans hakkına sahiptir. Grubun geliştirmiş 
bulunduğu Valeron markası öncelikle 
Avrupa pazarında tanıtılmış, daha sonra iç 
pazarın beğenisine sunulmuştur.

Zorlu Grubu’nun ev tekstili alanındaki faa-
liyetleri yıllar içinde hızlı bir büyüme gös-
termiş ve Türkiye’nin sınırlarını aşarak dört 
kıtaya yayılmıştır. Yaklaşık 6500 çalışanı 
ve 800,000 m2’lik kapalı alana sahip üretim 
tesisleri ile Zorlu Tekstil Grubu dünyanın 
önde gelen ev tekstili üreticilerindendir.  

Haber
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ZORLU TEKSTİL GRUBU, 
HEIMTEXTIL FUARI’NDA 
YENİ KOLEKSİYONLARINI 
SERGİLEDİ



Örme kumaşın, 
moda ve tasarımda 
kullanım alanı 
oldukça geniş bir 
yer kaplamaktadır. 
Bununla beraber, 
örme kumaş 
moda ve tasarım 
ve yaratıcılık 
konusunda, bize göre 
çok daha önemli 
rol oynamaktadır. 
Çünkü her mevsim 
ve yukarıda da ifade 
ettiği gibi giyim 
alanlarımızın her 
bölümde, rahatlıkla 
kullanabileceğimiz 
bir yapıya sahiptir.

MODA TASARIMCILARI İÇİN 
İLK ÖNCE KUMAŞ MI TASARIM 
MI DERSEK NELER BU KONUDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

İlk önce tasarımın gerçekleşmesi için, 
kumaşın biz moda tasarımcılarının önünde 
olması gerekir. Çünkü tasarımlar kumaşın 
yapısına göre değerlendirilmektedir. Giyim 
alanlarında da kumaşın yapısı önemli rol 
oynamaktadır.

ÖRME KUMAŞIN MODA VE 
TASARIMA ETKİSİ VAR MI?

Örme kumaşın, moda ve tasarımda kulla-
nım alanı oldukça geniş bir yer kaplamakta-
dır. Bununla beraber, örme kumaş moda ve 
tasarım ve yaratıcılık konusunda, bize göre 
çok daha önemli rol oynamaktadır. Çünkü 
her mevsim ve yukarıda da ifade ettiği gibi 
giyim alanlarımızın her bölümde, rahatlıkla 
kullanabileceğimiz bir yapıya sahiptir.

Yalnız konfeksiyonda değil, örme kumaşın 
ev tekstilinde de rolü ve kullanma alanı 
oldukça geniştir.  Özellikle, bilgisayarda 
gerçekleşen, tasarım çalışmalarında çok 
daha verim alınmaktadır.

Örme kumaşın, biz moda tasarımcılarının 
elinde, çok daha başarıları çalışmalara 
imza atmamıza, ciddi bir katkı sağladığına 

inanıyorum. Diğer kumaş çeşitleriyle de 
bir arada çok rahat kullanılması da bunda 
önemli rol oynamaktadır.

ÖRME KUMAŞTA 
KARŞILAŞTIĞINIZ SORUNLARIN 
BAŞINDA NELER YER 
ALMAKTADIR?

Örme kumaşta en çok, örmeden kaynak-
lanan hatalara rastlıyoruz. Ayrıca, boyama 
konusunda da, zaman zaman sorunlarla 
karşılaştığımız olmaktadır.

Örme ve terbiyenin ayrılmaz bir ikili 
olduğunu düşünürsek, üretimin ve terbi-
yeni işin ehli kişiler tarafından yapılması 
gerekmektedir. Aksi takdirde, boşa giden 
emekle beraber, hem ekonomik anlamda sı-
kıntıya düşmüş oluruz hem de,  alanımızda 
istediğimiz başarıyı sağlayamayız. Tekstil 
sektöründe üretim kesinlikle hata kaldırma-
maktadır.

Her şeye rağmen dünya moda ve tekstil 
sektöründe çok ciddi olarak varlığımız 
kabul ettirmekle birlikte, başarılı birçok 
modacımızda bulunmaktadır.

Örme kumaş dünya tekstilinde ne kadar 
önemliyse ülkemiz için de bir o kadar 
önemlidir.  

ÖRME KUMAŞIN MODA VE 
TASARIMA ETKİSİ

Röportaj
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Melike OKŞAK
İstanbul Aydın Üniversitesi 
Moda Tasarım Böl. Öğr. Gör.



Premiere Vision, Şubat ayında 
Paris’te tekstil ve moda sektörünün 
yaratıcı isimlerini bir araya getir-
mek için tüm hazırlıklarını tamam-

larken, İstanbul’daki 6. büyük buluşma için 
geri sayıma başladı. Kapılarını bir kez daha 
yeniliklerle açmaya hazırlanan Premiere 

Vision,  tüm dünyadaki fuarlarıyla aynı anda 
Türkiye için de başlattığı Marka Elçiliği pro-
jesinde Arzu Kaprol, Bora Aksu ve Zeynep 
Tosun’dan sonra 22-24-Mart 2017 tarihleri 
arasında gerçekleşecek olan Premiere Vi-
sion,  Fuarı için Gülçin Çengel ile işbirli-
ğine girdi. Ekim 2016’da 5. defa kapılarını 

açan Premiere Vision İstanbul, uluslararası 
jeopolitik koşulların yarattığı güçlüklere ve 
ekonomik koşulların değişkenliğine rağmen, 
bu fuarı da hedeflerine ulaşarak kapatmıştı. 
Fuara 9 ülkeden 111 firma katılırken, profes-
yonel ziyaretçi sayısı 6.000’e ulaşmıştı.

Fuar
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PREMIERE VISION, PARİS’TEN 
SONRA İSTANBUL’DAKİ 
BÜYÜK BULUŞMA İÇİN GERİ 
SAYIMA BAŞLADI



Fuar
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2017 koleksiyonları 
ile birlikte 2018 
yılı sonbahar-kış 
koleksiyonlarından 
örnekleri ilk kez 
CBME Türkiye’de 
tanıttılar.

Türkiye’nin tüm zorlukları aşarak 
üretim yapmaya devam eden güç-
lü bir ülke olduğunun altını çizen 
UBM ICC Genel Müdürü Erdal 

Baykara, “Bu yıl CBME Türkiye’yi 37 
bin m2 alanda 260 firma ve 550 markanın 
katılımı ile gerçekleştirdik. Yaşanan üzücü 
olaylar sonrasında ülkemizi dış pazarlara 
anlatmak çok daha önem kazandı. CBME 
Türkiye’de 77 ülkeden 10 bin ziyaretçiyi 
ağırladık. Fuarımız özellikle Ortadoğu ülke-
lerinden ziyaretçi akınına uğradı diyebiliriz. 
En çok ziyaretçimiz İran, Irak, Cezayir, 
Suudi Arabistan ve Libya’dan geldi. Geçen 
yıla oranla Rusya ve Ukrayna’dan ziyaretçi 
sayımızda da kayda değer bir artış gözlem-
ledik. Aynı başarıyı 19-22 Temmuz 2017 
tarihleri arasında Türkiye’de uluslararası 
platformda bebek ve çocuk hazır giyim 
sektöründe yapılan tek ve en büyük fuar or-
ganizasyonu olarak öne çıkan İstanbul Kids 
Fashion’ da tekrarlamak üzere çalışmaları-
mıza çoktan başladık” dedi.

ÇOCUK MODASINA DAİR 
2017 KOLEKSİYONLARI İLE 
BİRLİKTE 2018 YILI SONBAHAR-
KIŞ KOLEKSİYONLARINDAN 
ÖRNEKLERİ İLK KEZ CBME 
TÜRKİYE’DE TANITTILAR.

Sektörün önemli firmaları çocuk modasına 
dair 2017 koleksiyonları ile birlikte 2018 
yılı sonbahar-kış koleksiyonlarından ör-
nekleri ilk kez CBME Türkiye’de tanıttılar. 

Böylelikle ziyaretçiler sadece 2017 yılı 
ilkbahar yaz koleksiyonlarından değil 2018 
yılı sonbahar- kış sezon siparişlerini de 
verme şansı buldular. 77 ülkeden profes-
yonel alıcıları Türkiye’ye getiren 32.Ulus-
lararası İstanbul Anne Bebek Çocuk 
Ürünleri Fuarı CBME Türkiye, katılımcı 
ve ziyaretçilerine yeni pazarların kapılarını 
açmaya devam etti. 

CBME TÜRKİYE, EKONOMİ 
BAKANLIĞINDAN DESTEK ALAN 
İLK YURTİÇİ FUAR OLDU…

32. Uluslararası Anne Bebek Çocuk 
Ürünleri Fuarı CBME Türkiye kapsamında 
Ekonomi Programcısı Hande Berktan’ın 
moderatörlüğünde “Markalaşma, Yurtdışı 
Fırsatlar, Trendler ve Teşvikler” konulu 
interaktif panel düzenlendi. Panele, İTKİB 
Genel Sekreteri Bekir Aslaner, İstanbul 
Hazır Giyim İhracatçılar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Eko Tekstil Yönetim 
Kurulu Başkanı Özcan Sümer, Grup Baby 
Genel Müdürü Ayla Müstecaplıoğlu ile 
Mialora Couture Genel Müdürü Emel Ebru 
Avcı Özdemir katıldı. 

TEŞVİK BÜTÇELERİ 2017 DE 
DAHA DA ARTACAK!..

Panelde Devlet teşvikleri konusuna değinen 
İTKİB Genel Sekreteri Bekir Aslaner, Eko-
nomi Bakanlığı’nın 2016’da 213 milyon 
TL. Turquality desteği verdiğini vurgu-
ladı ve şöyle devam etti: “İkinci büyük 
teşviğimiz ise yurt dışı fuarlarına yönelik 
olmakta. 2015 yılında 25 milyon TL. olan 
teşvik miktarını 2016’da 46 milyon TL’ye 
çıkardık. En önemlisi de fuarlar desteğine 
yurt içi fuarlarını da dahil ettik ve ilk uygu-
lamamızı da CBME Türkiye’de yapmaya 
başladık. Yani yurt içi fuarlarda destek 
kapsamına alındı. Ayrıca yine yurt dışında 
showroom açarak ürün pazarlama faaliye-
tinde bulunan firmalarımız için de yurt dışı 
birim desteklerimiz bulunmakta. Teşvik 
bütçeleri, 2017’de daha da artacak.”  

CBME TÜRKİYE’DE 
77 ÜLKEDEN 10 BİN 
ZİYARETÇİYİ AĞIRLADIK



Çocuk kıyafetleri konusunda, dünyadaki 
çocuk dış giyim üreticileriyle kıyasıya 
mücadele eden firma özellikle ar&ge ve 
inavasyona önem vererek,  Ülkemizde ve 
dünyada aynı zamanda çocuk modası öncü-
lüğünü’ de gerçekleştiriyor.

İnsanların giyim konusunda, modayı daha 
çocuk yaşlarda oluşturduklarını ifade eden 
firma sahibi, Çağdaş Süvari, ‘’bizim için 
önemli olan çocukların yaşlarına uygun 
kıyafetler üreterek ne kendilerinden büyük 
görünmelerini sağlamak nede o çocuksu saf 
ve temiz duygularından uzaklaştırmak. 

Çocuklarımız için, ilerleyen yaşlarındaki, 
kıyafet seçilerimde daha sağlıklı karar vere-
cek kıyafetler üretmektir’’ dedi.

Aynı zaman sosyal sorumluluk projelerine’ 
de önem verdiğini açıklayan Süvari, çocuk 
ve anne fuarında, gerçek sokak çocukla-
rına mankenlik yaptırarak onları böyle 

bir ortamda ağırlamaktan mutlu olacağını 
ifade etti.

Daha sonra, bu çalışmayı Temiz Kalpler 
Kulübü Gönüllü kurucusu ve üyesi olan 
Ferhat Çetinle sürdürdüklerini söyleyen 
Süvari, firma olarak bu tür çalışmaları 
yürekten destekliyoruz dedi.

11-14 Ocak arası açılan, 32. Anne ve bebek 
Ürünleri Fuarı, CBME(Children-Baby-
Maternty-Expo)İstanbul Kids Fashion, 
fuarını da değerlendiren Süvari, şu değer-
lendirmeyi yaptı;’’ Özellikle Ülkemizle 
beraber yurt dışındaki tekstil sektöründe 
de gerçekleşen, fuarların çok sık aralıklarla 
gerçekleşmesi ve yurt içinde bile çeşitli 
illerde düzenlenen fuarlarla neredeyse aynı 
zamana denk gelmesi, biz üreticileri zor 
durumda bırakmaktadır. 

Zaten yeterince, yurt dışı fuarları, yurt içi 
fuarlarına denk gelecek şekilde yapılmasını 
tenkit ederken şimdide yurt içinde yapılan 
fuarlarda aynı sorunları yaşamamız kaçınıl-
maz olmuştur.

Oysa, fuarların amacı yapıldığı ülkenin 
ekonomisine katma değer sağladığı gibi, 
işletmeler içinde bir o kadar önem arz 
etmektedir. Bu konuda diğer bir sorun ise 
fuar ücretlerindeki artışlar. 

Tüm bunları bir arada değerlendirdiğimiz-
de, hem katılımcı sayısında, hem ziyaretçi 
sayısında istediğimiz performansı yaka-
lamakta sorun yaşıyoruz demektir. Buda 
bizim ve ülkemizin sektörümüz adına kaybı 
demektir’’ dedi.

Son olarak katıldıkları fuardan memnun 
olduklarını da ifade eden Çağdaş Süvari, 
‘‘genelikle Arap ve Ortadoğu dan gelen 
ziyaretçilerin fazlalığı bu yıl dikkatimizi 
çekti. Umarım bunların siparişlerimize ülke 
ekonomisine yansıması en büyük dileğim-
dir’’ dedi. 

Röportaj
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WALOX KİDS DÜNYA 
ÇOCUKLARINI GİYDİRMEYE 
DEVAM EDİYORUZ.



ÖRME KUMAŞ İHRACATI 

Örme kumaş ihracatı 2016 yılı Ocak-Tem-
muz döneminde %4,9 oranında artarak 
yaklaşık 890 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ise örme 
kumaş ihracatı %3,1 oranında gerileme 
kaydetmiştir. 

ÖRME KUMAŞ İHRACATI 2016 
OCAK -TEMMUZ

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde iplik 
ihracatında en önemli ülke, 120 milyon 
dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen 
İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatı Temmuz 
ayında %22,2 oranında gerilemiştir. 

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde ürün 
grupları bazında toplam tekstil ve hammad-
deleri ihracatı incelendiğinde, en önemli 
ürün grubunun dokuma kumaş olduğu 
görülmektedir. Toplam tekstil ve hammad-
deleri ihracatının %26,2’sini oluşturan 
dokuma kumaş ihracatı %2 oranında aza-
larak yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Dokuma kumaşın Temmuz 
ayı ihracatı ise %19,9 oranında azalarak 
yaklaşık 162 milyon dolar değerinde ger-
çekleşti. 

2016 YILI OCAK-TEMMUZ 
DÖNEMİNDE TOPLAM 
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ 
İHRACATINDA ÜRÜN GRUBU 
BAZINDA ELYAF İHRACATI 

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde alt 
ürün grupları bazında elyaf ihracatı incelen-
diğinde, en önemli alt ürün grubunun %23 
oranında gerileme ile yaklaşık 184 milyon 
dolar değerinde ihracat kaydedilen sentetik-
suni lifler olduğu görülmektedir. Bu ürün 
grubunda Temmuz ayı ihracatı ise %36,9 
oranında gerilemiştir. 2016 yılı Ocak-Tem-
muz döneminde elyaf ihracatında en önemli 

ülke, %16,5 oranında gerileme ile 35 mil-
yon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen 
İtalya’dır. İtalya’ya elyaf ihracatı Temmuz 
ayında ise %2,2 oranında artmıştır. 

Elyaf ihracatında öne çıkan diğer önemli 
ülkeler İran, ABD ve Çin’dir. 

Elyaf ihracatında %45 paya sahip AB(28) 
ülkelerine bakıldığında 2016 Ocak-Temmuz 
döneminde ihracat yaklaşık 128 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Ocak-Temmuz döneminde elyaf ihracatı ya-
pılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatı 
en fazla gerileyen ülke %59,2 oranında ge-
rileme Çin ile olurken, elyaf ihracatında bir 
önceki döneme göre artış sadece İspanya’ya 
yapılan ihracatta yaşanmıştır.

İplik ihracatı 2016 yılı Ocak-Temmuz döne-
minde %1,2 oranında gerilemeyle yaklaşık 
912 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
İplik ihracatı Temmuz ayında ise %18,2 
oranında gerilemeyle 102 milyon dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.

ÜRÜN GRUBU BAZINDA ÖRME 
KUMAŞ İHRACATI 

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde alt 
ürün grupları bazında örme kumaş ihracatı 
incelendiğinde, en önemli alt ürün gru-
bunun 473 milyon dolar ihracat değeri ile 
diğer örme kumaş olduğu görülmektedir. 
Temmuz ayında diğer örme kumaş ihracatı 
%1,1 oranında gerilemiştir.

ÖZEL İPLİK VE KUMAŞ 
İHRACATI 

Özel iplik ve kumaş ihracatı 2016 yılı 
Ocak-Temmuz döneminde %2,6 oranında 
artarak 307 milyon dolar değerinde gerçek-
leşmiştir. Temmuz ayında ise özel iplik ve 
kumaş ihracatı %5,5 oranında gerilemeyle 

38 milyon dolar değerinde gerçekleşmiş-
tir.2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde ürün 
grupları bazında toplam tekstil ve hammad-
deleri ihracatı incelendiğinde, en önemli 
ürün grubunun dokuma kumaş olduğu 
görülmektedir. Toplam tekstil ve hammad-
deleri ihracatının %26,2’sini oluşturan 
dokuma kumaş ihracatı %2 oranında aza-
larak yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir. Dokuma kumaşın Temmuz 
ayı ihracatı ise %19,9 oranında azalarak 
yaklaşık 162 milyon dolar değerinde ger-
çekleşti.  Kaynak tim

2016 YILI OCAK-TEMMUZ 
DÖNEMINDE ÜRÜN GRUPLARI 
BAZINDA TOPLAM TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ İHRACATI
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FASONCULUĞUN KISA BİR 
TANIMINI YAPARMISINIZ?

Yanılmıyorsam, kelime anlamıyla, firma-
ların başka üretici firmalara kendi adlarına 
ürün üretmesi olarak hatırlıyorum. Bizlerde 
bu sürecin içinde, Firmalarımız adına, ürü-
nün imalat süresince, kalitesinden ödeme-
sine kadar olan kısımda, fason takipçisi 
olarak yer almaktayız. İşimiz işte bu yüzden 
çok dikkat ve önem arz etmektedir. Yapılan 

hatayı erken fark etmek, hiç hatasız üretim 
yaptırmak,  bununla beraber zaman zaman 
ekonomik boyutlarını takip etmek, görev 
alanımıza girmektedir.

FASON FİYATLARI HAKKINDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Şu an verilen fiyatlar, piyasamızda uygun 
görülmektedir. Örnek olarak düz süprem 
fason üretimi, Kilogramı 0.70-0.80 kuruş 

olarak fiyatlandırılmaktadır. Ribanada ise 
bu fiyatlandırma 1.10-1.20 olarak değişiklik 
göstermektedir. Zaman zaman, bu fiyatların 
(0.60) altına’ da düştüğü görülmektedir. Bu-
nun nedeni olarak, firmaların makinelerini 
boş bırakması yerine, çalıştırarak, gününü 
kurtarması olarak düşünebiliriz.

ŞU ANDA FASON PİYASASININ 
DURUMU HAKKINDA NELER 
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Oldukça durağan olduğunu ifade edebili-
rim. Şubat sonu Mart başı olarak açılacağını 
düşünüyorum. Döviz kurları sabitlenirse, 
çok iyi piyasaya kavuşabiliriz. Durgunlu-
ğun en büyük nedeni olarak, günlük değiş-
ken döviz kurları olduğunu söyleyebilirim.

FASON FİYATLARI TÜRKİYE 
GENELİNDE DEĞİŞKEN Mİ?

Evet, fason fiyatları, İllere ve Bölgelere 
göre değişebilir. Nedeni olarak, giderlerin 
bölgelere göre değişim göstermiş olmasıdır.

FASON İŞÇİLİĞİ HAKKINDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Şu anda makineci bulmakta zorlanan 
sektörümüzde, genellikle, Ortadoğulu ve 
Asya kökenlilerle birlikte mülteciler çalış-
tırılmaktadır. İstisnalar hariç, aralarında iş 
tecrübesi olmayanlar bulunmaktadır. Bu da 
üretimde zaman kaybına yol açmaktadır.

MAKİNELER KONUSUNDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Fazla makineleşmeye gerek olmadığını 
söyleyebilirim. Önemli olan çalışan maki-
nalarımıza sahip çıkılmasıdır, Rekabetten 
dolayı fazla makinaya sahip olup onları 
çöpe atmak değil. Boş duran makinalarında 
işletmelerİ çok ciddi zarar ettirdiğini rahat-
lıkla görebiliriz.  

Röportaj
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ŞU AN VERİLEN FİYATLARIN, 
PİYASAMIZ İÇİN OLDUKÇA 
UYGUN OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM

Sedat GÖKTEPE
Mertcan Kumaşçılık Fason Sorumlusu



Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği (TETSİ-
AD) Başkanı Ali Sami Aydın, 
Trump ile birlikte Çin’in güç 

kaybedeceğini, ABD pazarında oluşacak 
açığın Türk ev tekstili sektörüne yarayaca-
ğını söyledi.

Yeni dönemde Türk ev tekstili sektörü 
pazar payının genişleyeceğini ve ihracatın 
artacağını belirten TETSİAD Başkanı Ali 
Sami Aydın, yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti: 

“ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 
Amerikan sanayisini tekrar büyük hale 
getirmek ve her Amerikalı’ya iyi bir 
maaş ve iyi bir iş sağlamaktaki kararlılı-
ğını göstermek amacıyla Ulusal Ticaret 

Komisyonu’nu kurdu. Kurulan komisyon, 
yerli üretimin desteklenmesi ve orta sınıfı 
yeniden güçlendirmesi için çalışacak. 
Bu gelişmenin bizi ilgilendiren kısmı 
komisyona Çin karşıtlığı ile bilinen Prof. 
Navarro’nun liderlik edecek olması.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ihracatının 
yüzde 90’ının ABD ile gerçekleştirildiği 
göz önüne alındığında tüm dünyada ölçek 
ekonomisini kaybedeceği, ihracat oran-
ları düşeceği için güç sorunu yaşayacağı 
dolayısı ile maliyetlerin artacağını tahmin 
etmek hiç de zor olmayacaktır. Komis-
yonun uygulayacağını belirttiği programı 
ile Çin, güç kaybedecek ve pazarda açık 
oluşacaktır. ABD pazarında oluşacak bu 
açığın Türk ev tekstili sektörü pazar payını 
genişleteceğini ve ihracatını artıracağını 

düşünüyoruz.

Avrupa’nın en büyük ev tekstili tedarikçisi 
konumunda bulunan Türkiye’nin Uzak-
doğulu firmaların ürün kalitesini beğen-
meyen gelişmiş ülkeler tarafından tercih 
edildiği ise bilinen bir gerçek. Türk ev 
tekstili sektörünün yıllık toplam ihracatı 
2.776.590.611 Dolar iken, ABD’ye olan 
ihracatı 272.452.160 Dolar’dır. 

Sektörümüzün ihracat rakamları ve ülkele-
rin kalite standartlarının tercihlerine etkisi 
göz önüne alındığında önümüzdeki yıl 
ABD’de yaşanacak gelişmeler doğrultu-
sunda ihracatımızın katlanarak artacağına 
inanıyor, dünya çapında pazar payımızı 
artırarak, hedeflenen rakamların üzerine 
çıkacağımızı düşünüyoruz.” 

Haber
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TRUMP’IN ÇİN KARŞITLIĞI 
TÜRK EV TEKSTİLİNE 
YARAYACAK

TETSİAD Başkanı Ali Sami AYDIN



ÇEKTE “KAREKOD” 
UYGULAMASI HANGİ TÜR 
BANKALARI KAPSIYOR?

Dünya gazetesinden Serhat Aligil’in habe-
rine göre, uygulama 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu uyarınca kurulan bankalarca veya 
yurtdışında kurulu bankaların aynı kanun 
uyarınca Türkiye’de faaliyet gösteren şu-
belerince bastırılan çekleri kapsıyor. Buna 
göre 5411 sayılı Kanuna tabi bankalar, 
31 Aralık 2016 tarihinden sonra karekod 
içermeyen çek yaprağı basamayacak ve 
veremeyecek. Buna karşın yabancı banka 
tarafından bastırılmış çeklerde “seri nu-
marası” ve “karekod” bulunmaması çekin 
geçerliliğini etkilemeyecek.

1 OCAK 2017 ÖNCESİNDE 
BANKALAR TARAFINDAN 
VERİLMİŞ VE ÜZERİNDE 
KAREKOD OLMAYAN ÇEKLERİN 
DURUMU NE OLACAK?

Bu tür hiç kullanılmayan ya da kullanılmış 
çekler geçerliliğini koruyor. Bu şekilde çok 
sayıda çek olduğunu tahmin ediliyor. Ancak 
konunun uzmanları, bu tür çeklerin alacaklı, 
konumdaki kişiler tarafından kabul edilme-
mesi ve bunların yerine karekodlu çekler 
istenmesiyle hızla azalacağını düşünüyor.

 “KAREKOD” VE “KAREKODLU 
ÇEK RAPORU” NEDİR?

Karekod, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre çek 
üzerine kare veya dikdörtgen olarak basıla-
bilen ve yine bu kanundaki mevzuata uygun 
bilgilere erişilmesine ve bunların raporlan-
masına olanak sağlayan iki boyutlu barkodu 
ifade ediyor. 

“Karekodlu Çek Raporu” ise bu karekodun 
okutulması suretiyle ulaşılan bilgilerle 
ilgili “Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım 
Sistemi” üzerinden sunulan rapor anlamına 
geliyor.

YENİ ÇEK UYGULAMASININ 
“SİSTEM İŞLETİCİSİ” KİM 
OLACAK?

İlgili mevzuata göre bu yetki Türkiye Ban-
kalar Birliği Risk Merkezi ve/ veya Yetkili 
Bilgi Alışveriş Kuruluşuna verildi. Halen 
“Sistem İşleticisi” görevini Kredi Kayıt Bü-
rosu yürütüyor. Karekod Okutma ve Bilgi 
Paylaşım Sistemi’yle ilgil altyapı da Kredi 
Kayıt Bürosu’nda olacak.

KAREKODLU ÇEK RAPORUNDA 
HANGİ BİLGİLER OLACAK?

Karekodlu çek raporunda, çek hesabı sahibi 
ya da cirantanın rızası aranmaksızın şu bil-
giler üçüncü kişilerin erişimine sunuluyor:

a) Muhatap bankanın ticaret unvanı, çekin 
seri numarası,

b) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya 
ticaret unvanı, bu kişinin tacir olması halin-

Haber
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2017 YILININ OCAK AYINDA 
YÜRÜRLÜĞE GİREN 
KAREKODLU ÇEKLER 
HAKKINDA BİLİNMESİ 
GEREKENLER

5411 sayılı Kanuna 
tabi bankalar, 31 
Aralık 2016 tarihinden 
sonra karekod 
içermeyen çek yaprağı 
basamayacak ve 
veremeyecek. 



de ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin 
aynı tür bilgileri,

c) Çek sahibinin, çek hesabı bulunan top-
lam banka sayısı, yine bu kişiye ait banka-
lara ibraz edilmemiş çeklere ilişkin olarak 
lehdar tarafından karekod okutma ve bilgi 
paylaşım sistemine kaydedilen çeklerin adet 
ve tutarı,

d) Düzenlenerek bankalara teslim edilen 
çeklerin adet ve tutarı, son beş yıl içerisinde 
ibrazında ödenen çeklerin adet ve tutarı,

e) İbraz edilen ilk ve son çekin ibraz tarihi, 
ibrazında ödenen son çekin ibraz tarihi,

f ) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi 
gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi 
ve tutarı, bu tür sonradan ödenen çeklerin 
adedi ve tutarı, yine bu tür son çekin ibraz 
tarihi,

g) Çek sahibi hakkında çek hesabı açma ya-
sağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama 
kararının tarihi,

h) Her bir çek yaprağıyla ilgili tedbir kaydı 
olup olmadığı, çek hesabı sahibi tacirse, 
ifl asına karar verilip verilmediği, iflasına 
karar verilmişse kararın tarihi.

Bu bilgiler “Sistem İşleticisi” tarafından 
bankalardan, kaynak kuruluşlardan ve çek 
lehtarlarından ilgili mevzuat çerçevesinde 
temin edilecek.

BAŞKA TÜR BİLGİLERE DE YER 
VERİLEBİLECEK Mİ?

Raporda, “Sistem İşleticisi” tarafından 
zorunlu bilgiler kullanılarak farklı hesapla-
malar yapılması suretiyle türetilen bilgiler 
ile çek hesabı sahibi ya da ciranta tarafın-
dan üçüncü kişilerin erişimine açılmasına 
yazılı olarak onay verilen diğer bilgilere yer 
verilebilecek. Yine ilgili kanunlarda aleni 
oldukları hükme bağlanan ve paylaşılma-
sı rıza gerektirmeyen bilgiler de raporda 
olabilecek. Bu kapsamda örneğin halen 
sistem işleticisi olarak çalışan Kredi Kayıt 
Bürosu, “Findeks” sistemiyle “Keşidecinin 
Çek Endeksi” adıyla “0-1000” puan arası 
bir endeksleme oluşturuyor. 1000 puan “en 
az risk” anlamına geliyor.

BANKALAR YENİ UYGULAMAYA 
İLİŞKİN NE YAPACAK?

Bankalar çek hesabı açtıkları gerçek ve 

tüzel kişiler ile çek hesabı sahibi tüzel kişi 
ise hesap açılış tarihi itibarıyla tüzel kişi 
tarafından bildirilen ve tüzel kişi adına tüm 
işlemleri yapmaya yetkili kılınmış gerçek 
kişileri Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım 
Sistemi’ne kaydedecek.

BİLGİ VE RAPORLARLA 
İLGİLİ SORUMLULUK NASIL 
PAYLAŞILIYOR?

Sistem işleticisinin sorumluluğu, kendisine 
iletilen bilgilerin sistem vasıtasıyla okuttu-
rulması veya raporlanmasıyla sınırlı olacak. 
Bilgilerin doğruluğu veya güncelliği banka 
ya da kaynak kuruluşun sorumluluğu altın-
da. Bilgilerin doğruluğu veya güncelliğine 
ilişkin talep ve itirazlar ile güncellenmesi, 
düzeltilmesi, silinmesi veya değiştirilmesi 
talepleri çek hesabı sahibi tarafından doğ-
rudan bilginin kaynağı olan bankaya veya 
kaynak kuruluşa yapılacak. 

Buradaki kaynak kuruluş ifadesi bankalar 
haricinde, sistem işleticisinin bilgi temin 
ettiği özel hukuk tüzel kişileri ile kamu 
kurum ve kuruluşlarını, kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst 
kuruluşlarını ifade ediyor.

Öte yandan sistem işleticisi, sisteme erişim 
için kullanılacak olan bilişim teknolojile-
rini (akıllı telefon uygulamaları, internet 
sitesi vb.) yaygın olarak kullanılan farklı 
platformlarla uyumlu şekilde geliştirecek, 
güncelleyecek ve ücretsiz olarak kullanıcı-
lara sunacak.

HEDEF, TARİH VE YETKİ 
TARTIŞMASINI BİTİRMEK

Yeni tebliğe göre lehine karekodlu çek dü-
zenlenen gerçek ya da tüzel kişi, teslim al-
dığı çeki en geç ibraz tarihine kadar “Kare-
kod Okutma ve Bilgi Paylaşım Sistemi”ne 
kaydedecek. Ancak bu maddenin uygulama 
girmesi, ilgili sistem altyapısının tümüy-
le kurulabilmesi için 31 Aralık 2017’ye 
bırakıldı. Çünkü bu tür kayıt çek alındıktan 
sonraki süreci kapsıyor. 

Yetkililere göre bu kayıt sistemi özellik-
le vadeli çeklerin kesilme tarihiyle ilgili 
zaman zaman yaşanan hukuksal kargaşayı 
gidermeyi hedefliyor. 

Ayrıca bu kayıt sistemi çek sahibinin tüzel 
kişi olması halinde tüzel kişi adına bu çeki 
imzalayan yetkili kişinin vade tarihine 
kadar değişmesi durumu yaşanabilecek 

belirsizleri de bertaraf edecek.

FİNDEKS’TE RAPOR FİYATI 71 
KURUŞ

Karekodlu çek raporuyla ilgili hizmetlerden 
alınacak ücretler, sistem işleticisinin teklifi 
üzerine Hazine Müsteşarlığının görüşü 
alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 
belirlenecek. Halen sistem işleticisi olarak 
çalışan Kredi Kayıt Bürosu, “Findeks” 
sistemi üzerinden hem “Çek Raporu” hem 
“Karekodlu Çek Raporu” veriyor. 

Bir adet çek için çek raporu fi yatı KDV 
dahil 4,72 lira, Karekodlu çek raporu fi yatı 
ise KDV dahil 0,71 lira olarak uygulanıyor. 
Karekodlu çek raporunun alınabilmesi için 
Findeks’e üyelik gerekiyor. Bu üyelik ise 
ücretsiz. 

Yine bu raporun alınabilmesi için kullanılan 
Findeks Mobil Uygulaması ise App Store 
ya da Google Play üzerinden akıllı telefon-
lara indirilebiliyor.

İLK 11 AYLIK KARŞILIKSIZ ÇEK 
DEĞERİ 25,5 MİLYAR LİRA

TBB Risk Merkezi’nin verilerine göre 2016 
yılının ilk 11 ayında, bankalara ibraz edilen 
çek değeri 2015 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 6,3 artarak 647 milyar lira, ibraz 
edilen çek adedi ise yüzde 5,1 azalarak 19,8 
milyon adet oldu. 

Yine ilk 11 ayda yüzde 3,2 artışla 25,5 
milyar liralık 730 bin adet çeke karşılıksız 
işlemi (çekin arkası yazıldı) yapıldı. Adet 
bazında artış yüzde 4 oldu. Karşılıksız 
işlemi yapıldıktan sonra ödenen çek sayısı 
151 bin 380 adet olurken, bunların değeri 
4,5 milyar lirayı buldu. 

Bu rakamlar 2015 yılının aynı döneminde 
sırasıyla 196 bin 346 adet ve 5,3 milyar 
liraydı. Öte yandan yine 2016 yılının ilk 11 
ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin 
bankalara ibraz edilen çeklere oranı değer 
olarak 0,1 puanlık azalışla yüzde 3,9 olur-
ken, adet olarak 0,3 puanlık artışla yüzde 
3,7’ye çıktı. 

Ayrıca değer olarak, karşılıksız işlemi yapı-
lan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en 
yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 9 ile Bi-
lecik, yüzde 8,5 ile Hakkari ve yüzde 8,2 ile 
Mardin. En düşük olduğu iller ise yüzde 2,3 
ile Çankırı, yüzde 1,7 ile Edirne ve yüzde 
1,3 ile Çorum.  Kaynak: www.dunyagazetesi.com

Haber
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Yatırım Teşviklerinde 6. Bölgede 
yer alan Muş, yatırımcı avına 
çıktı. Muş’a hazırgiyim ve 
konfeksiyon yatırımcısı çekmek 

isteyen Muş Valisi Seddar Yavuz beraberin-
de 20 kişilik heyetle İzmir’e çıkartma yaptı. 
Vali Seddar Yavuz başkanlığında heyet ilk 
olarak, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği’ni ziyaret etti. 

Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş’un nüfusu-
nun 50’sinin 17 yaş altında ve çalışmaya 
istekli genç nüfusun yoğun olduğunu 
belirterek Egeli ihracatçıları, Muş’ta yeni 
inşaatı biten Tekstilkent’te yatırıma davet 
etti. Vali, İzmir-Muş arası uçuş seferlerinin 
15 Şubat 2017 tarihinde başlayacağını, İz-

mir ve Muş’u arasındaki mesafenin 2 saate 
düşeceğini belirtti.

KONFEKSİYON 
YATIRIMLARINDA OSB’DE 
YATIRIM ŞARTI ARAMIYORUZ

Konfeksiyon yatırımlarında Organize 
Sanayi Bölgesi şartını da aramadıklarını ifa-
de eden Vali Yavuz, “Konfeksiyon sektörü 
kadın istihdamı yoğun bir sektör. O nedenle 
kadınlarımızın rahatlıkla ulaşımlarını 
sağlayıp çalışabilecekleri şekilde Muş şehir 
merkezine yakın yerlerde bin metrekare, iki 
bin metrekare tesisleri konfeksiyon atölyesi 
olarak hazırlayıp size teslim edeceğiz. Daha 
çok üretim yapıp pastayı büyütmek gereki-

yor” şeklinde konuştu. 

EGELİ HAZIRGİYİM 
İHRACATÇILARI MUŞ YOLCUSU

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Kızılgüneşler ise, Egeli hazırgiyim 
ihracatçılarının 1990’lı yıllardan beri Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu illerinde hazırgiyim 
üretimi için çaba gösterdiklerini ve çok yol 
aldıklarını, bundan sonraki süreçte Muş’u 
mercek altına alacaklarını söyledi. Kızılgü-
neşler, 15 Şubat 2017 tarihinde İzmir-Muş 
arası direkt uçak seferleri başlar başlamaz 
bir işadamı heyeti ile Muş’a bir iş gezisi 
organize etme sözü verdi.
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İZMİR-MUŞ ARASI 
KONFEKSİYON 
KÖPRÜSÜ KURULUYOR
Ege Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emre 
Kızılgüneşler ise, 
Egeli hazırgiyim 
ihracatçılarının 
1990’lı yıllardan beri 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu illerinde 
hazırgiyim üretimi 
için çaba göster-
diklerini ve çok yol 
aldıklarını, bun-
dan sonraki süreçte 
Muş’u mercek altına 
alacaklarını söyledi.



KIZILGÜNEŞLER: “MUŞ’TA IŞIK 
GÖRÜYORUM”

Teşvik paketi açıklandıktan sonra dönemin 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Muş, 
Batman ve Adıyaman’a ziyaretlerde bulun-
duğunu anlatan Kızılgüneşler, “Muş’taki 
üretimleri takip ediyoruz. Muş’taki üre-
timlerin birçoğunu İstanbul’da İzmir’de 
yaptırmak mümkün değil. Uşak, Adıyaman 
konfeksiyon sektörünün güçlü olduğu 
yerler. Muş neden böyle bir yer olmasın. 
Muş’ta insanların çalışkanlığı açısından ışık 
görüyorum” dedi. 

22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan 678 
sayılı Kanun Hükmünde Kararmane ile 
yatırım için 23 ilde Cazibe Merkezleri oluş-
turulduğuna işaret eden Muş Valisi Seddar 
Yavuz, Muş’un bu iller arasında olduğunu, 
500 bin TL ve üzeri yatırımların çalışan-
ların SGK primlerinin karşılanmasından, 
vergi indirimine kadar çok fazla avantajı 
barındırdığını belirterek, Egeli hazırgiyim 
ihracatçılarını Muş’ta yatırım yapmaya 
çağırdı. 

CAZİBE MERKEZLERİNE 
İKİNCİ EL MAKİNE DESTEĞİ 
VERİLMELİ

Cazibe Merkezleri tebliğinde yeni yatırım-
larda sıfır makine şartı getirildiğine işaret 
eden EHKİB Başkanı Emre Kızılgüneşler, 
Cazibe merkezlerinde yüzde 50 kullanılmış 
makine desteği olması gerektiğini savundu. 

Kızılgüneşler, Cazibe Merkezleri’nin 
daha verimli olması için önerilerini şöyle 
sıraladı; 

- Mevcut fabrikalarımızda Muş ve diğer il-
lerde açacağımız tesislere taşıyabileceğimiz 
atıl kapasite makinelerimiz yeni makine 
şartı getirildiği için kenarda duruyor. Yeni 
makine almaya zorlanıyoruz. Konfeksiyon 
makineleri iyi kullanıldığı ve periyodik 
bakımları yapıldığında 15 yıla kadar çalışa-
biliyorlar. Biz bu makineleri ithal ediyoruz 
döviz veriyoruz. O nedenle yüzde 50 kulla-
nılmış makine desteği getirilmeli. 

- Cazibe Merkezlerinde, 500 bin TL’nin 
üzerindeki yatırımlar destekleniyor. 500 bin 
TL’lik yatırım sonrasında kapasite artırımı 
için 200-300 bin TL’lik yatırım yaptığı-
mızda teşvik kapsamına girmiyor bunun da 
düzeltilmesi gerekiyor. 

- Önemli giderlerimizden birisi de nakliye. 

Nakliye’nin yüzde 50 oranında desteklen-
mesini istiyoruz.

- Hazırgiyim sektöründe makineci, kalıpçı 
dediğimiz ara eleman ihtiyacına göre 
Meslek Yüksek Okulu ya da Meslek Lisesi 
seviyesinde okullarda eğitim verilmesi için 
çalışma yapılmalı.

- 100 makinelik bir konfeksiyon tesisinde 
150-180 arası kişinin istihdamında destek 
alıyoruz, Biz 100 makine ile 250 kişi istih-
dam ediyoruz. Bu destek 250 kişiye göre 
revize edilmeli,

- İŞKUR ile yürüttüğümüz projelerde biz 1 
kişi istihdam ettiğimizde, 1 kişinin de İŞ-
KUR işbaşı destek programından istihdam 
edilmesini istiyoruz. Şu anda yüzde 30 olan 
bu oranın yüzde 100’e çıkarılmasını talep 
ediyoruz. 

2006-15 yılları arasında İzmir’de konfek-
siyon üretimi yaptıktan sonra İzmir’de 

maliyetlerin yüksekliği nedeniyle Muş’ta 
Sungu Tekstil’i kuran İşadamı Baykal Akar-
su dünyaca ünlü markalara üretim yapan bir 
işletme haline geldiklerini ve 90-100 arası 
kişiyi istihdam ettiklerini 2017 yılında bu 
sayısı 250 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini 
kaydetti. Akarsu, “Muş’ta ulaşım, güvenlik 
sıkıntısı yok. Yüzde 60’ı genç bir nüfus var 
personel sıkıntısı yok, siz çalışmak istediği-
niz sürece sizinle çalışmak istiyorlar. 

Büyük firmalar Muş’a el uzatsın, 5 bin kişi 
istihdam edelim. Muş’un nüfusu 100 bin, 
400 bin göç vermiş durumda. Muş’a el 
uzatırsak bu 400 bin kişinin bir bölümünün 
Muş’a geri dönüşünü sağlayabiliriz” dedi.

Muş Valisi Seddar Yavuz başkanlığında 
İzmir’e gelen heyette, Muş Ticaret ve Sana-
yi Odası Meclis Başkanı Murat Güresmer, 
MÜSİAD Muş Şube Başkanı Ferhat Üzel, 
Muş Sungu Belde Belediye Başkanı Bed-
rettin Çetin’in aralarında bulunduğu 20 kişi 
yer aldı.  
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Türk Hazırgiyim sektörü için tasa-
rımcı yetiştirme misyonu üstlenen 
EİB Moda Tasarım Yarışması’nın 
bu yılki finalistleri iki aşamalı 

elemenin ardından belli oldu. 

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı-
ları Birliği tarafından bu yıl 12. kez düzen-
lenen “EİB Moda Tasarım Yarışması”nda 
ana tema Reform olarak belirlenmişti. Genç 
tasarımcıların tasarımları iki aşamalı bir 
elemeden sonra 10’a indirildi. 10 tasarımcı 
“Re-form” temasına göre tasarladıkları 
4 kıyafetle 05 Mayıs 2017 Cuma akşamı 
yapılacak finalde dereceye girmek için ter 
dökecekler.

Alev Ayten, Ayşe Türkel, Dilara Galima-
ne, Dilek Süslüer, Ekrem Öztecir, Emre 
Erdemoğlu, Fulya Peker, Gökhan Peksarı, 
Gökhan Talay, Gulberk Örün, İpek Örük, 
Mehtap Yılmaz, Murat Acar, Nuray Ata-
layman, Nuray Uyar, Sema Akbay, Sümbül 
Çelebi, Tanya Eskinazi, Yiğit Eryendi ve 
Zeynep Acar’dan oluşan ön jüri ilk etapta 
başvurulardan 20 tanesini mülakata davet 
etmek için belirledi. 

20 tasarımcı, Bertan Yeniçeri, Çiğdem 
Önsal, Emre Erdemoğlu, Serhat Işık, Tuğba 
Hazar ve Ulaş Can Karadeniz’den oluşan 
Mülakat Jürisi’ne tek tek sunum yaptı. Su-

numlar sonrasında jüri 10 finalisti belirledi. 

“EİB XII. Moda Tasarım Yarışması”na baş-
vuran dosyaların her birinin özenle hazır-
lanmış ve çok güzel olduğunu belirten EİB 
Moda Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı 
Burak Sertbaş, finalistleri belirlemek için 
ön jüri ve mülakat komitesinin iki tam gün 
yoğun bir mesai verdiğini kaydetti. 

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın kurumsal 
kimliğe eriştiğini, Türk hazırgiyim sektö-
rüne vizyoner tasarımcılar kazandırdığını 
anlatan Sertbaş, “Daha önceki yarışma-
larımıza yarışmacı olarak  katılan Emre 
Erdemoğlu ve Nuray Atalayman bu yılki 
yarışmamızda jüri üyesi olarak bize destek 
verdiler. Sektörümüzde EİB Moda Tasarım 
Yarışması’na katılmış bu yarışma sayesinde 
kendisini ifade etme olanağı bulmuş ve 
başarılı işlere imza atan çok sayıda tasa-
rımcımız var. Bundan sonraki yıllarda bu 
sayının artacağından hiç şüphem yok” diye 
konuştu. 

TEMA “RE-FORM”

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın tema-
sının her yıl, dünya moda trendlerinden 
yola çıkarak tespit edildiğine işaret eden 
Sertbaş şöyle devam etti: “2017/18 moda 
akımlarından yola çıkılan bu yılki yarış-

manın temasını; “Re-Form” olarak tespit 
ettik. Genç tasarımcılara, yaratıcı düşünce-
de, eylemde, tasarım anlayışında yeni bir 
boyut ve anlatım biçimi arayışı Re-Form!’u  
modern tasarım anlayışı, kendine güvenen 
gözlerle yeni şekiller ve oranlara odaklan-
mayla yeniden yorumlanacağı bir zemin 
sunduk. Tasarımlar dikildikten sonra ete 
kemiğe büründüğünde çok güzel kıyafetler 
ortaya çıkacak.”

EİB XII. Moda Tasarım Yarışması”nın final 
defilesinin 5 Mayıs 2017 Cuma akşamı ya-
pılması planlanıyor. Defilede ünlü manken-
ler genç tasarımcıların eserlerini sergile-
yecek. Yarışmanın birincisini 15.000 TL, 
ikincisini 10.000 TL, üçüncüsünü ise 5.000 
TL para ödülünün yanı sıra Ege Hazır Gi-
yim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 
sunduğu projenin Ekonomi Bakanlığı’nca 
onaylanması halinde yurtdışına eğitim 
olanağı elde edebilecek.

FİNAL HEYECANI YAŞAYACAK 
TASARIMCILAR 

EİB XII. Moda Tasarım Yarışması’nda final 
heyecanını yaşayacak tasarımcılar ise; Ber-
rin Özer, Dilara Karaca, Ece Metiner, Ece 
Dörtköşe, Elif Uysal, Emre Pakel, Harun 
Çiftçi, İpek Çetinoyar, Özgür İnceoğlu ve 
Yağmur Aysan” oldu. 
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EİB MODA TASARIM 
YARIŞMASI’NDA FİNALİSTLER 
BELLİ OLDU



Dünya Enerji Birliği 
tarafından en 
önemli etkinlikler 
arasında gösterilen 
5. Uluslararası 
İstanbul Akıllı 
Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı’na 
Türkiye’den ve 
dünyadan önemli 
isimler katılacak. 

19 - 21 Nisan 2017 tarihlerinde İstan-
bul Kongre Merkezinde İtalya’nın 
ülke partnerliğinde gerçekleşecek 
olan 5. Uluslararası İstanbul Akıllı 

Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı 
her geçen gün büyümeye devam ediyor. 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın himayelerinde organize edi-
len ICSG İstanbul 2017’ye bu yıl Turkcell, 
Vodafone, Siemens, GE, Aselsan, Oracle, 
SAP ve G3 PLC gibi uluslararası yaklaşık 
300 firma katılacak.

ENERJİ DEVLERİ CEO 
PANELİNDE

Enerji alanında yurtiçi ve yurtdışında 
hayata geçirdikleri projelerle dünyaya 
örnek olan Limak Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Özdemir ve AKSA Doğal 
Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar Arslan ICSG İstanbul 2017 kapsa-
mında gerçekleşecek olan CEO paneline 
katılacaklar. Birçok önemli ismin katılacağı 
panelde konuşmacılar enerji alanındaki 
deneyimlerini, başarılı projelerin sırlarını, 
gelecekle ilgili öngörülerini ve akıllı şebe-
keler ile ilgili görüşlerini paylaşacak.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN ICSG 
İSTANBUL 2017’YE ÖNEMLİ 
İSİMLER KATILACAK

Ürdün’ün su piyasasındaki karar verici 
pozisyonundaki Ürdün Su Kurumu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tawfik Al-Habashneh, 
Ürdün Ulusal Elektrik Enerjisi Kurumu 
(NEPCO) Başkan Yardımcısı Ahmad Zubi 
ve Arap Yenilenebilir Enerji Komisyonu 
Genel Müdürü Mohammed Al-Ta’ani 
Ürdün’den kongreye konuşmacı olarak 
katılacaklar. Umman’ın elektrik ve su 
piyasasındaki önemli karar vericilerinden 
Umman Elektrik ve Su Düzenleme Kurumu 
Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed bin 
Abdullah Al Mahrouqi, kamunun tüm 
elektrik dağıtım şirketlerini bünyesinde 
barındıran Nama Group’un Yönetim Kurulu 
Başkanı Omar Bin Khalfan Al-Wahaibi de 
bilgi ve tecrübelerini konuşmacı olarak pay-

laşacak isimler arasında yer alıyor.

İSRAİL İLE BİR ADIM DA ENERJİ 
ALANINDA ATILDI

İsrail ile ilişkilerin düzelme sürecine girme-
si sonrasında gerçekleştirilen görüşmeler 
sonucunda ülkenin Akıllı Enerji Vakfı 
(ISEA) Başkanı Amos Lasker’in konuş-
macı olarak kongreye katılımı kesinleşti. 
Geçtiğimiz yıl İsveç’in ülke partnerliğinde 
gerçekleşen fuar ve kongre programına 
İsveç Enerji Bakanı İbrahim Baylan katı-
larak Akıllı Şebekelerin önemine değinmiş 
ve Türkiye ile birlikte yeni projelerde yer 
alabileceklerini açıklamıştı. Dünya Enerji 
Birliği Başkanı ve Virginia Tech ARI Direk-
törü Saifur Rahman’ın keynote konuşmacısı 
olduğu bu yılki kongrenin açılış konuşma-
larını gerçekleştirmek üzere başta partner 
ülke İtalya olmak üzere İngiltere, Japonya, 
Azerbaycan, Umman, Kuveyt ve Suudi 
Arabistan’ın enerji ve sanayi bakanları 
davet edildi. ICSG İstanbul 2017 kapsa-
mında ayrıca İtalya, İngiltere, İsveç, Ürdün, 
Umman ülke panalleri de organize edilecek. 
Kongrenin bir diğer keynote konuşmacısı 
ise akıllı şebeke alanında sürdürülen ve 
hala da geliştirilmekte olan 60 milyon dolar 
değerindeki çalışmaların baş araştırmacısı 
Dr. Mohammad Shahidehpour oldu.

50 ÜLKEDEN HEYET KATILACAK

Türkiye, dünyadaki doğalgaz ve petrol 
rezervlerinin yüzde 70’ine sahip olan Hazar 
havzası ve Orta Doğu’ya yakın olması 
nedeniyle stratejik açıdan önemli rol oy-
nuyor. Günümüzde ortaya çıkan savaşların 
nedenlerinden biri olan enerjiyi yönetme 
konusu, enerji verimliliği, siber güvenlik ve 
uzaktan kontrol sistemleri, enerjinin gelece-
ği, enerjide teknoloji gibi son derece önemli 
konular 50 ülkeden heyetlerin katılacağı 
5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler 
ve Şehirler Kongre ve Fuarı’da masaya 
yatırılacak. Ayrıca Ürdün’ün ulusal elektrik 
şirketi NEPCO’nun Amerikan enerji şirketi 
Noble ile doğalgaz alımı konusunda an-
laşma imzalanması ve NEPCO’nun ICSG 
İstanbul 2017’ye katılacak olması, Türki-
ye’deki firmalar ve yatırımcılar için önemli 
bir fırsat yaratacak. 

ENERJİ DEVLERİ AKILLI ŞEBEKELER 
İÇİN BİR ARAYA GELİYOR
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Tekstil sektöründe 
katma değerli üretimi 
arttırmak için çaba 
gösteren Ege Tekstil 
ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği, 
üyelerinin teknik 
tekstil alanına 
yönelmeleri için 
Teknik Tekstil 
Araştırma ve 
Uygulama Üretim 
Merkezi (TEKSMER) 
Projesi’nin ardından 
“Konvensiyonel 
Üretimden Teknik 
Tekstil Üretimine 
Geçiş” isimli URGE 
Projesi’ni hayata 
geçiriyor.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçi-
liğin Geliştirilmesinin Desteklenme-
sine İlişkin Tebliğ çerçevesinde Ege 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı-

ları Birliği (ETHİB),  tekstil ürünleri (iplik 
ve kumaş) ihracatçısı firmalarının yeni 
yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak ve 
teknik tekstil odaklı, katma değeri yüksek 
ürün ihracatlarını geliştirmek amacıyla bir 
proje başlatılması planlandı.

Dünya genelinde teknik tekstilin kullanım 
alanlarının hızla arttığına işaret eden Ege 
İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı 
Sabri Ünlütürk, “Konvensiyonel Üretim-
den Teknik Tekstil Üretimine Geçiş” adını 
verdikleri proje ile 10 ile 25 arası firmanın 
ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri 
etrafında katma değerli ürün üretmesini ve 
ihracat potansiyellerinin artmasını sağlama-
yı amaçladıklarını kaydetti. 

Proje katılımcısı firmaların pazar paylarını, 
çeşitliliklerini arttırmak ve ihracatlarına, 
üretimlerine süreklilik kazandırmak istedik-
lerini anlatan Ünlütürk, “Ege Bölgesi’nde 
5 yıl önce teknik tekstil ile ilgili çalışmaya 
başladık. Ege Hazırgiyim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları Birliğimiz, Dokuz Eylül 
Üniversitesi ile birlikte İzmir Kalkınma 
Ajansı destekli Teknik Tekstil Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (TEKSMER)’ni 
sektöre kazandırdık. URGE Projesi ile proje 
katılımcısı firmaların ihracat pazarlama ye-
teneklerini geliştirmek ve etkin bir şekilde 
desteklemek istiyoruz. 

Bu amaçla öncelikle proje katılımcısı 
firmalarımız ihtiyaç analizine tabi tutulacak 
ve bu analiz sonucuna göre gerçekleştirile-
cek eğitim ve danışmanlık programlarına 
katılan firmalarımızın  yurtdışı pazarlama, 
fuar/sergi katılımı, sektörel ticaret heyet-
leri ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama 
faaliyetlerine katılmaları mümkün olacaktır. 
Projeye katılacak firmalarımız yüzde 75 
oranında devlet desteğinden yararlandırıla-

cak” diye konuştu. 

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı-
ları Birliği, “Konvensiyonel Üretimden 
Teknik Tekstil Üretimine Geçiş” isimli 
URGE Projesi’nin tanıtımı amacıyla, Ege 
Bölgesi’nde teknik tekstil alanında uzun 
yıllardır çalışmalar yürüten Ekoten Tekstil 
A.Ş. Genel Müdürü Aydın Öztürk’ün ko-
nuşmacı olduğu bir seminer düzenledi. 

Ekoten Tekstil Genel Müdürü Aydın 
Öztürk, teknik tekstil alanında yürüttükleri 
çalışmalar hakkında bilgi verirken, teknik 
tekstilin avantajları ve dezavantajları hak-
kında bilgi verdi. “Gelecek teknik tekstilde 
olacak” mesajı veren Öztürk, teknik tekstil 
alanında çalışacak firmaların yapılarının 
güçlü, beyaz yakalı insan kaynağı gücünün 
yüksek olması gereğine vurgu yaptı. 

Dünya genelinde teknik tekstil ihracatının 
96 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret 
eden Öztürk, “Türkiye ise 1.5 milyar dolar 
teknik tekstil ihracatı yapıyor. Dünya ge-
nelinde teknik tekstil ihracatı 2018 yılında 
160 milyar dolara çıkacak. 

Konvansiyonel tekstil yüzde 8-10 artıyorsa, 
teknik tekstil ihracatı yüzde 40-50 artıyor. 
Teknik tekstil ürünlerindeki katma değer 
konvansiyonel ürünlere göre çok daha faz-
la. İlk etapta konvansiyonel üretimden ka-
zandığınızı teknik tekstile yatırarak teknik 
tekstilde büyüyebilirsiniz ya da birleşme ve 
satın almalarla daha hızlı gelişebilirsiniz. 

Konvansiyonel tekstilden teknik tekstile dö-
nüşüm uzun ve maliyetli olmasına rağmen 
sonucunda bu yüke fazlasıyla katlanmaya 
değiyor” şeklinde tavsiyelerde bulundu. 

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği’nin “Konvensiyonel Üretimden Tek-
nik Tekstil Üretimine Geçiş” isimli URGE 
Projesi, Teknik Tekstil Üretim Merkezi 
(TEKSMER) Projesi ile entegre çalışacak.    

Haber
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EGELİ TEKSTİLCİLER 
URGE PROJESİ İLE TEKNİK 
TEKSTİLE YÖNELECEK



Kervan makine 
olarak 15 yıldır bu 
sektöre hizmet veren 
bir firma olarak, 
Türkiye deki ve yurt 
dışındaki bütün 
örgü makinelerinin 
yedek parçalarını, 
revizyon ve bakım 
ve onarımlarını yap-
maktan gurur duy-
uyoruz.

TÜRKİYE’DE YERLİ MAKİNE 
ÜRETİMİ İÇİN YAPILAN 
ÇALIŞMALAR YETERLİMİ?

Türkiye’de yerli makine için gerekli 
çalışmalar yapılamıyor. Bunun en önemli 
sebebi, müşterilerimizden gereken yardımı 
alamayışımız. Makine üretimi oldukça zor 
aşamalardan geçmektedir. Kaliteli ürün çı-
karmak zorundayız, bununla berber zaman 
alması ve maliyetlerin yüksekliği bizi zor 
durumda bırakıyor.

Bu konuda, üretimin ucuz ve kaliteli ol-
ması için devlet desteğine ihtiyacımız var. 
Bununla beraber müşteri desteğinin olması 
şart. Bu iki şık bir araya gelirse, Türkiye’de, 
çok kaliteli makineler üretmek çok daha 
kolay olur. Daha kaliteli üretimler gerçek-
leşerek, dünyanın her bölgesine ihracat bile 
yapılabilir.

İTHAL MAKİNE İLE YERLİ 
ÜRETİM MAKİNE ARASINDA 
ÇOK FARK VAR MI?

Bizim kalitemiz henüz Avrupa düzeyinde 

değil. Fakat Uzakdoğu ile yarışabiliriz. Bu-
rada en belirgin farkımız, teknik anlamda 
biz ürettiğimiz makinenin her zaman en 
yakınındayız.

KERVAN MAKİNE OLARAK 
YAPTIĞINIZ BAŞARILI 
ÇALIŞMALARIN SEKTÖRE VE 
ÜLKEYE KATKILARI NELERDİR?

Kervan makine olarak duayenimiz olan 
Cıngıllar(Turgut Cıngıl) makine, bizlere 
öncülük ettiği ülkemizde, makine imalatını 
biraz daha ileri götürerek, açık en süpremin  
yanında interlog,ribana,üç iplik makine 
üretimlerini de gerçekleştirmiş olmakla 
beraber, maddi olmasa da, örgü sektörüne  
bir katkımız olmuştur.

Kervan makine olarak 15 yıldır bu sektöre 
hizmet veren bir firma olarak, Türkiye deki 
ve yurt dışındaki bütün örgü makinelerinin 
yedek parçalarını, revizyon ve bakım ve 
onarımlarını yapmaktan gurur duyuyoruz.

Aynı zamanda elektronik makinaya dö-
nüşüm, kalın fayn’a dönüşüm işlerini de 
gerçekleştirmekteyiz. Bununla beraber yurt 
içinden,  yurt dışına, yurt dışından, yurt 
içine, kullanılmış makine alım ve satımını 
da yapmaktayız. 

ABDULLAH BAŞPINAR’LA YERLİ 
MAKİNE ÜRETİMİ HAKKINDA 
KONUŞTUK

Röportaj
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Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası, 
Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan (AYB) 
100 milyon euro 
tutarında kredi 
temin etti. Bu kredi 
ile Türkiye genelinde 
yenilenebilir 
enerji ve enerji 
verimliliği ile sınai 
süreçlerin çevresel 
verimliliklerini 
önemli ölçüde 
artıracak nitelikteki 
küçük ve orta ölçekli 
yatırımlara destek 
sağlanacak.

TSKB, Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan (AYB) Türkiye’de-
ki küçük ve orta ölçekli yatırımlar 
için 100 milyon euro kredi temin 

etti. Enerji ve çevre kredisi adıyla 12 yıl va-
deli olarak Hazine Müsteşarlığı garantörlü-
ğünde temin edilen kredi, Türkiye genelin-
de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
ile sınai süreçlerin çevresel verimliliklerini 
önemli ölçüde artıracak nitelikteki küçük ve 
orta ölçekli yatırımlarda kullandırılacak.

Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin edilen 
kredi ile ilgili değerlendirmelerde bulu-

nan TSKB Genel Müdürü Suat İnce şöyle 
konuştu: “Avrupa Yatırım Bankası ile 
olan işbirliğimiz yarım asrı geride bıraktı. 
Özellikle 2000’li yılların başından bu yana 
ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında ve 
düşük karbonlu ekonomiye geçişinde kritik 
öneme sahip yatırımlara önemli miktarda 
kaynak aktardık. Bu yeni kredi anlaşma-
sıyla enerjinin sürdürülebilirliğine ilave 
kaynak sağlarken üretim sektöründeki KO-
Bİ’lerin küresel rekabet gücünü artıracak 
çevresel verimlilik projelerini de destekle-
yecek olmaktan dolayı büyük memnuniyet 
duyuyoruz.” 

Haber
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TSKB, SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI 
İÇİN AYB’DEN 100 MİLYON 
EURO TUTARINDA KREDİ 
TEMİN ETTİ
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Relanit 3.2 HS’de 
dikkat çeken özellik 
ise, açık en üretimde 
bile elde edilen 
sürekli yüksek 
verimliliktir

RELANİT 3.2 HS ADETA GÜÇLÜ 
BİR LOKOMOTİF 

İlk kez ITMA 2015’de sergilenen Relanit 
3.2 HS özellikle Türkiye’de büyük ilgi 
gördü ve beğenildi. Uzun zamandır Türk 
müşterilerinin gözdesi olan bu makina, 
Mayer & Cie.‘nin Relanit Makinalarının en 
genç jenerasyonudur. 

Relanit 3.2 HS 30 pusda 50 tur/dakika 
(1500 hız faktörü) ile çalışır. Bilinen RE-
LANİT teknolojisi avantajlarının yanı sıra, 
yüksek verimliliği düz süprem ve elastan 
vanize süprem kumaşlarda da sağlar. 

Mayer & Cie Türkiye Satış Temsilcisi Tors-
ten Meile, Relanit 3.2 HS tipi makinenin 
özellikle “verimlilik” kapasitesine dikkat 
çekiyor. “Türk müşterilerimiz zaten uzun 
yıllardır Relanit makinalarımızı büyük bir 
beğeniyle kullanıyor. 

Bunun en büyük sebeplerden biri de bu 
makinalarımızın, kendine has düzgün 
ilmek karakterleri oluşturmaları. Relanit 
3.2 HS’de dikkat çeken özellik ise, açık en 
üretimde bile elde edilen sürekli yüksek 
verimliliktir. 

KANITLANMIŞ AVANTAJLARI 
VE RELATİF TEKNOLOJİSİ 

Mayer & Cie. Relanit makinalarının ilmek 
oluşturması, klasik anlamdaki bir makinaya 
oranla oldukça farklıdır. Bunun sebebi de 
Relatif Teknolojisinin çalışma prensibidir. 
Relanit’te iğneler iplikleri alıp ilmek oluş-
turmak için aşağıya doğru hareket ederken, 
iğnelerin arasındaki platinler yukarı doğru 
(relatif) hareket ederler. 

Klasik bir süprem örme makinasındaysa 
iğne ve platinler birbirine dik olarak çalı-
şırlar ve ilmek oluşurken iplikler, iğne ve 
platinlere 8 noktada temas ederler. Relanit 
makinalarda ise 4 noktaya temas etmekte-
dir. 

Dolayısı ile iplik daha az noktada sürtün-
meye ve gerilime maruz kalır. Başka bir 
ifadeyle daha az hata, düşük kalite iplik ile 
daha rahat çalışabilme ve kumaşta daha az 
iplik kopması gibi avantajlar sağlar. 

Torsten Meile, Relanit markasının Türkiye 
pazarına damgasını vurduğunu bakın nasıl 
anlatıyor. 

“Relanit 3.2 HS ile belirgin bir şekilde daha 
düzgün ilmek yapılabildiği çok açık. İşte 
Türkiye’deki müşterilerimizin de bizden en 
çok istedikleri şey de bu zaten. 

Yıllar içinde Relanit ismi tüm ülkede bir 
marka olmuş ve Türkiye Relanit makina-
larımız için en önemli pazarlarımızdan biri 
haline gelmiştir. 

Mayer & Cie. bu makine tipini 1987 yılında 
üretmeye başladı. Relanit makinaları çeşitli 
tip ve donanımlarla bugüne kadar 10 binin 
üzerinde satıldı. Bu şimdiye kadar satılan 
tüm Mayer Makinalarının 7’de 1’ine teka-
bül ediyor. 

Bunlardan binlercesi sadece Türkiye’ye 
gitti. Bunların çoğu da hala aktif bir şekilde 
çalışıyor. İpliği hammaddelerinden olan 
pamuk da Türkiye’de üretilmekte ve burada 
işlenmektedir. Bizim Relanit Makinalarımız 
da pamuk uzmanı olduğu için baştan beri 
mükemmel bir birliktelik oluşmuştur. 

RELANİT 3.2 HS’İN GÜÇLÜ 
YÖNLERİ 

Relanit 3.2 HS’nin turu, bir önceki jeneras-
yon makinalarla kıyaslandığında yaklaşık 
olarak %10 daha yükselerek bu makinede 
50 tur/ dakika’ya çıkmıştır. Ne açıken 
çalışırken, ne de elastomer ipliklerle vanize 
çalışırken, hızına en ufak bir olumsuz etki 
yapmaz. 

Bunu rakamlara dökmek gerekirse; makine 
30 pus çapta, tüp olarak 50 tura kadar 
çıkabiliyor. Elastomer vanize süprem ve 
endüstriyel şasili açıken makinalarda dahi 
45 tur/dakika ile çalışılabilmektedir. 

Farkın ne kadar az olduğunu hız faktör-
lerinden de anlayabiliriz; Tüpte 1500, 
açıkende ise 1350. 

Bay Meile Türkiye pazarındaki başarıları-
nın sırrını böyle anlatıyor; 

”Türk müşterilerimizin Relanit 3.2 HS’yi 
tercih etmelerinin en önemli sebebi güveni-
lir ve hatasız vanize ile yüksek üretkenliğin 
bu makinada buluşması oldu. 

Bu makinanın Türkiye’de bu kadar ilgi 
görmesinin diğer bir sebebi de, moda 
alanındaki üretimlerde kullanılabilen özel 
uygulamaları gösteriyor. Fason üretim 
yapanlardan, büyük üreticilere kadar hemen 
hepsi neredeyse sadece üst giyim üretimiyle 
ilgileniyor”. 

Relanit 3.2 HS’nin üretimde artan güve-
nirliliğinin başka bir nedeni de geliştirilen 
mekiği. Yeni mekik sistemiyle artık isteni-
len üretim şekline göre mekiğe değişik iplik 
kılavuzlama seçenekleri sunuyor. 

Böylelikle en uygun pozisyon kolayca uy-
gulanabiliyor. Bunun yanında yeni mekiğin 
elastomer besleme yapılmasına imkan sağ-
layacak ekstra bir deliğe de sahip olması. 
Bu sayede elastomer iplikler daha düzgün 
ve sorunsuz bir şekilde beslenebilmektedir. 

Relanit 3.2 HS’nin müşterilerimiz için 
sunduğu başka büyük bir avantaj da, her 
işletmeyi memnun edecek bir özellik, o da 
enerji tasarrufu. 

Relanit makinalarında iplik daha az mesafe 
kat ettiği için, makina da böylelikle doğal 
olarak daha az enerji harcıyor. Hatta Relanit 
3.2 HS’de bu tasarruf diğer klasik yuvarlak 
örgü makinalara oranla %30 daha fazla olu-
yor. Bu makina, bu tasarruf özelliğini biraz 
da, daha da iyileştirilen örgü çelik yapısına 
borçludur 

RELANİT 3.2 HS ADETA GÜÇLÜ 
BİR LOKOMOTİF
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ÖĞRENİLMESİNDEN SONRA SİZLERE 
SUNMAYA ÇALIŞACAĞIM DUYGUSAL 
AŞAMALARI YAŞARLAR.

DR. ELİSABETH KÜBLER-ROSS TA-
RAFINDAN GÜNDEME GETİRİLEN 
DUYGUSAL AŞAMALARI KENDİ DE-
ĞERLENDİRMEM VE YORUMLARIMI 
DA EKLEYEREK SİZLERE SUNMAYA 
ÇALIŞACAĞIM.

Bu aşamaları bilerek davrandığımızda 
hastalara ve yakınlarına daha doğru, daha 
bilimsel ve daha anlayışlı yaklaşarak, sıkın-
tılarını azaltabilecek, sorunların aşmalarına 
yardımcı olabileceğiz. Yaşadıkları duygusal 
aşamaları hastalar ve yakınları için ayrı ayrı 
değerlendirmek, ayrı yorumlamak ve farklı 
stratejilerle yaklaşmak gerektiğini düşünü-
yorum. Hastalara bu duygusal aşamaları 
önceden anlatmak hem çok yanlış hem de 
gereksizdir. En doğru yaklaşım duygu duru-
munu ve reaksiyonlarını gözlemek, izlemek, 
gerekli tavırları gerektiğinde uygulamaktır.

Oysa hasta yakınlarına daha objektif yaklaş-
malı, yaşanacak olumsuzlukları ve geçilecek 
duygusal aşamaları öncede anlatmalıyız. 
Bunu gerçekleştirdiğimizde; hem hasta ya-
kınlarını gelecek tüm olumsuzluklara hazır-
lar, aşırı reaksiyon göstermelerini engeller, 
daha mantıklı düşünmelerini sağlar, hem de 
hastaya nasıl davranacakları konusunda eği-
tilmelerine yardımcı oluruz. Sonuçta sağlık 
personeline yönelik maddi ve manevi yanlış 
suçlamaları ve haksız saldırıları önemli oran-
da önlemiş oluruz.

ŞİMDİ SİZLERE BU DUYGUSAL 
AŞAMALARI KISACA SIRASIYLA 
SUNMAK İSTİYORUM. KABUL 
ETMEME

Hastaların ilk reaksiyonu korkunç haberi 
ve beklenmedik tanıyı kabul etmeyerek baş 
etmeye çalışmaktır. Hasta ve yakınlarının 

şok olduğu ve hastalığı reddettiği dönemdir. 
Bu aşamada birden fazla sağlık kurumuna 
başvurularak kötü tanının doğru olmadığının 
arayışı vardır. Dikkatli davranılmaz ve ge-
rekli özen gösterilmez ise sağlık kurumlarına 
ve çalışanlarına karşı güvensizlik oluşacağı 
unutulmamalıdır. “İnvaziv Skuamöz Hücreli 
Karsinom” tanısıyla tedavi gördüğü süreçte 
sınıf arkadaşım Dr. A.Y’nın bu konudaki 
değerlendirmesi şöyle; “Endoskopik olarak 
yapılan dördüncü nazal polipektomi ame-
liyatımdan sonra KBB doktorum arayarak 
patolojiden bildirilen  onucun iyi olmadığını, 
konunun önemli olduğunu ve daha iyi bir 
patoloji laboratuvarında(!) tekrar değerlen-
dirilmesi gerektiğini söyledi. Ben olayın 
şokunu atlatamadan, kliniğimizin uzmanları 
hemen parçaları çok iyi bilinen bir patoloji 
laboratuvarına götürmüşlerdi bile. Olası 
iyi bir sonuç beklentisi ile geçen üç günün 
sonunda e-posta ile gelen patoloji raporu 
gerçeği yüzüme çarptı: Sol nazal kavitede 
invaziv skuamöz hücreli karsinom; orta 
derecede diferansiye.

KIZGINLIK

Kızgınlık bir baş etme mekanizmasıdır. Has-
talar ve yakınları “neden ben” “niçin biz” 
düşüncesiyle isyan ederler. Tüm bu olanları 
hiç hak etmediklerini düşünürler, öfkelidir-
ler, öfkelerini kontrol etmekte zorlanırlar ve 
arzulanmayan reaksiyonlar gösterirler. Has-
talığın ilerleyip sorunların çoğalması sonucu 
oluşan güç yitiminin, hastaneye ve yatağa 
bağlanma düşüncesinin, kişisel özgürlüklerin 
kaybedilmesi ve başkalarına bağımlı olma 
duygulamının oluşturduğu yoğun anksi-
yete kızgınlığın boyutunu daha da arttırır. 
Yoğun sıkıntı ve gelecek endişesi, hassas 
ve alıngan olan hastaların yakın çevrelerine 
reaksiyon göstermelerine neden olur. Has-
talar kızgınlıklarını ve öfkelerini öncelikle 
eş, çocuklar, yakın akraba ve dostlarına, 
daha sonra da tedavisiyle ilgilenen sağlık 
çalışanlarına yöneltirler. Kızgınlık, sağlığını 

ciddi biçimde yitiren ve bunun farkına varıp, 
gelecek endişesi yaşayan hastaların, sağlıklı 
kişilere ve onların iyi oluşlarına duydukları, 
kontrol etmekte zorlandıkları öfkenin de bir 
yansımasıdır. Hastanın ve yakınlarının isyan-
larına, gözyaşlarına, benzeri reaksiyonlarına 
ve duygularını yaşamalarına izin veriniz. Öf-
kelerini kontrol etmelerine yardımcı olunuz. 
Unutmayınız; bu reaksiyonları bilmeyen 
ve doğru değerlendiremeyenler, çatışmayı 
olumlu yönetemediklerinden sorunun boyu-
tunun artmasına neden olurlar.

KORKU

Bu aşamada geleceğe yönelik endişeler 
yoğunlaşır ve hastalığın neden olabileceği 
sağlık sorunlarına ilişkin korkular başlar. 
Önceleri hastalık ilerledikçe çekilecek acı-
dan ve hareket yeteneği kaybından korkulur. 
Yatağa bağlı kalmanın, tekerlekli sandalyeye 
mecbur olmanın ya da başkalarına muhtaç 
olmanın dayanılmaz acısını duyarlar. Daha 
sonraları sevdiklerini kaybetme, aileyi 
maddi, manevi ve fiziksel anlamda desteksiz 
bırakma ve ölümden sonraki belirsizlikle 
ilgili yüreksiz görünmekten ve korkak olarak 
yorumlanmaktan korkarlar.

DEPRESYON

Hastanın bakımıyla ilgilenen kişiler ile hasta 
yakınları ve özellikle de sağlık profesyo-
nelleri depresyon belirtilerine karşı dikkatli 
olmalıdırlar. Belirtiler; yaşamaktan zevk 
almama, iştah kaybı, çevreye karşı ilgisizlik, 
günlük haberlere ilgi göstermeme, donuk 
yüz ifadesi, isteksizlik, neşesizlik, karam-
sarlık, kötümserlik, uykusuzluk olabilir. 
Depresyon; hastaların her şeyin bittiğini, 
çarelerin tükenip sonun geldiğini, yaşama-
nın anlamını yitirdiğini düşündükleri ve 
yaşamı sonlandırmayı tek çıkar yol olarak 
gördükleri dönemdir. Dr. A.Y. yorumunda 
ne kadar haklı; “Önce klinikten uzaklaşıp 
bir kafeye gittim tek başıma. Ne yapacağımı 

KÖTÜ TANI 
ÖĞRENİLDİKTEN SONRA 
HASTA YAKINLARININ 
DUYGULARI

VEHBİ ALPMAN
(E) TBP . TUĞAMİRAL
Kaynak-DiRiM Dergisi 2015/305

Makale
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düşünmeye çalıştım uzun bir süre. Beynimin 
içinde uğuldayan “bu andan sonrası yok” 
düşüncesi sağlıklı karar vermemi engelliyor 
ve gözümün önüne sürekli olarak bugüne 
kadar yaşadığım hayat geliyordu. Kırk yıllık 
hekimdim. Anatomi, patolojik anatomi 
okumuştum ve oradan edindiğim bilgiler 
sonumun pek hayırlı olmayacağını söylüyor-
du. Bir doktor olarak ben bu kadar yıkıl-
dıysam, normal bir vatandaş böyle bir tanı 
ile yüz yüze geldiğinde neler yaşar acaba?” 
Hastaların yoğun anksiyetelerini ve depresif 
duygulanımlarını giderebilmenin çabası için-
de olmalıyız. Bu dönemde onlara verilecek 
tıbbi yardım ve yakın çevre desteği; yaşamı 
anlamlı ve değerli bulmalarını sağlayacak, 
sonuç ne olursa olsun yaşamanın güzelliğini 
ve yaşıyor olmanın tadına varmak gerek-
tiğini hissettirecektir. ir yaşanmışı sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Akciğer kanseri ne-
deniyle tedavi görmekte olan Lusiano Perez 
hasta yatağında mimar oğlu Jose’ye kısık bir 
sesle: - “Oğlum çok az ömrüm kaldı ve sizin 
için hiçbir şey yapamadım sizlere hiçbir iz 
bırakamadım, çok üzgünüm beni affedin...” 
diyerek üzüntüsünü belirtir... Jose ise :- 
“Üzülme baba. Benim okumam için arabanı 
sattığını, işe yıllarca yürüyerek gittiğini 
hiç unutmadım” der. Sao Paulo (Brezilya) 
hükümet konağı o sırada inşaat halindedir. 
Mimar olan Jose tarafından yapılan binanın 
inşaatı bitince, babasını helikoptere bindi-
rerek eserini gösterir ve: - “İşte baba bunu 
ben yaptım ama üstünde senin parmak izin 
var.” der. Mimar Jose, Sao Paulo hükümet 
konağının mimarisini babasının parmak izi 
şeklinde düzenlemiş ve inşa etmişti. yumar 
ve Jose’nin yaptığı bu bina son 10 yılın en 
iyi tasarım ödülünü alır...)

PAZARLIK

Kötü tanılı hastalığa diğer bir tepki has-
talar tarafından gündeme getirilen çeşitli 
konulardaki pazarlıktır. Hastalar genelde 
doktorlarıyla ya da tanrıyla pazarlık yaparlar. 
”Doktor bey, iyileşeceğimi garanti ederseniz, 
kemoterapiyi kabul ederim” veya “Tan-
rım, eğer iyileşirsem, kurban keseceğim, 
fakirleri sevindireceğim”. Pazarlık genel-
likle zamanı uzatmak için yapılır. “Tanrım, 
gelecek ay kızım evleniyor, gelin olduğunu 
göreyim, öyle öleyim.” Veya “Oğlumun 
doktor olduğunu göreyim” ya da “Baharı 
çok seviyorum, baharda ölmek istemiyo-
rum.” “Oğlumun sünnetini göreyim, canımı 
ondan sonra al Allah’ım”. Pazarlık hastaların 
gelecek endişesinden kurtulup, umutsuzluk 
içinde geleceğe yönelik biraz umut yaratma 
çabalarının doğal bir sonucudur.

SUÇLULUK

Hastalar ciddi hastalıkların geçmişte 
işledikleri suçların cezası olarak endilerini 
bulduğunu, başlarına geldiğini düşünebilir-
ler. Yaptıkları hataların ve işledikleri suçların 
bedelini ödediklerini, tanrı tarafından ceza-
landırıldıklarını ve tövbekar olunca başlarına 
gelen dertten kurtulacaklarını düşünürler. Bu 
düşünceden hareketle de zaman zaman yan-
lış tavırlar sergilerler. Çaresizliğin etkisiyle 
hata yapabilirler.

KABULLENME

Hastaların ve hasta yakınlarının acı gerçeği 
kabullendikleri süreçtir. Biz sağlık çalışan-
ları bu dönemde hastalara; duygularının al-
gılanıp anlaşıldığını, normal ve doğal olarak 
kabul edildiğini “Empatik Etkin Dinleme” 
ile gösterebiliriz. Empatik etkin dinlemenin 
önemini Dr. A.Y’nin yorumunda izleyiniz. 
“Sonuç yine beklenenden uzaktı. Bir yıl 
geçmişti ve ben yine aynı yerde, aynı endişe-
lerle ve daha da yıpranmış bir vücut ve ruhla 
kemoterapi tedavisi alacağımı öğrendim. 
Kızdığımı belli etmiyordum ama, artık 
tezahüratlar da inandırıcılığını kaybetmiş, 
hatta bazen de sinirlendirmeye başlamıştı. 
Umutlar tükeniyor, beklentiler sonuçlanmı-
yordu bir türlü ve hala hiç kimse duyguları-
mın, ruhumun ne halde olduğunu sormuyor-
du.” Etkin dinleme, hastaların kendilerine 
konan kötü tanıyı kabullenmelerine yardımcı 

olan çok değerli bir iletişim becerisidir. 
Hastaların acı veren duygularını, kaygıla-
rını, endişelerini açmalarına olanak sağlar. 
Duygularının kendileriyle ilgilenen sağlık 
çalışanlarınca işitildiğini ve kabul edildiğini 
anladıklarında, huzur bulur, rahatlar, güven 
duyar ve mutlu olurlar. Unutmamalıyız; 
dinlemediğiniz kişiyi öğrenemezsiniz, öğ-
renemediğiniz kişiye yardımcı olamazsınız. 
Canım arkadaşım Dr. A.Y. son mektubunda 
bu konuyu da gündeme getirmiş. Dikkatle 
okuyalım ve lütfen gereğini yapalım. “İşte 
burada şans yüzüme güldü. Prof. Dr. bir 
sınıf arkadaşım yaşadıklarımın travması ve 
bundan sonra yaşayacaklarım için psikolojik 
destek isteyip istemediğimi sordu. Hemen 
kabul ettim ve üç aydır haftada bir gün ilgi 
alanı kanser hastalarına psikoterapi olan psi-
koloğumdan destek alıyorum. Ne kadar rahat 
ve güçlü olduğumu anlatamam, Cumartesi 
gününün gelmesini dört gözle bekliyorum 
hafta boyunca. Her şeyimi anlatabiliyorum, 
bazen ailemi de seanslara dahil ediyor...” 
Hastalığın kabul edilmesi ve tedavinin 
başlaması sonrası, özellikle kemoterapiye 
bağlı ciddi yan etkiler oluştuğunda, hasta-
larda tedaviyi reddetme eğilimi belirebilir. 
Empatik etkin dinleme ile verilecek güven 
uygusu hastaların tedaviyi reddetmelerini 
önleyebilecektir. Endişelerini giderebilmeli, 
umutlarının yeniden oluşmasını sağlayabil-
meliyiz.

Tüm sağlık çalışanlarının ilgisini çekeceğini 
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umduğum, istemeden yaptığımız hatala-
rı düzeltmemiz için yönlendirici, yazarı 
bilinmeyen, tüm çabalarıma karşın kime ait 
olduğunu bulamadığım, empatik etkin din-
lemenin önemini vurgulayan bir şiiri sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

DİNLE

Senden beni dinlemeni istediğim ve sen bana 
öğüt vermeye başladığın zaman, istediğimi 
yapmıyorsun. Senden beni dinlemeni istedi-
ğim ve sen bana neden öyle düşünmediğini 
söylemeye başladığın zaman, duyguları-
mı çiğniyorsun. Senden beni dinlemeni 
istediğim ve sen benim sorunumu çözmek 
için bir şeyler yapmak zorunda olduğunu 
düşündüğün zaman, umudumu boşa çıkarı-
yorsun. Dinle! Senden tek dileğim konuş-
maman, hiçbir şey yapmaman, yalnızca 
beni dinlemen. Öğüt ucuzdur; üç kuruşa bir 
gazetenin “Dert Köşesi” nden alabilirsin. 
Kendime yetebilirim. Çaresiz değilim. Belki 
cesaretsizim, bocalıyorum, Ama çaresiz 
değilim. Yapabileceğim şeyleri, gereksinim 
duyduğum şeyleri benim yerime yaptığın 
zaman, korkularımı çoğaltıyorsun. Ama ne 
kadar saçma olursa olsun, sen duygularımı 
kabul edince, o zaman ben seni inandırma-
ya çalışmaktan vazgeçebilirim. Gereksiz 
korkularımın ardındakine Ve her şey ortaya 
çıkınca, yanıtlar hazırdır. Öğüt gereksiz. 
Saçma duygular anlam kazanır, ardındakiler 
belirince. Belki dualar bazen bunun için işe 
yarar. Tanrı sessiz olduğu, öğüt vermediği, 
işleri düzeltmeye kalkmadığı için. “O” yal-

nızca dinler. Senin işini sana bırakır. öyleyse 
dinle, duy beni. Konuşmak istersen sıranı 
bekle Ben SENİ DİNLEYECEĞİM.

TANIYI REDDETME

Hastalığı kabullendikten sonraki reddetme 
nedeni ise, hem tanıya ve hem de tanının 
isimlendirilmesineyöneliktir. Örneğin mide 
kanseri olan ve tanıyı öğrenen bir hastanın 
“mide ülseri nedeniyle tedavi gördüğünü” 
söylemesini ve “kanser” kelimesini kullan-
mamasını bilerek, isteyerek yapılmış bir red-
detme, bir savunma olarak değerlendirmeli, 
üzerinde durmamalı, hoş görmeli ve uyum 
göstermelisiniz.

HASTA ZİYARETİ

Tanının kesinleşmesi, hasta ve ailesi tarafın-
dan kabul edilmesi, tedavinin başlamasının 
ardından yaşanan duygusal aşama; hasta 
yakınları, eş, dost ve arkadaşların hasta-
yı görmek ve ziyaret etmek istemeleriyle 
ilişkilidir.

Kötü tanılı hastalığın tedavi sürecinde 
hastalar çeşitli yan etkiler ve ciddi sağlık 
sorunlarıyla karşılaşırlar. Başlıca yan etkiler; 
bulantı, kusma, saç dökülmesi, kansızlık, 
aşırı yorgunluk, ishal, deri döküntüleri, ağız-
da yaralar, nefes darlığı, ağız içi enfeksiyon-
ları, iştahsızlık, enfeksiyon riskleri v.b. Bu 
yan etkiler geçici de olsalar hastaların duygu 
durumlarında ciddi gerginlikler yaratır. 
Hastalar bu olumsuzlukların görülmesin-

den ve bilinmesinden rahatsızlık duyarlar, 
çevreleriyle paylaşmak istemezler. “İnvaziv 
Skuamöz Hücreli Karsinom” tanısıyla tedavi 
gören arkadaşım Dr. A.Y. tedavinin yan 
etkileri ve ziyaretçi yaklaşımlarını bakınız 
nasıl yorumluyor. “Uzun, upuzun bir tedavi 
süreci. Radyoterapi, masum gibi görünse de, 
insanı oldukça yoran, bazı duyularını orta-
dan kaldıran oldukça zor bir tedavi. Haftada 
bir kez verilen o hafif denen kemoterapi 
insanı üç gün elden ayaktan düşürüyor. İştah 
bozuluyor, sürekli bir bulantı, ağızda tat yok-
luğu vs. Bunların yanında, kan değerlerinin 
düşmemesi için iyi beslenmek de gerekiyor. 
Tam bir sağlayan bir tek güç var: Umut!

Bu yan etkiler geçecek, tümör de gidecek, 
iyi olacağım... Bu arada tribündekilerin teza-
hüratlarını unutmamak gerekir. Arayan tüm 
yakınlarım, dostlarım güçlü olduğumu, iyi 
bir insan olduğumu ve Allah’ın izniyle bu il-
leti yeneceğimi söylüyorlardı sürekli olarak. 
Doğaldır, bu insanlar başka ne diyebilirler? 
Hastaya, hele de bir kanser hastasına, üstüne 
üstlük doktor olan bir kanser hastasına nasıl 
geçmiş olsun diyebileceğinizi hiç düşündü-
nüz mü? Yüreklendirmeye çalışan tezahü-
ratlar, tedaviler, umut ve moral motivasyonu 
artırmak için gösterilen çabalar... Somatik 
olarak savaş veren, yıpranan vücut ile uğra-
şılıyor hep kanser tedavilerinde. İnsan ya-
pısının sadece somatik bir yapı olmadığını, 
bir beyni, çeşitli duyuları, kısacası bir ruhu 
olduğu hep göz ardı ediliyor. Yaşanan savaş 
çok ilginç; tedavi - bedensel yıkıntı, iyileşme 
umudu – başarısızlık korkusu, motivasyon 
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arzusu - güçsüz, saçsız adama acıyarak 
bakan gözler, yürürken dengesizlik, ellerde 
uyuşukluk, ağızda mukozit, ishal veya 
kabızlık, vs., vs.” Tüm bu nedenlerle hastayı 
ziyaret etmek konusunda ısrarcı olunmamalı, 
bu konuda hastanın ve ilgilenen yakınının 
yönlendirmelerine anlayış gösterilmelidir. 
Hastalar istedikleri ve uygun gördüklerinde 
ziyaret edilmelerinin ya da iletişim cihazla-
rıyla ilişki kurulmasının en doğru yaklaşım 
olduğu unutulmamalı, bu konuda hastanın ve 
yakınlarının tavırlarına saygı duyulmalıdır. 
Hasta yakınları hastanın olumsuz etkilen-
memesi için; ziyaretçi seçiminde ve ziyaret 
süresini belirlemede seçici davranabilirler. 
Özellikle moral bozan, gerilim nedeni ola-
bilecek ziyaretçileri çok arzulamayabilirler. 
Bu tavırlara anlayışla yaklaşmak gereği unu-
tulmamalıdır. İnsanlar yaşamları boyunca 
sıklıkla, çeşitli boyutlarda sorunlar yaşayıp, 
olumlu ve olumsuz yaklaşımlar sergilemek 
arasında seçim yapmak durumunda kalabi-
lirler. Üstesinden gelinebilecek ve sonucu 
etkilemeyecek sıradan sorunlarla baş etmede 
seçeceğiniz tavır çok da önemli olmayabilir. 
Ancak ciddi ve yaşamınızın gidişini etkile-
yecek önemli sorunlarla karşılaştığınızda; 
sizi doğruya, güzele ve olumluya götüre-
cek seçimi yapmanız sağlıklı yaşama ve 
mutluluğa giden yolun başlangıcı olacaktır. 
Bu konuda internet yoluyla elime geçen, 
yazarını bilemediğim, tüm çabalarıma karşın 
bulamadığım için adını veremediğim, belki 
de yaşanmışı öykü gibi sunan bir çareleri 
azalmış ya da tükenmekte olaninsanlara ışık 
tutacak, umutlarını yeşertecektir.

Jerry, çevresinde çok sevilen, önemsenen 
ve değer verilen bir kişiydi. Mutlu, huzurlu 
ve keyfi her zamanyerindeydi. Her zaman 
söyleyecek olumlu bir şey bulurdu. Hatta 
bazen öylesine olumlu yaklaşımlar sergilerdi 
ki, etrafındakileri çıldırtırdı bile. Dostları

zaman zaman “Bu adam, bu şartlar altında 
bile nasıl bu kadar iyimser olabiliyor?” diye 
düşünürlerdi. Birisi nasıl olduğunu sorsa; 
“Bomba gibiyim” diye yanıt verirdi hep... 
“Bomba gibiyim”.

Jerry bir doğal motivasyoncuydu. Yanında 
çalışanlardan birisi, o gün, kötü bir günün-
deyse, Jerry yanına koşar, böyle bir durumda 
nasıl olumlu bakılacağını ve nasıl doğru dav-
ranılacağını anlatırdı. Bu yaklaşım tarzı ve 
sergilediği tavırlar beni çok şaşırtıyor ve cid-
di anlamda düşündürüyordu. Bir gün Jerry’e 
gittim. Anlayamıyorum dedim. Her zaman 
ve her koşulda nasıl bu kadar olumlu bir 
insan olabiliyorsun. Nasıl başarabiliyorsun 

bunu? Lütfen anlatır mısın? Jerry içtenlik ve 
sevgi dolu tavırlarıyla anlatmaya başladı: 

Her sabah kalktığımda kendi kendime - 
Jerry bu gün iki seçimin var: “Havan ya iyi 
olacak, ya da kötü... derim”.

Ve havamın iyi olmasını seçerim. Kötü bir 
şey olduğunda gene iki seçimim var: “Kur-
ban olmak, ya da ders almak”. Ben başıma 
gelen kötü şeylerden ders almayı seçerim. 
Birisi bana bir şeyden şikayete geldiğinde, 
gene iki seçimim var. Şikayetini kabul etmek 
ya da ona hayatın olumlu yanlarını göster-
mek. Ben hayatın olumlu yanlarını seçerim. 
Yapma be kardeşim, diye isyan ettim. “Bu 
kadar kolay mı yani?” Evet... hem de çok 
kolay dedi Jerry. Hayat seçimlerden ibarettir. 
Her durumda bir seçim vardır. Sen her du-
rumda nasıl davranacağını seçersin.

Sen insanların senin tavrından nasıl etkile-
neceklerini seçersin. Sen havanın, tavrının 
iyi ya da kötü olmasını seçersin. Yani sonuç 
olarak sen hayatını nasıl yaşayacağını, nasıl 
yönlendireceğini seçersin!.. Jerry’nin sözleri 
beni çok etkiledi. Onu, uzun yıllar göreme-
dim. Ama, hayatımdaki talihsiz olaylar ve 
olumsuzluklar karşısında dövünmek yerine, 
seçim yapmayı tercih ettiğimde hep onu, 
onun yapıcı felsefesini anımsadım.

Yıllar sonra, Jerry’nin başına çok sevimsiz 
bir olay geldi. Soygun için evine giren hır-
sızlar, uyandığını fark edince paniğe kapılıp, 
Jerry’i delik deşik ettiler. Ameliyatı 18 saat 
sürmüş, haftalarca yoğun bakımda kalmış. 
Taburcu edildiğinde, kurşunların bazıları 
hala vücudundaymış. Ben onu, olaydan altı 
ay sonra gördüm. “Nasılsın?“ diye sordu-
ğumda, “Bomba gibiyim” dedi. “Bomba 
gibi.”

“Olay sırasında neler hissettin Jerry” dedim. 
“Yerde kanlar içinde yatarken,iki seçimim 
var diye düşündüm... Ya yaşamayı seçe-
cektim, ya ölümü... Ben yaşamayı seçtim.” 
“Korkmadın mı, şuurunu kaybetmedin mi?..

“Ambulansla gelen sağlık görevlileri harika 
insanlardı. Bana hep iyileşeceksin merak 
etme dediler. Ama acil servisin koridorların-
da sedyemi hızla sürerlerken, doktorların ve 
hemşirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk 
defa korktum. Bu gözler bana: “bu adam öl-
müş” diyordu. Bir şeyler yapamazsam, biraz 
sonra gerçekten ölü bir adam olacaktım. ”Ne 
yaptın?“ diye merakla sordum. “Kocaman 
bir hemşire yanıma yaklaştı ve bağırarak 
herhangi bir şeye karşı alerjim olup olmadı-

ğını sordu. “Evet” diye yanıt verdim...”var.” 
Doktorlar ve hemşireler merakla sustular. 
Derin bir nefes alarak kendimi toparladım ve 
bağırdım: “Benim kurşunlara alerjim var!..” 
Doktorlar ve hemşireler gülmeye başladılar. 
Tekrar bağırdım. “Ben yaşamayı seçtim. 
Beni bir canlı gibi ameliyat edin, otopsi 
yapar gibi değil.” Jerry, sadece doktorların 
mesleki ustalıkları ve hemşirelerin özveri 
dolu çabaları sayesinde değil, kendi olumlu 
tavrının büyük katkısı ile yaşadı. Böylesine 
zor şartlarda bile yaşayabilmeyi başarması 
ve tüm olumsuzlukları aşabilmesi bana yeni 
bir ders oldu. Her gün ve her şartta, hayatı-
mızı dolu dolu yaşamayı seçme şansımız ve 
de hakkımız olduğunu ondan öğrendim. Ve 
her şeyin kendi seçimimize bağlı olduğunu... 
Tüm bu olanları değerlendirdiğimde, gerçek-
ten iki seçimimiz olduğunu düşünüyorum. 
Birincisi yukarıda yazılanları unutmak. İkin-
cisi ise sıklıkla okuyabileceğimiz tedbirleri 
almak ve daha da önemlisi dostlarımıza ulaş-
tırmak. Ben, ikincisini seçip bunu sizlerle 
paylaşmayı tercih ettim. (Bu öyküyü inter-
netten gönderen sayın Y. Gürler’e teşekkür 
ediyorum) Dr. Vehbi Alpman olarak ben de 
alıntıyı yapıp bu satırları yazarken istedim 
ki bu öykü, çareleri azalmış, ya da tüken-
mekte olan hastalara, hasta yakınlarına ve 
onlarla ilgilenen fedakar sağlık çalışanlarına 
yol gösteren, yön veren bir kılavuz olsun. 
Çaresizliğin kader olmadığını göstersin. 
Çaresiz kalmakla, çareyi bulmak arasındaki 
seçimlerini ve tüm benzeri yaklaşımlarını 
olumludan yana kullanmalarına destek 
ne olsun. Ve istedim ki olumluyu aramak, 
bulmak ve ona yönlenmek hepimizin yaşam 
tarzı olsun. Böyle düşünüp, davranışlarınızı 
bu yaklaşımla yönlendirdiğinizde, mücadele 
gücünüzün artacağını ve başarıyı yakala-
yacağınızı gözleyecek, umutlu ve mutlu 
olacaksınız. Kötü tanılı hastaların, diğer 
hastalardan çok daha fazla bizlerin yardım 
ve desteğimize

gereksinimleri olduğunu unutmamalı, 
bu yardımı onlardan esirgememeliyiz. 
Zor durumdaki hastalara yardımın sınırı 
olmadığını bilmeli, hayal gücümüzü onların 
mutluluğu için zorlamalı, onları üzmemeye 
ve kırmamaya özen göstermeliyiz. Çünkü 
bizler şifa sunmak ve mutlu kılmak için 
varız. Çareleri azalmış, ya da tükenmekte 
olan hastalarınızın, sizlerin olumlu ve özveri 
dolu çalışmalarınızı beklediklerini unutma-
manızı yineleyerek sonlandırmak istiyorum. 
Bu çok özel konuyu derlememe eserleriyle, 
öğretileriyle, gönderileriyle kaynak olanlara 
ve örnek davranışlarıyla yol gösterenlere 
saygılarımı sunuyorum. 
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Tasarım ve Ar-Ge yatırımlarıyla tüm dünyanın tercih ettiği 
koleksiyonlara imza atan Türk Konfeksiyon Sektörü, dünyanın en 
prestijli tekstil ve hazırgiyim fuarı olarak kabul edilen Premiere 
Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda İlkbahar – Yaz 2018 
koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara 
sundu. Türk firmaları yeni ticari bağlantılarla yurda döndü.

Haber
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TÜRK KONFEKSİYON 
SEKTÖRÜNDEN 
PARİS ATAĞI



Haber
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7-9 Şubat 2017 tarihlerinde düzenle-
nen Premiere Vision (PV) Manufac-
turing Paris Fuarı’nda Türkiye Milli 
Katılım Organizasyonu’nu Ege 

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği bu yıl dördüncü kez gerçekleştirdi. 
2016 yılında 15 firma ile katılan Türkiye, 
2017 yılında 18 firma ile yerini aldı.

Türk Hazırgiyim Sektörü’nün ihracatında 
Fransa’nın dördüncü büyük pazar, Avrupa 
Birliği’nin payının ise yüzde 80 civarın-
da olduğunu belirten Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Sert-
baş, Premiere Vision (PV) Manufacturing 
Paris Fuarı’na sadece Fransız ithalatçıların 
gelmediğini, İngiltere, İtalya, Almanya, 
İspanya, Japonya, Kuzey Kore, ABD ve 
Çin başta olmak üzere 30 farklı ülkeden 
profesyonel alıcıların fuarı ziyaret ettiğini, 
fuar sırasında Türk firmalarının İlkbahar – 
Yaz 2018 koleksiyonlarını tanıttıklarını ve 
verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini 
kaydetti.

Fransa’nın konfeksiyon ithalatının 23 
milyar dolar olduğuna işaret eden Sertbaş, 
“Türkiye’nin Fransa’ya yaptığı konfeksiyon 
ihracatı ise 2016 yılında 850 milyon dolar 
mertebesinde. İhracatımızda Almanya, 
İngiltere ve İspanya’nın ardından dördüncü 
büyük Pazar. 

Fransa pazarına yakınlığımızı avantaja 
dönüştürecek ticari bağlantılarla döndük. 
Hedefimiz Fransa’ya ihracatımızı 1 milyar 
doların üzerine çıkarmak “ diye konuştu.

TÜRKİYE 18 FİRMA İLE KATILDI

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği tarafından Milli Katılım Or-
ganizasyonu yapılan Premiere Vision (PV) 
Manufacturing Paris Fuarı’nda Türkiye ilk 
kez 18 firma ile temsil edildi. Katılan 18 
firmanın isimleri ise şöyle; “Acar Basım ve 
Cilt Sanayi Ticaret A.Ş., Akçakaya Group 
Tekstil A.Ş., Akın Tekstil (AKTEK), Biz-
den Giyim San. Ve Tic. A.Ş., CBF Tekstil 
ve Dış Tic. A.Ş., CRUZZO, CU Tekstil 

Sanayi ve Ticaret A.Ş., Demoteks Tekstil 
San. Ve Tic. Ltd. Şti., Fattogrup, Fıratteks 
Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti., Gülsen Tekstil 
San. ve Tic. Ltd. Şti., İYA Tekstil Sanayi ve 
Ticaret Ltd.Şti., Kaynak Tekstil, Orimpex, 
Seyfeli Dış Ticaret Ltd. Şti., Versiyon Teks-
til, Yelkenci Tekstil, Yılmaz Konfeksiyon 
Tic ve San. A.Ş.”

41 yıldır düzenlenen Premiere Vision (PV) 
Manufacturing Paris Fuarı’nda2.000 firma 
katılımcı olarak yer alırken, yaklaşık 65.000 
kişi ziyaret etti. Fuar sürecinde Yeni trend 
alanları ve verilen seminerler ilgi çekiciydi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı-
ları Birliği, Premiere Vision (PV) Manufac-
turing Paris Fuarı sürecinde, fuar alanının 
girişinde ve fuar alanında hem Türk hazırgi-
yim sektörünü tanıttı, hem de ithalatçıları 
Türkiye standına davet etti. 

Fuarda Türkiye standını ziyaret eden isim-
ler arasında Türkiye’nin Paris Büyükelçisi 
İsmail Hakkı Musa’da vardı. 



Geçen yılın ikinci 
yarısını durağan 
kapatan istihdam 
piyasası 2017’ye 
ufak da olsa 
hareketlenmeyle 
başladı. Ocak ayında 
yayınlanan yeni iş 
ilanı sayısı Aralık 
2016’ya göre %5 arttı. 
Toplam iş ilanı sayısı 
48.379’e ulaşırken 
yayınlanan iş ilanları 
ile 48 binden fazla kişi 
iş fırsatı yakaladı.

Türkiye’de iş arayanların ve 
işverenlerin en çok tercih ettiği 
online insan kaynakları platformu 
Kariyer.net’in her ay düzenli ola-

rak yayınladığı İstihdam Endeksi’nin Ocak 
2016 dönemine ait verileri açıklandı. Yeni iş 
ilanı sayısı geçen Aralık ayına göre %5 artış 
gösterirken (13.865) 2016’nın Ocak ayına 
göre %5 düşüş gözlendi. 

Ocak 2017’de Kariyer.net’te yayınlanan top-
lam iş ilanı sayısı 48.379 olarak gerçekleşir-
ken bir önceki aya (Aralık 2016) oranla %4; 
geçen yılın Ocak ayına göre ise %7 düşüş 
yaşadı. 2017 yılı Ocak ayında yayınlanan 
iş ilanları ile 48 binden fazla kişi iş fırsatı 
yakaladı.

İstihdam Endeksi Ocak ayı verilerini değer-
lendiren Kariyer.net Genel Müdürü Fatih 
Uysal, geçen yılın ilk yarısına hızlı başlayan 
ve istikrarlı büyümesini sürdüren işe alım 
süreçlerinin yılın ikinci yarısından itibaren 
dalgalı seyrettiğini hatırlatarak, “2017 yılına 
girmemizle istihdam piyasasında yeni iş 
ilanlarında hareketlenme gözlense de 2016 
yılından süregelen durağanlık 2017’nin ilk 
ayında da kendini gösteriyor” değerlendir-
mesini yaptı.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE GEÇEN 
YILIN AYNI AYINA ORANLA 
%23’LÜK DÜŞÜŞ

İstihdam Endeksi Ocak ayı verilerine göre 
Tekstil sektöründe başvuru yapılan ilan 
sayıları geçen yılın Ocak ayına göre %23 
düşüş gösterdi ve başvuru yapılan ilan 
sayısı 4.266 oldu. Tekstil sektörünü sırasıyla 

Üretim (4.095), Sağlık (3.970), Yapı (3.947), 
Hizmet (3.756), Bilişim (3.643), Otomotiv 
(3.276), Ticaret (2.940), Elektrik & Elekt-
ronik (2.195) ve Turizm (2.067) sektörleri 
takip etti. Yapı sektöründe yayınlanan ilan 
sayısının, 2016 yılının Ocak ayına göre %17 
oranında, 2016’nın Aralık ayına göre de %7 
oranında düşüş yaşadığı ortaya çıktı. 

İstihdam Endeksi’nde göze çarpan bir diğer 
bulgu ise Turizm sektöründe yaşandı. Buna 
göre Ocak 2017’de Turizm sektöründe 
yayınlanan ilan sayısının Ocak 2016’ya göre 
%9 oranında azaldığı, ancak bir önceki ayın 
(Aralık 2016) verilerine göre ise %4 oranın-
da artış gösterdiği gözlendi. 

ANTALYA’DA İŞE ALIMLARDA 
ARTIŞ

Ocak ayı İstihdam Endeksi verilerine göre 
İstanbul Avrupa yakasında 17.101, Anado-
lu yakasında 14.139 olmak üzere İstanbul 
genelinde toplam 31.240 ilan yayınlandı. 
İstihdam lideri İstanbul’u sırasıyla Ankara 
(5.537), İzmir (3.813), Bursa (3.301), Koca-
eli (2.998) ve Antalya (1.608) illeri takip etti. 
Antalya’da Ocak 2017’de yayınlanan iş ilanı 
sayısı bir önceki aya göre (Aralık 2016) %7 
oranında artış gösterdi.  

“SATIŞ TEMSİLCİSİ” 2017’DE DE 
GÖZDE

2016 yılında en çok iş ilanı yayınlanan po-
zisyon olan Satış Temsilcisi, 2017 yılı Ocak 
ayında da 6.404 ilan ile birinci sırada yer 
aldı. Satış Temsilcisi pozisyonunu sırasıy-
la Mühendis (4.726), Muhasebe Elemanı 
(2.180), Teknisyen (1.068), Satış Müdürü 
(964), Mağaza Müdürü (814), Tekniker 
(761), İnsan Kaynakları Uzmanı (662), Genel 
Başvuru (565) ve Yazılım Uzmanı (534) 
ilanları takip etti. 2016’nın Ocak ayına oranla 
en çok düşüş gösteren pozisyon ise %17’lik 
oranla Satış Müdürü pozisyonu oldu. Bir 
önceki aya göre (Aralık 2016) iş ilanında en 
çok artış yakalayan pozisyon ise %5 ile Yazı-
lım Uzmanı olarak rakamlara yansıdı.    

YENİ YIL İSTİHDAM 
PİYASASINA 
HAREKETLENME GETİRDİ
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Kariyer.net tarafından 
düzenlenen ve 
yaklaşık 85 bin kişinin 
yanıtladığı 
“İş hayatında yabancı 
dil” anketine göre 
işverenlerin % 46’sı 
“İşe alırken en önemli 
kriter yabancı dil” derk-
en; çalışanların %38’i 
yabancı dil bilgilerinin 
iş hayatı için 
yetersiz olduğunu 
söylüyor. 

İş ilanlarını incelerken karşılaşılan “İyi 
derecede yabancı dil bilen” maddesi 
birçok adayın en çok zorlandığı kriter-
lerden biri. Aranan nitelikler kısmın-

da bu kriteri gören adaylar, yabancı dil 
bilgilerini sorgulayarak, bu konuda yeterli 
olup olmadıklarını düşünmeye başlıyor. 
Türkiye’de iş arayanların ve işverenlerin 
en çok tercih ettiği online insan kaynakları 
platformu Kariyer.net’in çalışanlara, iş 
arayanlara ve işverenlere sorular sorarak 
gerçekleştirdiği ve yaklaşık 85 bin kişi-
nin yanıtladığı “İş hayatında yabancı dil” 
anketinin sonuçları konuyla ilgili önemli 
rakamları ortaya koyuyor. 

Anket sonuçlarına göre; iş ilanlarını 
yayınlayan işverenlere yöneltilen, “Çalı-
şanlarınızı işe alırken yabancı dil bilgilerini 
önemsiyor musunuz?” sorusuna verilen 
cevaplara göre yabancı dil önemli, ancak 
çoğu zaman da birinci tercih nedeni değil.  
İşverenlerin % 46’sı yabancı dil bilgisi için 
“Evet, en önemli kriterimiz” derken,  bunu  
%41 oranıyla “Tercih nedeni olsa da birinci 
derecede önemli değil” cevabı takip ediyor. 
İşverenlerin sadece %13’ü “Hayır, bizim 

için önemli değil” yanıtını veriyor. 

EN ÇOK BİLİNEN VE EN ÇOK 
ARANAN DİL İNGİLİZCE

Kariyer.net’te iş arayan adayların yaban-
cı dil bilgileri incelendiğinde, yabancı 
dil bilen adayların %76’sının İngilizce 
seçeneğini tercih ettiği, %9’unun Alman-
ca, %3’ünün Rusça, %3’ünün Fransızca, 
%3’ünün Arapça, %6’sının ise diğer diller-
den birini bildiği görülüyor. 

Kariyer.net’te yayınlanan ve adayların 
yabancı dil bilmesi istenen ilanlar incelen-
diğinde ise en çok aranan dil olarak %83 
oranıyla yine İngilizce karşımıza çıkıyor.  
İngilizce’nin ardından ilanlarda en çok ara-
nan diğer diller ise %10’la Almanca, %4’le 
Rusça, %2’yle Arapça ve %1’le Fransızca 
oluyor. 

ÇALIŞANLARIN %62’Sİ 
YABANCI DİLİ AKTİF OLARAK 
KULLANMIYOR

Çalışanlara yöneltilen “İş hayatınızda aktif 

olarak yabancı dil kullanıyor musunuz?” 
sorusunu yanıtlayan çalışanların %38’i 
“Evet” derken geri kalan %62’lik kesim 
iş hayatlarında yabancı dili aktif olarak 
kullanmadıklarını söylüyor. 

Ayrıca “Yabancı dil bilginizin iş hayatınız 
için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” 
sorusunu yanıtlayan çalışanların da %62’si 
“Evet” derken %38’i “Hayır” cevabını 
veriyor.

EN ÇOK BİLİNMEK İSTENEN DİL 
DE YİNE İNGİLİZCE

Ankete katılanların %92’sine göre İngi-
lizce en geçerli dilken, ankete katılanların 
%3’üne göre Arapça, %2’sine göre Rusça, 
%2’sine göre İspanyolca, %1’ine göre ise 
Almanca en geçerli yabancı dil. “İmkanınız 
olsa hangi yabancı dili öğrenmek ister-
siniz” sorusu yöneltilen aday ve çalışan-
ların %35’i en geçerli yabancı dil olan 
“İngilizce”yi seçerken, ankete katılanların 
%24’ü İspanyolca, %17’si Almanca, %14’ü 
Rusça, %10’u da Arapça yanıtını veriyor. 

İŞVERENLER YABANCI DİL 
BİLGİSİNİ İŞE ALIMDA NE 
KADAR ÖNEMSİYOR?

81 ÖRME DÜNYASI Ocak - Şubat 2017

Haber



Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
İsrail’e 15-17 Mayıs 
tarihlerinde büyük 
bir ticaret heyeti 
düzenleneceğini 
açıkladı. 
İsrail İstanbul 
Başkonsolosu 
Shai Cohen, Türk 
işadamları için 3 
yıllık çok girişli 
vize uygulamasına 
geçeceklerini söyledi. 

Normalleşme sürecine giren 
Türkiye – İsrail ilişkileri ihracat 
dünyasında ilk meyvelerini ver-
di. Türk – İsrail İş Forumu’nda 

konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, “15 - 17 
Mayıs tarihlerinde İsrail’e büyük bir ticaret 
heyeti düzenleyeceğiz. Ticaret heyetlerine 
çok uzun bir ara vermiştik. İki ülke için çok 
yararlı olacağını ümit ediyorum” dedi. TİM 
Genel Merkezi’nde düzenlenen foruma 
Büyükekşi’nin yanı sıra İsrail İstanbul 
Başkonsolosu Shai Cohen ve İsrail İstanbul 
Ticaret Ataşesi Monir Agbaria katılarak 
birer konuşma yaptı. 

Büyükekşi, son 10 yılda İsrail’e ihracatın 
neredeyse iki katına çıkarak 3 milyar dolar 
seviyesine; ithalatın ise yüzde 77 artışla 1.4 
milyar dolara ulaştığını belirtti. Büyükek-
şi, şunları söyledi: “Bizim potansiyelimiz 
bundan çok daha yüksek. Sadece kendi 
ihracatımız artsın istemiyoruz. İsrail’in de 
bize ihracatı artsın istiyoruz. Ayrıca başta 
Afrika olmak üzere 3. ülkelerde işbirliği 
yapmak istiyoruz. Amacımız: ‘Kazan-
kazan’ prensibine dayalı bir ticari ortam 
yaratabilmek.” 

Büyükekşi, 2016’da İsrail’den Türkiye’ye 
300 bin turist geldiğini, bu yıl rakamın 
400 bin olmasını arzuladıklarını söyledi. 

İhracatçıların İsrail ile ticari ilişkilerde 
başlıca iki konuyu gündeme getirdiğini 
belirten Büyükekşi, bunların vize sorunu ve 
yaş meyve sebze ile kuru meyve sebzede 
karşılaşılan tarife dışı engeller olduğunu 
ifade etti. Büyükekşi, “Karşılıklı işbirliğinin 
geliştirilmesi için vize sorununun çözülmesi 
gerekiyor” dedi. 

İŞADAMLARI İÇİN 
KOLAYLAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

İstanbul İsrail Başkonsolosu Shai Cohen, 
TİM Başkanı Büyükekşi’nin gündeme 
getirdiği vize sorunu için vize politikalarını 
kolaylaştıracak çalışmalara başladıklarını 
açıkladı. Cohen, “Bundan sonraki süreçler-
de işadamlarına çok girişli ve uzun süreli 
vizeler vermeye başlayacağız. 3 yıllık 
ve çok girişli vize olacak” dedi.  Geçmiş 
yıllarda politik krizler yaşanmasına rağmen 
2011 – 2014 arasında iki ülke arasında kar-
şılıklı ticaretin neredeyse ikiye katlandığını 
söyleyen Cohen, “Kaşıklı ilişkilerimizde 
normalleşme dönemine girdik. TİM’in kısa 
sürede İsrail’e bir heyet yollamak isteme-
sinden çok mutlu olduk” diye konuştu. 
Cohen’in konuşmasının ardından İsrail 
İstanbul Ticaret Ataşesi Monir Agbaria 
bir sunum yaparak, katılımcılardan gelen 
soruları yanıtladı. 
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İHRACATÇILAR MAYISTA 
İSRAİL’E GİDİYOR

İsrail İstanbul Başkonsolosu Cohen (sağda), konuşmasında dedelerinin 100 yıl 
önce İsrail’e TİM Başkanı Büyükekşi’nin memleketi Gaziantep’ten göç ettiğini 
söyledi. Büyükekşi, iş forumunun ardından Cohen’e plaket verdi.






