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ÖRME DÜNYASI Nisan-Mayıs 2017

GÜVEN ORTAMI SÜRDÜKÇE ÜRETİMİMİZ GÜÇLENECEK
 16 Nisan’da gerçekleştirilen referandum ile Türkiye’de 
yeni bir dönemin kapısı aralandı. Öncelikle referandum sonuçlarının 
ülkemize iyilik ve güzellikler getirmesini temenni ederim. 
Artık tartışmalara son vererek ekonomiyi yeniden gündemimize 
almamız gerekiyor. Hain darbe girişiminin neden olduğu hasarları 
hızla gidermeli, iç ve dış politikada tartışma yaratan gündemden 
uzak durmalıyız. Biz sanayiciler ve üreticiler olarak ülkemizin 
büyümesi ve kalkınması için; istihdama katkı sağlayabilmek için 
güven ve huzur ortamının sürmesini diliyoruz. Bu işin anahtarı 
iştir, güvendir, istikrardır. Ekonominin güçlenmesidir. 
 Biz tekstil sanayicileri, 2014 yılının sonuna kadar 
Türkiye’nin üretimine ve istihdamına katkı sağlamak için hem 
yatırım yaptık hem de kapasite artırdık. Öyle zamanlar oldu ki, 
fabrikalarımızda çalışacak eleman bulmakta zorluk yaşadığımız 
için makinelerimizi kapatmak zorunda kaldık. 
 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi 
hepimizin yaşantısında bir dönüm noktası oldu. Bu olay asla 
unutulmayacaktır ve unutulmamalıdır. Ekonomi bir ülkede güven 
ve istikrar sağlandığında büyür ve gelişir. İstikrarsızlık hakim 
olduğunda ise yatırımlar erir, ekonomi küçülür; işsizlik artar ve 
yaşam zorlaşır. Bizler bu coğrafyada üreten, ihracat yapan tekstil 
sanayicileri olarak sıkıntılı dönemleri aşmayı her zaman başardık. 
Bugün de devletimizin ve bizlerin gayretiyle sıkıntıları aşarak 
yeniden güçlü bir üretim, güçlü bir ekonomiyi birlikte oluşturmaya 
çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. 

 Belirsizlik ortamının geride kalmasıyla birlikte 
tüketiciden üreticiye, yatırımcıya kadar hepimiz yeniden önümüzü 
görerek yarına güvenmeye başladığımızda daha cesur kararlara 
imza atıldığını hep birlikte göreceğiz. Artık önümüze bakma 
zamanıdır... 
 Dünya çok hızlı dönüyor. Bugün artık aylar günler 
değil; saatlerin bile çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden 
boş tartışmaları bitirip önümüzdeki günlere odaklanmalıyız. 
Referanduma dair tartışmayı bir yana bırakıp dünyanın içine 
girdiği yeni dönemde Türkiye olarak yerimizi almanın yollarını 
düşünmeye başlamalıyız. Bizler bu coğrafyada yaşayanlar olarak 
ülkemizin menfaatlerini, kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi 
düşünmeliyiz. 
 Bu ülkede pek çok şey çabuk gelişiyor. Maalesef 
spekülatif oyunlarla ülkenin en çok istihdam yaratan sektörü hazır 
giyim ve konfeksiyonunun rekabet etme şansını kendi elimizde 
yok etmekteyiz. Son aylarda pamuk ve pamuk ipliğine yapılan 
aşırı zamlar nedeniyle ihracat yapmanın zorlaştığını özellikle 
ifade etmek istiyorum. Bu şekilde ne işsizliği azaltmak ne de 
ihracatı artırmak mümkün olabilir. Şunu bilmeliyiz ki ancak 
hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ile katma değer oluşturabilen 
ülkelerin ihracatı artar. Bu konuda başka ülkelerin deneyimlerinin 
incelenerek Ekonomi Bakanlığımızın önderliğinde başlatılacak 
bir çalışma ile hem istihdamı hem ihracatı artırmak mümkün 
olacaktır.
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Almanya-Afrika Ekonomi 
Derneği tarafından 

Hamburg’da “11. Almanya-
Afrika Enerji Forumu” 
düzenlendi. Almanya Ekonomi 
ve Enerji Bakanlığı Müşteşarı 
Uwe Beckmeyer, forumda 
Afrika ekonomisine ilişkin 
çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
Beckmeyer, Afrika’da ciddi 
ekonomik gelişmelerin 
yaşandığını ve Afrika 
ekonomisinin ortalamanın 
üzerinde büyüdüğünü söyledi. 
Bu büyüklük Afrika’nın daha 
fazla enerjiye ihtiyacı olduğu 
anlamına geliyor. Alman 

şirketlerin yenilikleriyle 
Afrika’da sürdürülebilir enerji 
arzına katkıda bulunabileceğini 
ifade eden müsteşara göre 
bu şirketler Afrika için 
özel çözümler geliştirebilir. 
Beckmeyer, “Alman şirketler, 
yenilikleri ve uzmanlıklarıyla 
Afrika’da sürdürülebilir enerji 
arzına katkıda bulunabilirler. 
Bu şirketler Afrika için özel 
çözümler geliştirmek amacıyla 
Almanya’daki enerji dönüşümü 
çerçevesinde deneyimlerini 
aktarabilir. Amacımız Afrika ile 
eşit düzeyde adil bir ekonomik 
ortaklık” dedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar 
Merkezi’nin geçtiğimiz 

haftalarda yapmış olduğu 
açıklamaya göre ülkenin 11 yıllık 
doğalgaz ihtiyacını karşılayacak 
8 trilyon 610 milyar metreküp 
doğalgaz ve 4 milyar varil de ham 
petrol rezervi bulundu. ABD’de 
2016 yılında toplamda 779 milyar 
metreküp doğalgaz tüketilmişti. 
Ülkede yıllık doğalgaz tüketiminin 
geçtiğimiz yıl sabit kalması, 
yeni bulunan doğalgaz rezervi 
ile birlikte düşünüldüğünde 
ABD’nin önümüzdeki 11 yıllık 

doğalgazının hazır olduğu ortaya 
çıkıyor. Yeni doğalgaz ve petrol 
rezervleri Teksas ve Louisiana 
eyaletlerinin güneyindeki Bossier 
ve Haynesville sahalarında 
bulundu. 2016 yılı itibarıyla 
toplam doğalgaz rezervi 
10,4 trilyon metreküp olarak 
hesaplanan ABD’de, söz konusu 
yeni keşiflerle toplam doğalgaz 
rezervi 19 trilyon metreküpü 
aşmış oluyor. Uzmanlar böylelikle 
ülkede çok uzun yıllar doğalgaz 
sıkıntısının yaşanmayacağı 
görüşünde.  

Ekvador’da 7,8 şiddetinde 
meydana gelen depremde 

ekonomi ciddi zarar aldı. Bunun 
üzerine Ekvador hükümeti 
harekete geçti. Ekvador Devlet 
Başkanı Rafael Correra, depremin 

ardından hızlı bir şekilde yeniden 
inşa çalışmalarına başlandığını, 
bu çalışmaların maliyetinin 
karşılanmasında ise ülkedeki 
milyonerlere uygulanacak özel 
bir vergi düşündüklerini söyledi. 

Almanya Afrika’ya enerji 
desteği verebilirABD’nin 11 yıllık

doğalgazı hazır

Ekvador’un çöküşüne
zenginler ‘dur’ diyecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) “İşçi Gelirlerinde 
Vergi Oranı” raporunu açıkladı. 
OECD üyesi ülkeler arasında 
yapılan araştırmalar sonucunda 
şekillenen bu rapora göre 
en fazla vergiyi Belçikalı 
çalışanlar ödüyor. En az vergi 
ise Şilili çalışanlar tarafından 
ödeniyor. Buna göre çocuksuz 
ve bekâr Belçikalı bir işçinin 
gelirinin yüzde 54’ü vergi ve 
sosyal kesintilere gidiyor. Söz 
konusu klasmanda, yüzde 7 
ile Şilili işçiler en son sırada 
geliyor. Raporda Türkiye ile ilgili 

önemli verilerde dikkat çekiyor. 
Türkiye’de işçilerin vergi ve 
sigorta kesintisi yüzde 36 olan 
OECD ortalamasının üzerinde. 
Türkiye’de bu oran yüzde 38,1 
olarak gerçekleşti. En çok vergi 
veren işçiler sıralamasında 
Belçika’nın ardından yüzde 
49,4 ile Almanya, yüzde 48,2 
ile Macaristan, yüzde 48,1 ile 
Fransa geliyor. ABD’de ise bu 
oran yüzde 31,7 oldu. En az vergi 
verenler arasında ise Şili’nin 
ardından Yeni Zelanda yüzde 
17,9 ile ikinci, Meksika ise yüzde 
20,1 ile üçüncü sırada bulunuyor.

En fazla vergiyi
Belçika ödüyor
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İngiliz parlamentosu, hükümetin 
ülkeyi erken seçime götürme 

kararına onay verdi. Avam 
Kamarası’nda yapılan oylamada 
erken seçime 13 milletvekili 
hayır derken, 522 milletvekili 
evet oyu kullandı. İskoç Ulusal 
Partisi (SNP) ise oylamaya 
katılmayacağını daha önce ilan 
etmişti. Avam Kamarası’nın 
onayıyla İngiltere’nin normal 
koşullarda 2020’de yapılması 
öngörülen genel seçimlerinin 
böylelikle 8 Haziran’da 
yapılmasına karar verildi. 
İngiltere Başbakanı Theresa May, 

sürpriz bir kararla hükümetin 
ülkeyi erken seçime götürme 
kararı aldığını açıklamış ve 
bunun nedenini “önümüzdeki 
yıllarda istikrarı sağlamanın 
tek yolu erken genel seçimden 
geçiyor” sözleri ile ifade 
etmişti. May, geçen haziranda 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
ayrılma kararının ardından David 
Cameron’ın istifasıyla Başbakan 
olarak atanmıştı. Son yapılan 
anketlerde May, rakiplerinden 
bir hayli önde gözüküyor. Bu 
anketlere göre May, halktan 
yüzde 50 destek alıyor.

İngiltere’nin Avrupa 
Birliği’nden ayrılmasına 

ilişkin spekülasyonlar devam 
ediyor. En son Fransa Maliye 
Bakanı Michel Sapin, çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. Sapin, 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
(AB) ayrılmasıyla birlikte 
Londra’nın finans merkezinden 
çok sayıda finans kuruluşunun 
ayrılacağını söyledi. İngiltere 
merkezli finans kuruluşlarının 
alternatif merkezlere yöneldiğine 
dikkat çeken Sapin “Avrupa para 
piyasalarının bağımsızlığına ve 
güvenliğine ilişkin bir meselenin 
ortada olduğuna inanıyorum. 

Bu yüzden takas kurumlarının 
birçoğu Londra’da kalamaz. Bir 
hareket olacak. Bu kurumlar 
yer değiştirecek. Aslında birçok 
finans kuruluşu halihazırda 
kendisini buna şimdiden 
hazırlıyor” dedi. Peki, bu durum 
finans merkezi Londra’yı nasıl 
etkileyecek? Bakan, finans 
kuruluşlarının Londra’dan 
çıkmasının ekonomide olumsuz 
bir etki bırakacağı kanısında.  
Avrupa’da halen döviz cinsinden 
işlemlerin yüzde 80’i, bankaların 
toplam finansmanının ise 
yaklaşık yüzde 30’u İngiltere 
üzerinden yapılıyor.

İngiltere erken seçime gidiyor

Londra artık ‘Finans Merkezi’ 
olmayabilir

Japonya’da gittikçe büyüyen 
işçi noksanlığını aşmaya 
çalışan orta ölçekli Japon 
firmalar imalat, hafriyat ve 
otel odası servisi gibi çeşitli 
görevleri yerine getirmesi 
amacıyla robot satın alıyorlar. 
Japonya Merkez Bankası 
(BOJ) tarafından yapılan bir 
ankete göre 100 milyon yen 
ile bir milyar yen arasında 
sermayesi olan şirketler 
nisan ayında başlayan mali 
yılda yatırımlarını yüzde 17,5 
oranında artırmayı hedefliyor. 
Bu rakamın ne kadarının 
otomasyona harcanacağı 
henüz kesinlik kazanmadı 

fakat bu tür ekipmanları satan 
şirketlerin siparişlerinde artış 
kaydedildi. Ekonomi, Ticaret 
ve Sanayi Bakanlığı’nın 
endüstriyel politika bürosu şefi 
Seiichiro Inoue konuya ilişkin 
değerlendirmesinde, “İşçi 
eksikliğinden dolayı verimliliği 
artırmaya yönelik harcamaların 
payı gittikçe yükseliyor” 
diye konuştu. Bu yatırımların 
amaçlarına ulaşmaları 
durumunda, Japonya’nın hızla 
yaşlanan ve daralan nüfusuna 
çare bulabilmesi adına bir umut 
ışığı doğmuş olabilir. Ekipman 
üreticiler böylelikle ülkenin 
düşük üretimini hızlandırabilirler.

İşçilerin yerini robotlar aldı 

Mısır Ticaret Bakanlığı 
tarafından yapılan yazılı 

açıklama ile iç piyasanın 
ihtiyaçlarını gözetmek amacıyla 
balık ihracatına ilave vergi 
getirildi. Bu düzenleme 4 ay 
süreyle uygulanacak. Açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: “Son 
dönemde artan balık ihracatı 

dikkate alınarak, iç piyasanın 
balık ihtiyacının karşılanabilmesi 
hedefiyle yeni tedbirler alınmasına 
karar verildi. Bu çerçevede 4 ay 
boyunca balık ihracatında her bir 
ton için 12 bin cüneyh (666 dolar) 
vergi tahsil edilecektir.” Son 
aylarda balık fiyatlarında yüzde 
100’e varan artış gözlenmişti.

Mısır’da balık ihracatına ilave vergi
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas 
Maduro, ülkesinin Amerikan 
Devletleri Örgütü’nden (OAS) 
derhal çekilmesi için talimat 
verdiğini açıkladı. Bu kararın 
nedeni olarak ise Venezuela’ya 
karşı uygulanan müdahaleci planlar 
gösterildi. Maduro, konu ile ilgili 
görüşlerini sosyal medya aracılığı 
ile paylaştı ve şöyle dedi: “Devlet 
Başkanı olarak, anayasanın bana 
tanıdığı özel yetkilerimi kullanarak 

Venezuela’nın Amerikan Devletleri 
Örgütü’nden derhal çekilmesi 
talimatını verdim.” Maduro,  
Venezuela’ya karşı uygulanan 
müdahaleci bir planın olduğunu 
ve amaçlarının bu planı boşa 
çıkarmak olduğunu özellikle belirtti. 
Bunun için de dünya ve Amerika 
halklarından anlayış ve dayanışma 
beklediklerini vurgulayan Başkan, 
kararlı olduklarını her fırsatta dile 
getiriyor. 

İsviçre’de yapılan 
referandumda halkın yüzde 

58,2’si nükleer enerjiden çıkışa 
ve yenilenebilir enerjilerin 
desteklenmesine ‘Evet’ dedi.  
İsviçre Radyo Televizyonu 
SRF’nin haberine göre oyların 
tamamı sayıldı. İsviçre›de 
kabul edilen yasa, yeni nükleer 
santrallerin inşa edilmesini 
yasaklıyor, otomobillerden 
salınan karbondioksit gazlar için 
daha düşük değerler öngörüyor 
ve yenilenebilir enerjiler için 
ayrılan teşvik yardımlarını 
yükseltiyor. İsviçre›de mevcut 
5 nükleer santral, denetim 
makamları tarafından güvenli 
olarak sınıflandırıldıkları 

sürece çalışır halde kalacak. 
Referandumda kabul edilen 
yasa, 2018 yılında yürürlüğe 
girecek. Alman haber ajansı 
dpa’ya konuşan St. Gallen 
Üniversitesi Yenilenebilir 
Enerjiler Yönetimi Profesörü 
Rolf Wüstenhagen tüm nükleer 
santrallerin kapatılmasının 
15 yıl sürebileceğini söyledi. 
İsviçre›de 2029 yılına kadar tüm 
santrallerin kapatılması kasım 
ayında referanduma sunulmuş 
ancak bu öneri halk tarafından 
kabul görmemişti. İsviçre›de 
enerjinin yüzde 60›ı ağırlıklı 
olarak su ve rüzgar olmak üzere 
sürdürülebilir kaynaklardan elde 
ediliyor.

Uzun zamandır mali krizlerle 
mücadele eden Yunanistan 

Hazinesi, ilk kez geçtiğimiz yıl 
1 milyar 288 milyon euro bütçe 
fazlası verdi. Yunanistan İstatistik 
Kurumu’nun (ELSTAT) açıkladığı 
verilere göre, bütçe fazlasının Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 
yüzde 0,7 oldu. Açıklamada aynı 
zamanda ülkenin kamu borcunun 
GSYH’ye oranının yüzde 179’a 
yükselerek, 314,9 milyar euroya 
çıktığı da kaydedildi. Öte yandan, 
ülkenin kreditörlerinin asgari yüzde 
0,5 olarak hedeflediği faiz dışı 
bütçe fazlasının GSYH’ye oranı 
ise yüzde 3,9’a yükselerek 6 milyar 
937 milyon euro olarak gerçekleşti. 

Yunanistan’ın bütçe fazlası verisi, 
ülkenin yüksek kamu borcunun 
ödenebilirliği açısından önemli 
bir gösterge olarak kabul ediliyor. 
Hedeflenenden yüksek gelen 
veriyle, Yunanistan hükümetinin 
elinin güçlendiği belirtiliyor.

Venezuela’dan ayrılık kararı

İsviçre nükleere karşı durdu

8 yıl sonunda gelen
bütçe fazlası

ABD Başkanı Donald Trump, 
tartışılan kararlar vermeye 
devam ediyor. Göreve geldiği 
günden bugüne kadar verdiği 
her karar sonrasında okları 
üzerine çekmeyi başaran 
Başkanın son kararı da tepki 
çekecekmiş gibi gözüküyor. 
Çünkü Trump, koruma altındaki 
bazı ulusal anıtları imara açmak 
için düğmeye bastı. Duyuruyu 
ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke 
yaptı. Zinke,  Trump’ın ülkede 
her biri en az 100 hektarlık alana 
sahip yaklaşık 30 ulusal anıtın 
tamamını ya da bir bölümünü 

imara açmaya yönelik bir 
kararname çıkaracağını 
söyledi. Kararname için Trump 
yönetimi, kongre üyeleriyle, 
yerel yönetimlerle ve şirketlerle 
de görüşecek. Karar sanayicileri 
her ne kadar memnun etse 
de çevrecilerin nasıl bir tepki 
göstereceği merakla bekleniyor. 
İmara açılması düşünülen ulusal 
anıtlar arasında eski Başkan 
Bill Clinton tarafından 1996’da 
Utah’ta açılan Grand Staircase 
ile Barack Obama’nın aynı 
bölgede geçen yıl açtığı Bears 
Ears da var.

Trump’tan çevrecileri 
kızdıracak hamle
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkan 

Vekili Süleyman Kocasert, 
Fenerbahçe’nin şampiyonluğuyla 
sonuçlanan Turkish Airlines 
Euroleague Dörtlü Final Basketbol 
Turnuvası’nda sporcuların 
Denizli’de üretilen havluları 
kullanmasının, Türk havlusunun 
ve Denizli’nin tanıtımına önemli 
katkı sağladığını belirtti. Kocasert 
yaptığı açıklamada, yıllık 2,8 
milyar dolarla Türkiye’nin en 
çok ihracat yapan 8’inci kenti 
olan Denizli’de, tekstil sektörü 
başta olmak üzere gıda, mermer, 
kablolu tel, ambalaj ve cam sanayi 
sektörlerinde bin 300’ün üzerinde 
ihracatçı firma bulunduğunu 
bildirdi. Türkiye’den ihraç edilen 
havlu ve bornozun yaklaşık yüzde 
70’inin, çarşafın ise yaklaşık yüzde 

35’inin Denizli’de üretildiğine 
dikkati çeken Kocasert, Denizli 
İhracatçıları Birliğinin (DENİB) 
‘Turkish Towels’ markasıyla 
2016’da 4 yıl sürecek Turquality 
Projesi’ne başladığını kaydetti. 
Türk havlusunun bugüne kadar 
çok sayıda uluslararası spor 
organizasyonunda kullanıldığını 
belirten Kocasert, “Ülkemiz 
ihracatı, 2017’ye yüksek düzeyli 
bir performansla başladı ve emin 
adımlar atmaya devam ediyor. 
2017 yılının ilk dört ayında ülke 
ihracatı yüzde 7 artmıştı. Daha 
sevindirici olan, mayıs ayını 
geride bıraktığımızda bu artış 
oranının daha da yükseleceğini 
görecek olmamız. Ülkemizin daha 
da gelişmesi ve büyümesi adına 
her fırsatı değerlendirmekteyiz.” 
ifadesini kullandı.

Türkiye’nin doğusunu ayağa 
kaldıracak ve bölgesel 

kalkınma için hayati önem taşıyan 
Cazibe Merkezleri Programı’nın 
son resmi rakamlarını içeren 
tablo geçtiğimiz günlerde 
netleşti. Kalkınma Bakanlığı, 
Kalkınma Bankası ve bölgedeki 
kalkınma ajanslarının yapmış 
olduğu araştırmaya göre 23 il 
için toplamda 3 bin 380 yatırım 
başvurusu yapıldı. Kalkınma 
Bakanlığı’nda toplanan yatırım 
başvuruları 92 milyar lira olarak 
ifade ediliyor. 83,7 milyar lirası 

sabit yatırımlardan oluşan resmi 
başvurulara göre; 365 bin 311 
kişi istihdam edilecek. En fazla 
yatırımı Erzurum, Şanlıurfa, 
Malatya, Elazığ ve Diyarbakır 
çekti. Liste incelendiğinde bin 
kişinin altında istihdam çeken tek 
il 911 kişiyle Tunceli görünüyor. 
En az istihdam çeken diğer iller 
ise bin 591 kişiyle Ardahan, 3 bin 
985 kişiyle Iğdır, 4 bin 55 kişiyle 
Kars ve 4 bin 417 kişiyle Ağrı 
oldu. Cazibe Merkezleri Programı 
ile batıya göçün engellenmesi 
planlanıyor. 

Türk havlusunu dünya tanıdı

Cazibe’de rekor Erzurum’un

Ekonomiye güven Nisan 
ayında artış gösterdi. Türkiye 
İstatistik Kurumu ( TÜİK) Nisan 
ayına ilişkin “Ekonomik Güven 
Endeksi” verilerini kamuoyu ile 
geçen günlerde paylaştı. Bu 
verilere göre Ekonomik Güven 
Endeksi yüzde 3,6 oranında 
artarak 99,5 değerine yükseldi. 
Ocak ayında 85,9 puanda 
olan endeks 4 aylık yükselişin 
sonunda nisan ayında 
referans değere yükselmiş 
oldu. Peki, bu güven oranları 
sektörel bazda nasıl ilerledi? 
Tüketici güven endeksi 71,3 

değerine, perakende ticaret 
sektörü güven endeksi 101,6 
değerine ve hizmet sektörü 
güven endeksi 99,9 değerine 
yükseldi. İnşaat sektöründe 
ise güven endeksi 85,7 
değerine, reel kesim (imalat 
sanayi) güven endeksi de 
106,3 değerine geriledi. 
Ekonomik Güven Endeksi’nde 
endeksin 100’den fazla 
olması ekonomik durumun 
iyimserliğine ilişkin bir bilgi 
verirken, bu rakamın altında 
olması ise kötümser olarak 
kabul ediliyor.

Ekonomiye duyulan
güven artıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, piyasada 

dolaşan karekodlu çek sayısının 
5 milyon 565 bin 283'e ulaştığını 
açıkladı. Ocak 2017’den bu 
yana çeke olan güvenirliliğin 
artırılması ve karşılıksız çekin 
önlenmesi amacıyla karekod 
zorunlu hale getirilmişti. Bu 

tarihten bu yana bankalar tüm 
müşterilerine çeklerini karekodlu 
olarak veriyordu. Tüfenkci, 
karşılıksız çeklerin ortalama 
tutarının 35 bin lira olduğunu ve 
ocak itibarıyla toplamda 182 bin 
497 hesap sahibine 246 bin 487 
karekodlu çek koçanı verildiğini 
söyledi.

Karekodlu çek sayısı
5,5 milyonu geçti
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Gece vardiyasında çalışan 
kadınlara saat sınırı geldi. 

Kararı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu açıkladı. 
Müezzinoğlu, kadın çalışanların 
her ne şekilde olursa olsun 
gece vardiyasında 7,5 saatten 
fazla çalıştırılamayacaklarını 
söyledi. Gece postalarında 
kadın çalışan çalıştırmak isteyen 
işverenlerin uymak zorunda 
olduğu belirli kurallar olduğunu 
da özellikle belirtelim. Örneğin 
işverenler, gece çalıştırılacak 
kadın çalışanların isim listelerini 
herhangi bir denetimde 

denetimi yapan müfettişlere 
göstermek zorundalar. Aynı 
zamanda kadınların gece 
postalarında çalışabilmeleri 
için işe başlamadan önce gece 
vardiyasında çalışmalarında 
herhangi bir sakınca olmadığına 
ilişkin bir sağlık raporu almaları 
gerekiyor. Söz konusu sağlık 
raporu işyerinde görevli işyeri 
hekiminden alınacak. İşyerinde 
belirli dönemlerle çalışanların 
sağlık muayeneleri yine işyeri 
hekimi tarafından yapılacak ve 
herhangi bir sağlık problemine 
sahip olup olmadıkları 
araştırılacak.

İnternet alışverişlerinde 
güvenliğin üst düzeye 

çıkarılması için “güven damgası” 
hayata geçiriliyor. Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, e-ticaret alışverişinde 
güvenliği artıracak güven 
damgası sistemine ilişkin geçen 
günlerde yazılı bir açıklama 
yayınladı. Tüfenkci, yaptığı 
yazılı açıklamada güven damgası 
sistemi çalışmalarında taslağa 
son şeklinin verildiğini, tebliğin 
önümüzdeki günlerde Resmi 
Gazete'de yayımlanacağını 
bildirdi. Tüfenkci, sisteme dâhil 
olmak isteyen e-ticaret sitelerinin, 
tebliğde yer verilen güvenlik 

ve hizmet kalitesi standartlarını 
yerine getirdikten sonra Bakanlık 
tarafından yetkilendirilen güven 
damgası sağlayıcısına (GDS) 
başvuruda bulunabileceğini 
kaydetti. Bakan, "Standartlara 
uyduğu tespit edilen e-ticaret 
sitelerine GDS tarafından güven 
damgası tahsis edilecek, böylece 
güven damgasını internet 
sitesinde gören vatandaşlarımız 
e-ticaret sitesinin belirli 
güvenlik ve hizmet kalitesi 
standartlarını yerine getirdiğini, 
güvenilir bir otorite tarafından 
denetlendiğini bilecek ve 
alışveriş yaparken kendini 
güvende hissedecek” dedi.

Kanada merkezli finansal 
danışmanlık şirketi Arton 

Capital, geçen günlerde “Küresel 
Pasaport Endeksi” hazırladı. Bu 
endekse göre dünyada en güçlü 
pasaporta sahip ülkeler içerisinde 

Türkiye 42’nci sırada yer alıyor. 
İlk sıralarda ise Almanya ve 
Singapur var. Bu iki ülkenin 
ön sıralarda yer almasının en 
önemli nedeni 159 ülkeye vizesiz 
seyahatin olması.

Kadınlara 7,5 saat sınırı
İnternette “güven damgası” 
dönemi başlıyor

En güçlü pasaportta 
42’nci sıradayız

Maliye Bakanlığı yeni KDV 
düzenlemesi için harekete geçti. 
Yurtdışındaki uygulamalar 
mercek altına alındı ve İngiltere 
dâhil olmak üzere Avrupa’daki 
modeller inceleniyor. Bakanlık 
tüm bu çalışmalar sonucunda 
en uygun modeli Türk sistemine 
adapte etmeyi amaçlıyor. Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, Avrupa 
ülkelerini incelediklerini, “Diğer 
ülkelerde sistemi kolaylaştıran, 
basitleştiren, vergi toplamayı 
etkin hale getiren ama üreticiyi 
caydırmayan bir sistemden 
örnekler nelerse onları alıp 

sistemimize adapte edeceğiz” 
sözleri ile dile getirdi. Ağbal, 
açıklamasında ayrıca KDV 
düzenlemesinde İngiltere’nin 
çok farklı bir örnek olduğunu da 
söyledi. İngiltere'de KDV oranı 
çoğunlukla yüzde 17.5. Fakat 
çocuk giysileri, ilaçlar, eğitim 
harcamaları ve yiyecekte KDV 
oranı sıfır olarak ifade ediliyor. 
KDV'sini yanlış beyan eden ve 
faturasız satış yapan işletmeler 
içinse ciddi yaptırımlar söz 
konusu. Hatta hatalı bildirim gibi 
durumlarda ülkede hayırı sayılır 
para cezaları uygulanıyor.

Avrupa ülkelerinin KDV’leri 
mercek altında
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İrlanda’nın başkenti Dublin’de 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

(DEİK) ve “Enterprise Ireland” 
tarafından ortaklaşa “Türk Günü” 
toplantısı düzenlendi. Toplantının 
kapanış oturumunda konuşan 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
Gümrük Birliği anlaşmasının 
güncellenmesine ilişkin beyanlarda 
bulundu. Gümrük Birliği’nin şu 
anda sadece sanayi ürünlerini 
kapsadığını, genişletileceği zamansa 
Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin 
toplam büyümesine net katkı veren 
bir duruma getireceğini söyleyen 
Zeybekçi, Türkiye ve AB’nin 
2014 yılının ocak ayından bu yana 
yürütülen görüşmeler kapsamında 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
konusunda mutabık kaldığını ifade 
etti. Bu durumun Türkiye’nin 
yararına olduğu kadar Avrupa 

Birliği açısından da kazançlı bir 
durum olduğunu özellikle ifade 
eden Zeybekçi, “Muhtemelen 
hazirana kadar Avrupa Konseyi’nde 
bu konuyla ilgili karar alınacaktır. 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
ve bunun tanınmasıyla ilgili 
Avrupa Komisyonu’na yetki 
verilecektir. Bizim de hükümetimiz 
bu konuda Ekonomi Bakanlığı’na 
yetkilendirmeyi yapacaktır. 
Ondan sonra biz bunu hızlı bir 
şekilde 2018’in ilk yarılarına 
kadar tamamlamayı düşünüyoruz. 
Ama Avrupa Birliği’ndeki bazı 
dostlarımızın Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesine Türkiye’nin çok 
ihtiyacı varmış gibi tek başına 
algılamalarını, eğer böyle bir şey 
varsa, yanlış olarak görüyoruz” 
dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 
Mali Suçları Araştırma 

Kurulu (MASAK) ve Türkiye 
Bankalar Birliği’nce (TBB) 
düzenlenen “Türk Bankacılık 
Sektöründe Suç Gelirlerinin 
Aklanması ve Terörün 
Finansmanı ile Mücadele 
Çalıştayı”nın açılışında soruları 
cevaplandırdı. Ağbal’ın bilhassa 
vergilere ilişkin yapmış olduğu 
açıklamalar dikkat çekti. Çünkü 
Maliye Bakanı rekabet halinde 
olunan ülkelerle rekabetimizin 
önünde engel oluşturabilecek 
bir takım vergiler varsa onları 
kaldırmaktan kaçınmayacaklarını 
söyledi. Ağbal’ın açıklamaları 
şöyle;  “Sermaye Piyasası 
Kurulumuz, Bankalar Birliğimiz, 
bankalarımız, Finansal Aracı 

Kurumları Birliğimiz, Hazine 
Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı 
yine finansal piyasalarla 
alakalı diğer sivil toplum 
örgütlerinden görüş, öneri ve 
yasal düzenleme taslakları 
aldık. Çok kapsamlı bir öneri 
paketi ortaya çıktı. Burada hem 
finansal piyasaların kurumsal 
yapılarının iyileştirilmesi var, 
hem finansal piyasalara finansal 
enstrümanların kazandırılması, 
yine finansal piyasalardaki 
regülasyonlarda liberalleşme 
öngören düzenlemeler var, hem 
de kurumlarımız tarafından 
gönderilen önergeler içerisinde 
finansal işlemlerin yapılması 
sırasında ödenen vergilerle ilgili 
bunların ya kaldırılması ya da 
indirilmesi yönünde öneriler var.”

Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’nda görüşülen 81 

maddelik üretim paketi organize 
sanayi bölgelerine ilişkin önemli 
yenilikler içeriyor. Son şekli 
verildikten sonra önce Bakanlar 
Kurulu, ardından da Meclis’e 
sevk edilecek paket hakkında 
Sanayi Bakanı Faruk Özlü, 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Paketle birlikte sanayi parselleri 
ucuzlayacak ve belki de en önemli 
maddelerinden biri OSB’lere emlak 
vergisi indiriminin planlanıyor 
olması. Özlü, aynı zamanda 
OSB’lerin kuruluşlarına ilişkin 
prosedürlerin azaltılacağını, bir 
OSB’nin kuruluş süresinin 2-3 

yıldan 6 aya ineceğini de söyledi. 
Paketle birlikte yapılması planlanan 
diğer birkaç değişiklik ise şöyle; 
OSB’lerin gelirleri daraltılacak, 
ıslah OSB’lerin önü açılıyor, OSB 
kurma imkânı artırılıyor.

Gümrük Birliği anlaşması 
güncelleniyorRekabeti engelleyen vergiler 

kaldırılabilir

OSB’lerin emlak vergileri 
düşürülüyor

Yıllardır Çin’den sonra ikinci 
sırada gelen Türk faktoring 
şirketleri, ilk defa 2016 yılında 
3,6 milyar euroluk bir işlem 
hacmi gerçekleştirerek dünya 
sıralamasında birinci sıraya 
yükseldi. Çin ise ilk üçe bile 
giremedi. Dünya Faktoring 
Organizasyonu (FCI) Başkanı 
ve TEB Faktoring Genel Müdürü 
Çağatay Baydar konuya ilişkin 
yapmış olduğu açıklamada 
Türkiye’nin muhabirli ihracat 
faktoring işlemlerinde dünyada 
yüzde 18’lik pazar payı ile birinci 
ülke konumuna yükseldiğini 

söyledi. Böylelikle Türkiye, 
geçtiğimiz yıla kadar Çin’den 
sonra her zaman ikinci ülke 
konumundayken, hacim artışı 
ile birlikte ilk defa birinciliğe 
yükselmiş oldu.  Baydar 
açıklamasında ayrıca diğer 
ülkelerin yüzdeliklerine de 
değindi. Buna göre 2016 yılında 
Avrupa pazarında ciro yüzde 2,5 
artış gösterdi, Fransa’da artış 
yüzde 8, Almanya’da yüzde 
5, İtalya’da ise yüzde 10 oldu. 
Baydar, “Amerika kıtası faktoring 
hacminde 2016’da yüzde 10’a 
yakın büyüdü” dedi.

Türk faktoring şirketleri 
dünya birincisi

ALB TEKSTİL 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İPLİK SATIŞI

ALB İÇ-DIŞ 
TİC. TEKSTİLGİYİM

SAN. LTD. ŞTİ.
KONFEKSİYON

İMALATI VE 
İHRACATI

GAZZAL İPLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KALIN FAYN FANTAZİ

İPLİK İMALATI 
VE SATIŞI

ALBA YIKAMA 
TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
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Acme Group bünyesinde 
yer alan ve iplik 

sektöründe faaliyet gösteren 
Etrofil, yeni fabrikasının resmi 
açılışını istihdam seferberliği 
çerçevesinde gerçekleştirdi. 
Açılış törenine, İstanbul Ticaret 
Odası Meclis Üyesi ve Acme 
Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Tolga Batallı’nın ev sahipliğinde, 
İTO Başkanı İbrahim Çağlar, İTO 
Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, 
İTO Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyeleri, Yalova Belediye Başkanı 
Vefa Salman, Yalova Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Tahsin 
Becan, Yalova Emniyet Müdürü 
Mehmet Hakan Fındık ve Yalova 
halkı katılım gösterdi. Batallı 
yapmış olduğu açıklamada, milli 
istihdam seferberliği çerçevesinde 
Yalova’da yer alan fabrika için 

250 kişiye iş imkanı sunulacağını 
söyledi.15 bin metrekarelik 
kapalı alana sahip fabrikanın 
açılışında konuşan Batallı, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan 
ettiği istihdam seferberliğinde 
Acme Group olarak üzerimize 
düşen görevi yerine getirmek 
adına yeni fabrikamızın resmi 
açılışını gerçekleştiriyoruz. 250 
kişilik yeni istihdam sağladığımız 
bu fabrikamız yıllık 750 ton 
yün karışımlı iplik, bin 200 
ton el örgü üretim kapasitesine 
sahip. Fabrikamızda yün, 
angora ve kaşmir iplik üretimi 
gerçekleştireceğiz. Son teknoloji 
ile üretim yapan ve 20 milyon 
euro yatırımla kurduğumuz 
fabrikamızın bir benzeri 
Avrupa’da yok” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Osman Arıkan 
Muğla 3. İnsan Kaynakları 
ve İstihdam Fuarı’nda yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin aktif iş 
gücü yüksek bir ülke olduğuna 
değindi. Teknolojinin gelişmesi, 
sanayileşme ve ülkenin içinde 
bulunduğu konjonktürel durumun 
işsizlikle ilgili yükselen bir 
grafiği ortaya çıkardığını belirten 

Nacar, “Devlet olarak ortaya 
konan irade ile işsizlik rakamları 
yavaş yavaş aşağıya düşüyor. 
Bu yılın sonunda da yüzde 
9’lara kadar düşeceğini tahmin 
ediyoruz” dedi. Nacar, “Bugün 
İŞKUR’da Türkiye genelinde 
150 bin boş iş pozisyonu var. 
Çalışmak isteyen herkesin 
yarın eğer ‘çalışmak istiyorum’ 
diyorsa, iş bulabileceği bir ortam 
var” diye konuştu.

Son 2 yılda Nuh’un Ankara 
Makarnası’na ortak 

olan, Sabancı Grubu ile 
işbirliği kararı alan Marubeni 
Corporation, şimdi de tekstil 
sektörünün önde gelen 

firmalarından birine ortak 
oluyor. Marubeni, sektörün 
öncü isimlerinden olan Duru 
Ailesi’ne ait Saide Tekstil 
Sanayi şirketine ortak olmak 
için görüşmelere başladı.

Yeni fabrikasıyla 250 kişilik 
istihdam sağladı

Türkiye’de 150 bin boş iş 
pozisyonu var

Japon devi şimdi de tekstilde 
ortaklık arıyor

Uludağ Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(UHKİB) Mart ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
20 oranında bir artışla 52,2 
milyon dolarlık ihracata imza attı. 
UHKİB’in 2017’nin ilk üç ayındaki 
ihracatı yüzde 3,05 oranında 
azalarak 133 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 
12 aylık ihracatı ise yüzde 0,51 
düşüşle 510,7 milyon dolar oldu. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından açıklanan verilere 
göre, ülke genelinde hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatının yüzde 

1,8 artışla 1 milyar 537 milyon 
dolar olarak gerçekleştiğini 
belirten Şenol Şankaya, UHKİB 
olarak ihracatlarını yüzde 
20 artırıp Türk hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatına yüzde 
3’lük katkı sağladıklarını kaydetti.
Birliğe üye firmaların ihracat 
kilogram fiyatını yaklaşık 20 
dolara yükselttiğini aktaran 
Şankaya, “Türkiye’nin ihracatta 
hedeflediği yüksek katma 
değerin adresi olduk. Dünyada 
modaya yön veren İtalya, 
Fransa gibi ülkelerle yarışıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“Modaya yön veren
ülkelerle yarışıyoruz”
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Türk moda endüstrisinin 
dünyaya tanıtılmasında en 

önemli uluslararası etkinlik olarak 
kabul edilen Mercedes-Benz 
Fashion Week Istanbul (MBFWI) 
20-24 Mart 2017 tarihleri 
arasında Beyoğlu Grand Pera’da 
gerçekleşti. Basın toplantısında 
etkinlik ile ilgili açıklamada 
bulunan İHKİB Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, 10 yıl önce İstanbul’u 
bölgenin moda merkezi yapma 
stratejisiyle göreve başladıklarını 
hatırlatarak, MBFWI’yı bu 
anlayışla dizayn ettiklerini 
söyledi. Etkinlik için bugüne 
kadar ciddi yatırım yaptıklarının 
altını çizen Tanrıverdi, küresel 
hazır giyim devlerinin gözünün 
bir hafta boyunca Türkiye’nin 
üzerinde olacağını bildirdi. 
Hikmet Tanrıverdi, şöyle devam 
etti:  “Hazır giyim ve konfeksiyon 
üretimde, istihdamda, ihracatta, 
katma değerde yıllardır ülke 
ekonomimizin gurur kaynağı 
olmaya devam ediyor. Sadece 
üretim tarafında 500 bine yakın 
istihdamımız, yıllık 17 milyar 
dolara ulaşan ihracatımız var. 
Bu rakamın yüzde 15’ini, yani 
2,5 milyar doların üzerinde 
bir kısmını markalı ürünler 
oluşturuyor. Markalı ürün 
ihracatımızı en az 2 katına 
çıkarmalıyız. Bunun da yolu 
tasarımdan geçiyor”

Son dönemde yaşanan 
diplomatik krizle birlikte 

gündeme oturan Türkiye-
Hollanda arasındaki dış ticaret 
hacmi 2016 sonu itibarıyla 6,6 
milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Türk şirketlerinin 2015 cirosu da 
9 milyar doları geçti. Ekonomi 
Bakanlığı’nın resmi internet 
sitesinde yer alan verilere göre 
Türkiye Hollanda’ya yaklaşık 
3,6 milyar dolarlık ihracat 

gerçekleştirirken, yapılan ithalat 
ise 3 milyar dolar düzeyinde 
bulunuyor. Hollanda’ya 
gerçekleştirilen ihracatın 
örmedeki payı ise 69,1 milyon 
dolar ile 10. sırada yer alıyor. 
Türkiye’den Hollanda’ya giden 
ürünlere bakıldığı zaman ilk 
sırada yüzde 9,7 pay ve 346,6 
milyon dolarla ‘eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar’ 
bulunuyor. 

MBFWI ile markalı ürün ihracatı 
2 katına çıkacak

Krizin ardından Hollanda’ya 
ihracat artışta 

ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, 
tekstilin temel sorunlarını ele 
alarak önemli açıklamalarda 
bulundu. Daha güçlü bir 
yapının ancak reformlarla 
kurulabileceğini söyleyen 
Kurt, tek eksiğin tanıtım 
konusunda olduğuna dikkat 
çekti. Kurt, sorunların temelini 
“Kendimizi iyi ifade edemiyoruz” 
diye tanımlayarak sektöre 
dair yaşanılan sıkıntılar 
hakkında, “Tekstil sektörünün 
hammaddesi olan pamuğun 
iplik üretiminde kayda değer rol 
oynadığı, pamuk üretiminden 
işlem aşamasına kadar 
yaşanan sürecin ve fiyat 

politikalarının direkt sanayiciye 
yansıması temel sorunlardan 
birini oluşturuyor. Pamukta 
dış ticaret açığı söz konusu. 
Bu kapsamda tekstil üretimi 
ve ihracatının artırılmasına 
yönelik reformların ivedilikle 
devreye alınması gerekiyor. 
Yurt genelinde ara mal 
üreten fabrikaların yeterli 
olmamasından dolayı ithal 
iplik girdisinin fazla olması ve 
ambalaj sorunu bir diğer çözüm 
bekleyen konular arasında. 
Türkiye’nin kalkınması ile 
beraber işsizliğe ancak hazır 
giyim ve bitmiş ürünler üreterek 
çözüm bulunabilir” dedi. 

Kendimizi iyi ifade edemiyoruz

Örme giyimin önemli 
kalemlerinden biri olan triko 

ihracatı 2016 yılında artarken 
ithalatında azalma oldu. TÜİK’in 
kayıtlarına göre 2015 yılında 1 
milyar 613 milyon 651 bin 207 
dolar olan triko ihracatı 2016 
yılında 1 milyar 625 milyon dolara 
yükseldi. 2016 yılında 1,62 milyar 
dolarlık triko ihracatında en önemli 
pazarımız ise 373,5 milyon dolarla 
Almanya oldu.

2016’da triko 
ihracatı arttı
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Esenler'de bulunan Giyimkent 
Tekstilya Daimi Fuar 

Merkezi'nin açılışı, Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş 
ile tekstil ve hazır giyim sektörü 
temsilcilerinin katılımıyla 
yapıldı. Açılışta konuşma yapan 
Giyimkent Yönetim Kurulu 
Başkanı Muzaffer Cevizli, 
yaklaşık 496 bin metrekare alan 
üzerine kurulu Giyimkent'in 
Türkiye'nin ihracatına katkıda 
bulunmaya devam ettiğini 
belirterek, bugün açılışı yapılan 
Tekstilya Daimi Fuarı'yla da 
üretim, ihracat ve istihdama 
daha fazla katkı sağlanacağını 
kaydetti. Giyimkent Yönetim 
Kurulu Başkanı Muzaffer 
Cevizli, tekstil ve hazır giyim 
sektörlerinin bu yıldan umutlu 
olduğunu ifade ederek, "Geçen 

yılı 16 milyar dolar ihracatla 
kapattık. 2017'de ise 2014'te 
ulaşılan 18,7 milyar dolarlık 
tepe noktayı hedefliyoruz” 
açıklamasında bulundu. Muzaffer 
Cevizli, tekstilin rekabet gücü 
yüksek bir sektör ve sektördeki 
üretim teknolojilerinin dünya 
standartlarında olduğunu 
vurgulayarak, Giyimkent'in 
tekstil sektörüne üretim ve ihracat 
konusunda önemli katkılar 
sunduğunu söyledi.
Cevizli, şunları kaydetti: 
"Türkiye'de tekstil ve hazır 
giyim firmalarında çalışan sayısı 
yaklaşık 865 bin civarında. 
Perakende sektörü, yan sanayi ve 
bileşen sektörleri de düşünüldüğü 
zaman 2 milyon kişi ekmek 
yemektedir. Giyimkent, binlerce 
insanımıza istihdam sağlıyor.”

İstanbul Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 

Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, “Firmalarımız, 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
pazarından hak ettikleri payı 
alamıyor. BAE’ye ihracatımızı en 
az iki katına çıkarma hedefiyle 
planlarımızı yapıyoruz” ifadelerini 
kullandı. İHKİB açıklamasında 
görüşlerine yer verilen Tanrıverdi, 
BAE’nin Suudi Arabistan’dan 
sonra bölgenin en büyük 
ekonomisi olduğuna işaret etti. 
Tanrıverdi, 2016’da Türkiye’nin 
toplam ihracatında 3 milyar 
dolarla 11’inci sırada yer alan 
ülkenin, hazır giyim ihracatında 
142 milyon dolarla 19’uncu sırada 
kaldığını bildirdi. Tanrıverdi 
şunları kaydetti: “Dünyada 2015 
yılında yaklaşık 510 milyar 

dolara ulaşan dünya hazırgiyim 
ve konfeksiyon ihracatının 35,4 
milyar dolarlık kısmını, diğer bir 
ifade ile yaklaşık yüzde 6,9’unu 
iç giyim ve yatak kıyafetleri 
oluşturuyor. Türkiye olarak 
dünyanın 9’uncu büyük iç giyim 
tedarikçisi konumundayız. 
2016’da 17 milyar dolarlık hazır 
giyim ihracatımızın yaklaşık 
750 milyon dolarlık kısmını iç 
giyim ürünleri oluşturuyor. BAE 
ise dünyanın 9’uncu büyük iç 
giyim ithalatçısı. Yılda 1 milyar 
dolar civarında ithalat yapıyorlar. 
Firmalarımızın bu pazardan 
hak ettikleri payı aldıklarını 
söyleyemeyiz. Biz halen 7,5 
milyon dolar olan BAE’ye iç 
giyim ihracatımızı en az iki katına 
çıkarma hedefiyle planlarımızı 
yapıyoruz.” 

Bioaktif, düz örme bandajların 
üretimi ile sektöre öncülük 

ederek Türkiye ve dünya 
pazarındaki yerini güçlendiriyor. 
Ortopedik protez ortez üretim ile 
alanındaki ithalat bağımlılığını 
azaltmayı hedefleyen firma, 
ürün kapasitesini genişletiyor. 
Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi 
veren Bioaktif Ortopedik Sağlık 
Hizmetleri ve Tekstil Sanayi 
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Büyükçanga, 
gelişme sürecinde hammaddenin, 
kaliteli üretim ve ürün 
geliştirilmesinde en önemli etken 
olduğu gerçeğini gördüklerini 
bildirdi. Büyükçanga, "Biofix 

markasıyla ortopedik soft 
ürünler bugün Türkiye ve dünya 
pazarında yerini aldı” diyerek 
konuşmasında ayrıca Türkiye 
ortalamasının çok üstünde 
büyüdüklerini de söyledi.

“Giyimkent ile tepe noktayı 
hedefliyoruz”

Tekstil sektörü Arap
pazarına odaklandı

Örme bandajlarla ortalamanın 
üstünde büyüme gerçekleştirdi

Tekstil ve hazır giyim sektörü 
temsilcileri, referandumun 
ardından artık ekonomiye 
odaklanılması ve iş dünyasının 
önünü açacak adımların 
atılması gerektiğini belirtti. 
ÖRSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Kurt üretimin artarak 
sürdürülmesi gerektiğini 
belirterek üretimin önemine 
vurgu yaptı. Kurt, daha 
güçlü bir yapının reformlarla 
kurulabileceğini söyleyerek 
bugünkü genel seviyeye 
sektörün her aktörünün ortak 
çalışmasıyla ulaşıldığını ve 

bunun sürdürülebilmesinin 
ancak birlikte çalışmanın 
devam etmesiyle mümkün 
olduğunu ifade etti. İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
İsmail Gülle ise yeni dönemde 
herkese büyük sorumluluk 
düştüğünü söyledi. İstanbul 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi de “Daha 
çok üretim, daha çok ihracat 
için Türkiye, güçlü dinamiklere 
sahip. İş dünyasının önünü 
açacak adımlar atılacak” dedi.

İş dünyasının önünü açacak 
adımlar atılacak
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TEKSTIL SEKTÖRÜ IHKIB-ÖRSAD 
IŞBIRLIĞINDE BIR ARAYA GELDI
Wyndham Grand Otel’de 29 Mart tarihinde İHKİB-ÖRSAD işbirliğinde düzenlenen toplantı, örme 
kumaş ve giyim üreticileri katılımıyla gerçekleşti. Ev sahipliğini İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ve 
ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt’un yaptığı toplantıda istihdam konuları, sektörün sorunları ve tekstilde 
son dönemde çok tartışılan gündem konularına yer verildi. 

Tekstil sektöründen çok 
sayıda firma yetkilisi 
ve sektör başkanlarının 

katıldığı toplantının açılış 
konuşmasını İHKİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, ÖRSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri 
Kurt ve İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle yaptı. ÖRSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Kurt 
açılış konuşmasında, ülkemizin 
geçtiği zor günlere rağmen üretimin 
artarak sürdürülmesi gerektiğini 
belirterek üretimin önemine 
vurgu yaptı. Özellikle sektördeki 
alışverişler sırasında vadelerin 
uzaması nedeniyle yaşanan risk 
artışının sektör genelinde bir 

olumsuzluk yarattığını belirten 
Kurt, bugünkü genel seviyeye 
sektörün her aktörünün ortak 
çalışmasıyla ulaşıldığını ve bunun 
sürdürülebilmesinin ancak birlikte 
çalışmanın devam etmesiyle 
mümkün olduğunu dile getirdi. 
Kurt, istihdam seferberliğinin de 
aynı şekilde ortak bir anlayışla 
sürdürülmesi gerektiğinin altını 
çizdi. 

“Örme kumaşta ihracat
iyi noktada”
Fikri Kurt’un sonrasında İTKİB 
Genel Sekreterliği personeli Burç 
Demir, örme giyim ve örme kumaş 
üretiminin dünyada ve Türkiye’de 

hangi noktada olduğuna dair bilgi 
verici bir sunum gerçekleştirdi.
Demir’in sunumunu takiben İHKİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, Türkiye’nin örme 
kumaş ve giyim ihracatında oldukça 
iyi bir seviyede olduğunu, genel 
gidişata bakılarak küçük ölçekli 
üretime de geçilebileceğini belirtti. 
Hazır giyim ve örme kumaşın iç 
içe sektörler olduğunu bu nedenle 
artık yatırımların entegre hale 
getirilmesinin gerektiğini ifade eden 
Tanrıverdi, ülkenin rekabet gücünün 
artırılması için entegrasyon ve 
inovasyon odaklı adımların atılması 
gerektiğini, bu tür yatırımların 
maliyet yükünü artırabileceğini 

ancak bunun alınması gereken bir 
karar olduğunu aktardı. 
İHKİB olarak üyelere yatırım 
olanaklarını göstermenin yanı sıra 
özellikle satışları artırmaya yönelik 
faaliyetlerde bulunulduğunu belirten 
Tanrıverdi, gelecek dönemlerde 
de birliğin bu konuda üyeleri 
destekleyeceğini belirtti. Hikmet 
Tanrıverdi ayrıca Avrupa Birliği 
pazarının yüzde 12’sine yapılan 
ihracatın geliştirilerek kalan yüzde 
88’e de ulaşılması gerektiğini 
vurguladı. Diğer ülkelere göre 
Türkiye’nin bilgi birikimi açısından 
oldukça avantajlı olduğunu ve 
bu bilgi birikim avantajının 
kullanımı için yurtdışı yatırımların 
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yoğunlaştırılması gerektiğini 
söyleyen Tanrıverdi, gerekli desteğin 
İHKİB tarafından her zaman her 
konuda verileceğinin sözünü verdi.

“Sorumluluklarımızın 
bilincindeyiz”
Toplantıda konuşma yapan 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle de 
milli istihdam seferberliği çağrısını 
gönülden desteklediklerini belirtti. 
Gülle, “Sektördeki firmalarımız 
ilave bir değil, 5 yeni çalışma 
arkadaşımızı istihdam etmeye hazır” 
açıklamasında bulundu.
İTHİB olarak yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren Gülle, “Son 
yıllarda tüm faaliyetlerimizde, 
gazetelere ve televizyonlara 
yansıyan bütün demeçlerimizde, 
üretimin ve istihdamın artırılmasına 
yönelik çalışmaların altını çizerek 
sektörümüzün nitelikli eleman 
ihtiyacını sıklıkla vurguladık, 
çalışmalarımızda bu konuya 
odaklandık. Sektörümüz nitelikli 
eleman konusunda çok büyük bir 
arayış içerisinde. Sektörümüzde 
çok önemli iş fırsatları var ama 
maalesef aradığımız nitelikte 
çalışma arkadaşları bulamıyoruz. 
Üniversiteli gençlerimize 
sektörümüzü tanıtmak ve 
sektörümüzün nitelikli elemana 
olan ihtiyacını karşılamak 
amacıyla üniversitelerimiz ile ortak 
etkinliklere, iş birlikteliklerine imza 
attık. Yeni projeler ile sektörümüze 
yeni bir soluk getirmeye odaklandık, 
ulusal ve uluslararası işbirliği 
kuruluşlarıyla anlaşmalar yaptık. 
Tüm bu işbirliği faaliyetlerine 
devam edeceğiz. Nitelikli elemana 
olan ihtiyacımızı çözmeye yönelik 
faaliyetlerimiz kapsamında 
gençlerimizi tekstil sektörüne 
yönlendirmek adına “Tekstilde İş 
Var” projemizi hayata geçirdik. 
Tasarımın gücünü vurgulamak, 
sektörümüzde genç tasarımcı 
arkadaşlarımızın istihdamı ve 
yetişmesini sağlamak amacıyla 
11 yıldır artık uluslararası boyuta 
da taşınmış olan İTHİB İstanbul 

Kumaş Tasarım Yarışmalarını 
gerçekleştiriyoruz. Hazır giyim 
sektörü ile beraber Türkiye’nin 
istihdam ve ihracatta lokomotifi olan 
sektörümüz; Türkiye istihdamına ve 
ihracatına yapmış olduğu katkı ile 
yıllardır sorumluluklarının bilinciyle 
hareket etmektedir. Faaliyetlerine de 
daha büyük bir azim ve kararlılıkla 
devam edecektir. Var gücümüzle 
ülkemizin üretimi, istihdamı ve 
ihracatı için mücadele etmeye 
devam edeceğiz” açıklamasında 
bulundu.

“Firmalar URGE Projelerinden 
Faydalanmalı”
Hikmet Tanrıverdi, sektöre yönelik 
son günlerde uluslararası alanda 
yöneltilen eleştirilerin kaynağını 
oluşturan özellikle Suriyeli çocuk 
işçiler üzerinden yükselen çocuk 
işçi çalıştırmaya yönelik olarak 
ilgili bakanlıkların stratejik 
desteği, yurtiçi ve yurtdışı ilgili 
kuruluşların ortaklığında kurulacak 
olan ortak platformdan bahsetti; 
yasal altyapının ilgili bakanlıklar 
tarafından düzenlendiğini, buna göre 
artık orta öğretimi bitiren gençlerin 
çocuk işçi olarak değil, çırak olarak 

Toplantıda Hikmet Tanrıverdi, yurtdışında 
ambargolarla karşı karşıya olduklarını, 
müşterilerin siparişlerini azalttığını, İsmail 
Gülle kalifiye eleman eksikliğini, Fikri Kurt 
ise kazançların azalmasını, iplik fiyatlarının 
artmasını ve vadelerin düşmesini konu aldı.

ÖRSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fikri 
Kurt konuşmasında, ülkemizin geçtiği 
zor günlere rağmen üretimin artarak 
sürdürülmesi gerektiğini belirterek 
üretimin önemine vurgu yaptı. 

İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, firmaların 
URGE projelerinden yararlanmaları 
gerektiğini söyledi ve İHKİB Kariyer’in  
her iki taraf için önemini anlattı.

eğitim alırken çalıştırılabileceğini 
aktardı. Hazır giyim ve konfeksiyon 
sektör ihracatını geliştirmeye 
yönelik yabancı pazarlarda kurulan 
Türk Ticaret Merkezleri’ne 
katılımın öneminden bahseden 
Tanrıverdi, firmaların ayrıca URGE 
projelerinden de yararlanmaları 
gerektiğini söyledi. Bunların 
haricinde Hikmet Tanrıverdi, 
nitelikli eleman bulmakta sorun 
yaşayan sektörlere yönelik kurulan 
İHKİB Kariyer ile işverenlerin ve 
iş arayanların bir araya getirildiğini 
belirtti. 

Teşvikler masaya yatırıldı
Konuşmalardan sonra 
İŞKUR’dan uzmanlar istihdam 

teşvikleri konusunda bir sunum 
gerçekleştirdiler. İŞKUR Şube 
Müdürü Köksal konuşmasında, 
şube personeli İşbaşı Eğitim 
Programı’ndan ve 687 sayılı 
KHK ile İstihdam Teşvikleri’nde 
gerçekleşen yeniliklerden 
bahsetti. Ardından SGK 
yetkilisinin yaptığı sunumda 
ise SGK kapsamında firmaların 
yararlanabileceği sigorta primi 
teşviklerinden, 4/b beş puanlık 
indirimden, üç aylık prim 
borcu erteleme ve asgari ücret 
desteği, iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin desteklenmesi 
ve sigorta primi/asgari ücret 
desteklerinden detaylı olarak 
bahsedildi.
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HER ZAMAN BİR ÜSTÜNE 
KOYARAK İHRACATA DEVAM
İHKİB Yönetimi, Olağan Genel Kurulu’nda ibra edildi. 2016 faaliyetlerini üyeler ile paylaşan yönetim, 2017 
takviminde yer alan çalışmalarını da Kurul’a sundu. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, yaptığı 
konuşmasında tekstil ve hammaddeleri sektörünün son 17 ayın ihracat rekorunu kırdığını söyledi.

İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği’nin 

(İHKİB) 2016 yılına ilişkin 
Olağan Genel Kurulu, 20 Nisan 
tarihinde Dış Ticaret Kompleksi 
Konferans Salonu’nda yapıldı. 
İHKİB Yönetim Kurulu üyeleri 
ve sektör firmalarının katılımı 
ile yapılan Genel Kurul, hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörünün 
duayen sanayicilerinden Fikret 
Tanrıverdi başkanlığında, 
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nden 
temsilcilerin katılımı ile önceden 
açıklanan program çerçevesinde 
gerçekleştirildi. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile başlayan 

Genel Kurul’da, Başkanlık 
divanının seçilmesinin ardından 
Yönetim Kurulu çalışma raporu 
olarak İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği’nin 2016 Yılı Faaliyet 
Raporu haziruna dağıtılarak, bilgi 
edinmeleri sağlandı, söz konusu 
Birlik faaliyetleri görüşülerek 
hazirun tarafından onaylandı. 

Birliğin mali durumu ile ilgili 
olarak bilanço ve gelir-gider 
hesapları konusunda İTKİB 
Genel Sekreterliği tarafından 
özet bilgi aktarıldı ve hazirunun 
olumlu görüşü alındı. Birlik 
Denetim Kurulu raporunun 
okunması ve görüşülmesinin 
ardından Yönetim ve Denetim 
Kurulu’nun ibrası gerçekleştirildi.

İHKİB Yönetim Kurulu adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi tarafından 2016 yılında 
Türk hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörünü daha ileriye taşımak 
ve rekabet edebilirliğini artırmak 
üzere gerçekleştirilen faaliyetler 
ve 2017 yılında yapılması 
planlanan etkinlikler hakkında 
bilgi verildi. Bu kapsamda, sektör 
için hedef pazarların belirlenmesi, 
o pazarlara yönelik alım ve ticaret 
heyeti gibi organizasyonların 
yapılması, uluslararası milli 
katılım, İran’da açılacak Türk 
Ticaret Merkezi için bina 
kiralanması ve Türkiye’nin ve 
hazır giyim sektörümüzün imajını 
karalamaya yönelik kampanyaları 

İsmail Gülle, kimsenin “Elimizden bu kadar 
geliyor, yapacaklarımız bu kadar” deme 
lüksünün olmadığını, her zaman bir üstüne 
koyarak, azimle çalışmaya devam edeceklerini 
vurguladı.  
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bertaraf etmek için yapılan 
çalışmalar ilişkin bilgiler, İHKİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi’nin konuşmasında yer 
alan başlıklar oldu.
Koza Genç Tasarımcılar 
Yarışması, sektöre nitelikli ara 
eleman kazandırmak üzere 
yürütülen eğitim faaliyetleri ve 
İK portalı, URGE projelerinin 
sayısının artırılması, Şanlıurfa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
sektöre yönelik bir alan 
oluşturarak Türk hazır giyim 
ve konfeksiyon firmalarının 
buradaki üretim maliyetleri 
avantajından yararlanması 
için HOSAB projesine 
devam edilmesi, Türk Ticaret 
Merkezleri’nin Rusya, İngiltere 
gibi sektörümüzün temel ve hedef 
pazarlarına yaygınlaştırılması, 
2017 yılında devam ettirilecek 
önemli etkinlikler arasında 
telaffuz edildi. Genel Kurul, 2017 
yılı bütçe ve iş programlarının 
görüşülmesi ve oylanmasının 
ardından Divan Başkanı Fikret 
Tanrıverdi’nin sektöre ve İHKİB 
Yönetim Kurulu’na yönelik iyi 
niyet ve başarı temennileri ile 
sona erdi.

“İhracatın en verimli
senesi olacak”
Gündemin son maddesi olan 
dilek ve temenniler bölümünde, 
söz alan İTHİB Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
katılımlarından dolayı Genel 
Kurul’a teşekkür etti. İsmail Gülle 
konuşmasında, bu zamana kadar 
sektör için yapılmış çalışmaların 
hep üstüne koyarak ilerlediğini, 
İTHİB olarak, Türkiye adına 
Türk tekstil ve hammaddeleri 
sektörünü temsil etmenin gurur 
ve sorumluluğunu taşıdıklarını 
ifade etti. Genel Kurulda, Kredi 
Garanti Fonu’ndan Eximbank 
desteklerine, Hükümetin sektör 
sorunlarını çözümlerinden ticaret 
heyetleri ve fuarlara kadar 
2016 yılında birçok faaliyetin 
yerine getirildiği belirtildi. 2016 
yılı faaliyet raporunda yapılan 
çalışmaların tamamına yer 
verildiğini ifade eden İsmail 
Gülle, emeklerinden dolayı 
İTHİB Yönetim Kurulu’na ve 
sektör temsilcilerine teşekkür etti. 
Sektör için yapılan çalışmaların 
ihracat rakamlarına etkisinin 
çok net bir şekilde görüldüğünü 
ifade eden İsmail Gülle, tekstil 
ve hammaddeleri sektörünün 

son 17 ayın ihracat rekorunu 
kırdığını belirtti. Aynı zamanda 
2017 yılının tekstil sektörünün 
en verimli senesi olacağını 
belirten İsmail Gülle, kimsenin 
“Elimizden bu kadar geliyor, 
yapacaklarımız bu kadar” deme 
lüksünün olmadığını, her zaman 
bir üstüne koyarak, azimle 
çalışmaya devam edeceklerini 
vurguladı. Genel Kurulda 
aynı zamanda İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, ihracatçıya yeşil 
pasaport desteğinden faydalanan 
İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Vehbi Canpolat’a pasaportunu 
teslim ederek, bu pasaportlarla 
ihracatçıların gittikleri ülkelerde 
daha çok ihracat yaparak 
ülkemizin kalkınmasına vesile 
olacaklarına inandığını ifade etti.

İDMİB gelecekten umutlu
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin (İDMİB) 
2016 yılına ilişkin Olağan 
Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 
tarihinde Dış Ticaret Kompleksi 
Konferans Salonu’nda yapıldı 
ve 2017 planlaması onaylandı. 
2016 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, Ekonomi Bakanlığı 
Temsilcisi, TİM Temsilcisi 
ve İTKİB Genel Sekreterliği 
tarafından yapılan kontroller 
sonucunda, Genel Sekreter 
Bekir Aslaner tarafından açıldı. 
Birliğin mali durumu ile ilgili 
olarak bilanço ve gelir-gider 
hesapları konusunda İTKİB 
Genel Sekreterliği tarafından 
özet bilgi aktarıldı ve hazirunun 
olumlu görüşü alındı. Birlik 
Denetim Kurulu raporunun 
okunması ve görüşülmesinin 
ardından Yönetim ve 
Denetim Kurulu’nun ibrası 
gerçekleştirildi.

“2017’de tekrar ivme 
kazanacağız”
İDMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Şenocak 
katılımlarından dolayı Genel 
Kurul’a teşekkür ederek deri 
ve deri mamulleri sektörüne 
ilişkin yapılan çalışmalar 
ile 2017 yılında yapılacak 
çalışmalar hakkında Genel 
Kurul’a bilgi verdi. Sektör 
olarak zorlu bir yılı geride 
bıraktıklarını söyleyen İDMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Şenocak, 2017 yılı ile 
birlikte ihracatta çok önemli bir 
atılım gerçekleştirildiğini ifade 

İHKİB Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi 2017 yılında 
yapılması planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, tekstil ve hammaddeleri sektörünün son 
17 ayın ihracat rekorunu kırdığını ifade etti. 

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, 2017 yılının sektörün tekrar ivme 
kazanacağı bir yıl olacağına inandığını söyledi. 

Hikmet TANRIVERDİ

İsmail GÜLLE

Mustafa ŞENOCAK

/ İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı

/ İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı

/İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı

etti. Mart ayında 160 milyon 
dolarlık ihracat değeri ile son 27 
ayın en yüksek ihracat değerinin 
yakalandığını ifade eden 
Mustafa Şenocak, 2017 yılının 
sektörün tekrar ivme kazanacağı 

bir yıl olacağına inandığını da 
sözlerine ekledi. Daha sonra 
Divan Başkanlığı’nca Genel 
Kurul’a teşekkür edilerek, 
Genel Kurul Toplantısı 
kapatıldı.
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İSTİHDAM İÇİN BİZ DE VARIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı İstihdam Seferberliği’ne ihracatçılar olarak 
300 bin ek katkı sözü veren Türkiye İhracatçılar Meclisi çalışmalarını sürdürüyor. Sadece iki 
haftada 127 ihracatçı firma tarafından 3 bin 140 kişi istihdam edildi.

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), 
Genişletilmiş Başkanlar 

Kurulu Toplantısı’nda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu’nu konuk 
etti. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ile 60 İhracatçı 
Birliği Başkanı ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin katıldığı 
toplantı, İstihdam Seferberliği, 
Hükümetin istihdamı artırmaya 
yönelik verdiği destekler ve 
istihdama yönelik ihracatçıların 
sorun ve talepleri ana gündem 
maddelerinde gerçekleşti. 15 
Mart tarihinde Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleştirilen 
toplantıda konuşan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu, Mart sonu 
itibarıyla artı istihdamda 500 binli 
rakamlara ulaşılacağı konusunda 
bir tereddütü olmadığını belirtti. 
“310 binleri 12 Mart itibarıyla 
yakaladığımıza göre Mart sonu 
itibarıyla 450-500 bin rakamlarını 
yakalamış olacağız. İnancım o 

ki 2017 Aralık sonu itibarıyla 
işsizlik rakamlarımız yüzde 
10’ların altına mutlaka inecek” 
ifadelerini kullanan Bakan Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu, “Ama 
hep beraber yüzde 9’un altına 
indirirsek de ben söz veriyorum, 
bu 300 bin hedefini aştığı 
gün TİM’e ne istiyorsa uygun 
bir ödülü vermek de benim 
boynumun borcudur” dedi. 

Güç odakları rahatsız 
Konuşmasında üretim ve 
ihracatın önemine değinen Bakan 
Müezzinoğlu, 2002’den bugüne 
nüfusun yüze 22 oranında artarak 
80 milyona ulaştığını ve nüfus yaş 
ortalamasının 32’lerde olmasının 

da önemli bir potansiyel güçken 
diğer taraftan da önemli bir 
sorumluluk olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin güçlü yolculuğunun, 
dünyanın ilk 10 ekonomisine 
girme hedefinin, dünya ile daha 
güçlü rekabet edebilme iddiasının 
ve potansiyelinin olmasının bazı 
güç odaklarını rahatsız ettiğine 
dikkat çeken Müezzinoğlu, siyasi 
ve ekonomik istikrarın bozulması 
adına oyunlar ve tuzaklar 
yaşandığını, siyasi dinamiklerin 
de bu tuzakları görmesi, bunları 
aşabilecek gücü, iradeyi ve 
zekayı göstermesi gerektiğini, 
siyasetçinin de en büyük gücünün 
milletin verdiği destek olduğunu 
kaydetti. Siyasi ve ekonomik 

istikrarın önemine değinen 
Müezzinoğlu, “Özellikle istikrarın 
ne anlama geldiğini en iyi bilen 
kitle sizlersiniz. Birilerinin 
istikrarsızlık üretmesinin ağır 
bedellerini yine bu kurumlar ve 
sizler geçmişte ödediniz” diye 
konuştu.

1 milyon istihdam
Müezzinoğlu, 2017’de TİM 
olarak konulan 155 milyar 
dolarlık ihracat hedefinden mutlu 
olduklarını, TİM’in umutlarını ve 
güvenlerini artırabilecek bir yapı 
olduğunu ifade etti. Bu hedefleri 
aşabilecek bir potansiyeli 
bulunduğunu vurgulayan 
Müezzinoğlu, kendilerinin de 
bu kapsamda SGK ve vergi 
primlerinin ertelenmesi gibi 
destekler verdiklerini hatırlattı. 
2017 yılının önemli konuları 
arasında istihdamın yer aldığını 
söyleyen Müezzinoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “2016 Nisan’dan 
itibaren hızla daralan istihdam ve 
artan işsizlik oranları, 2016 Aralık 

Bakan Müezzinoğlu, Türkiye’nin dünyanın ilk 
10 ekonomisine girme hedefinin, dünya ile 
daha güçlü rekabet edebilme iddiasının ve 
potansiyelinin olmasının bazı güç odaklarını 
rahatsız ettiğine dikkat çekti.
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rakamları itibarıyla 12,7’ye ulaştı. 
Daha önceleri başardığımız gibi 
bunu yüzde 8’lere indirebilmek 
bizim elimizde, milletin elinde. 
Ekimden itibaren gördüğümüz 
bu güçlü daralmaya hızla 
tedbirler almamız gerektiği için 
2017’nin başı itibarıyla çalışma 
hayatında milli seferberlik 
projesiyle yolculuğa birlikte 
çıktık. Hedeflediğimiz 900 bin 
artı istihdamın ne yazık ki 400 
binini başarabildik. İstihdam 
sağlamamız gereken 500 bin 
işsizimizi, 2017’de bu işsizleri 
de kucağımızda bulduk. Her 
yıl artı istihdam sağlayamazsak 
işsizlik oranlarını düşürebilmemiz 
ne yazık ki mümkün değil. 
Ne yapıp edip her yıl asgari 1 
milyon gencimize, iş arayana, 
çalışmak isteyene istihdam alanı 
oluşturmamız lazım. Bunun için 
güçlü ve istikrarlı bir yönetim, 
güçlü ekonomi politikaları, 
yatırımı, üretimi, istihdamı, 
ihracatı teşvik eden ve sorunları 
minimize eden bir anlayış 
önemli. Dünya ile rekabette 
önümüze gelecek yeni sorunları 
da hızla görüp, onları aşabilecek 
duyarlılıkla azaltmak ve 
Türkiye’yi yüzde 5’lerin üzerinde 
istikrarlı büyüyen bir ülke haline 
taşımak istiyoruz.”

Bakanlık tarafından 
karşılanıyor
Müezzinoğlu, 1 milyon istihdam 
projesinin açıklandığını 
anımsatarak, 2016’dan gelen 
500 binlik yükü de ekleyerek 
asgari 1,5 milyon kişiyi 
istihdamla buluşturmak için 
yeni çalışmalar yaptıklarını 
söyledi. Bunun yanında iş 
başı eğitimi 200 binlerden 500 
bine çıkardıklarını söyleyen 
Müezzinoğlu, bu programda 
primler ve vergilerden oluşan 
773 liranın Bakanlık tarafından 
üstlenildiğini, gençlerin 3 aylık 
süreçte işe adapte olacak şekilde 
gerekli eğitimlerin iş çevrelerince 
verileceğini belirtti. Bu gençlerin 
emekliliğine yansıtılması 
yönündeki düzenlemeye 
gerek olup olmadığının 
değerlendirilebileceğini belirten 
Müezzinoğlu, “Ama burada bir 
zorluk yok. İsteğe bağlı emeklilik 
kısmından emeklilik primlerini 
ödersiniz. Bu anlamda elinizi 
tutan hiç kimse yok” dedi. 
Müezzinoğlu, çıraklık ve staj 
eğitimine de 280 lira kadar harçlık 

desteği verildiğini belirterek, 
belirli sayıdaki öğrenciye staj 
yaptırmakla ilgili bir projeyi 
işverenlerle birlikte çalışarak 
şekillendirebileceklerini söyledi. 

Yüzde 50 destek
Bakan Müezzinoğlu, işsizlikle 
mücadelede işverenlerin artı 
istihdamının büyük öneme 
sahip olduğunu ifade ederek, 
özellikle üniversiteden yeni 
mezun olanların istihdam 
edilmesi halinde bir yıl boyunca 
bu çalışanların ücretinin yüzde 
50’sini destekleyeceklerini 
vurguladı. Türkiye’de her yaştan 
1 milyon 250 bin gencin istihdam 
beklediğini anlatan Müezzinoğlu, 
şöyle konuştu: “Bugünkü 
rakamlara baktığımızda işsizlik 
oranında yine artış var. Oran 
yüzde 11,8 oldu. Bunu en kısa 
zamanda bizim yüzde 10’ların 
altına indirememiz gerekiyor. 
Ülkenin dinamiklerini çok 
daha güçlü hale getiremezsek 
kendimizi de güvene almış 
olamayız. O nedenle çok daha 
güçlü dinamikler için daha 
cesur, daha özgüvenli adımlar 
atmalıyız. Bakın, siyasette 
de millete inan hep kazandı, 
kazanmaya da devam ediyor. 
Ama millete inanmayan veya 
milletten korkan kaybediyor, 
kaybetmeye de devam edecek. Bu 
millete daha çok güvenmek ve 
daha güçlü adımları atmak hem 
milli ve yerlidir hem de şehitlere 
borcumuzdur.” Üniversite mezunu 
gençlerin yaklaşık yüzde 30’unun 
iş aramadığına dikkati çeken 
Bakan Müezzinoğlu, “Bu grupla 
ilgili çalışma yapılması talimatını 
verdim. Neden istihdama girmek 
istemiyorlar, bunu araştıralım 
istedim. Bu gençler, bu milletin 
okulunda okudular ve bu milletin 

“İstihdamda 300 bin hedefini aştığı gün TİM’e ne istiyorsa uygun bir ödülü vermek 
benim boynumun borcudur.”

Mehmet MÜEZZİNOĞLU / ÇSG Bakanı

yarınlarına katkı sunabilecek 
birikim ve yaştalar. Onlardan 
istifade etmek bizim görevimiz. 
Bu davranışın sebebini bulup, 
gerekirse buna göre farklı projeler 
üretmeliyiz. Daha özgür, daha 
girişimci ve daha esnek projeler 
üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.

300 bin ek istihdam
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ise atılım yılı ilan ettikleri 2017 
yılının ilk iki ayında ihracatı 
yaklaşık yüzde 10 artırdıklarına 
dikkat çekerek, Mart ayını da 
yüzde 10’un üzerinde bir artışla 
kapatmayı hedeflediklerini 
söyledi. Büyükekşi, “Hedefimiz 
2017 yılını 155 milyar dolarlık 
ihracatla tamamlamak. 
İhracatımızda görülen bu artışın 
istihdama olumlu katkılarını 
kısa zamanda göreceğimize 
inancımız tamdır” dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlattığı İstihdam 

Seferberliği’ne TİM olarak 
bu yıl 300 bin ek istihdam 
yaratma hedefiyle katıldıklarını 
hatırlatan Mehmet Büyükekşi, 
“Açıklanan Aralık ayı işsizlik 
rakamları beklentilerimizden daha 
yüksek geldi. Ancak İstihdam 
Seferberliği ve Bakanımızın 
çalışma ve destekleriyle bu oran 
2017’de düşecek. TİM olarak bu 
oranı düşürmek için, ülkemize 
hizmet için bu seferberlikte var 
gücümüzle biz de varız. Sadece 
iki haftada 127 ihracatçımız 
tarafından 3 bin 140 kişi istihdam 
edildi” dedi.

En çok ihracat yapan 12 bin 
firmaya mektup gönderildi
İhracatçıların istihdama katkıları 
için yaptıkları çalışmaları 
paylaşan Büyükekşi, şunları 
söyledi: “Geçen yıl en çok ihracat 
gerçekleştiren ilk 12 bin firmaya, 
60 İhracatçı Birlik Başkanına 
ve tüm Yönetim Kurulu 
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üyelerine bir mektup gönderdik. 
Mektupta ihracata ve istihdama 
yönelik destekler anlatıldı. 
Yine TİM’in web sitesinde 
ihracatçılarımızın bu seferberliğe 
katılım gücünü resmetmek 
amacıyla bir bölüm açtık. Ayrıca, 
üyelerimize e-mail ve SMS 
aracılığıyla da bilgilendirme 
mailleri gönderdik. İstihdam 
desteklerini sosyal medya 
hesaplarımızdan hem ihracat 
ailesine hem de kamuoyuna 
duyurduk. Yine ihracatçılarımıza 
istihdam destekleri konusunda 
danışmanlık yapması için 5 
İŞKUR uzmanı görevlendirildi.”
 
“İşveren maliyetinin bir 
kısmı İşsizlik Fonu’ndan 
karşılanmalı”
Toplantıda işçi ve işveren 
arasında yaşanan sorunlarının 
çözümüne yönelik olarak 
Hükümetten beklentilerini 
paylaşan TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, asgari ücret 
artışından sonra işletmelerin 
personel giderlerine ek olarak 
kıdem ve ihbar yüklerinin de 
önemli oranda arttığına dikkat 
çekti. Büyükekşi, “Bunlar 
hem işletmelere ciddi bir 
maddi yük oluşturuyor hem 
de çalışanlarımızın aklında 
‘tazminatımı alabilecek miyim’ 
sorusu oluşturuyor. Kıdem 
Tazminatı Fonu’nun kurulmasını 

arzu ediyoruz. Bu fonun 
kurulmasında, işverenlerin 
maliyetinin bir kısmının İşsizlik 
Fonu’ndan karşılanmasını talep 
ediyoruz. Böyle bir uygulamanın 
hem çalışanlar hem de işverenler 
üzerinde rahatlatıcı bir etki 
yaratacağına inanıyoruz” diye 
konuştu.
 
“Sigorta kaydının 
bulunmaması koşulu
1 aya inmeli”
Çalışanların işverenlerine 
açacakları davalarda zaman aşımı 
sürecinin İş Kanununda 5 ile 10 
yıl olarak belirtildiğini hatırlatan 
Büyükekşi, “Bu sürenin daha 
da kısalarak, 6 aya indirilmesi 

ile sorunların daha hızlı 
çözüleceğine inanıyoruz. Son 
olarak, yeni yaratılan istihdama 
verilen prim destekleri bizler 
için son derece memnuniyet 
verici. Ancak bu destekten 
faydalanabilmek için, istihdam 
ettiğimiz kişinin, son 3 ay sigorta 
kaydının bulunmaması koşulu 
getirildi. Bu durum, bu destekten 
faydalanmak isteyen ihracatçı 
firmalarımızın, çalışan bulmakta 
zorlanmalarına yol açıyor. İşbaşı 
eğitim programı ile ilgili destekte 
de bu süre aynı. Bu sürelerin 1 
aya indirilmesi ile firmalarımız 
çok daha etkin ve hızlı bir 
şekilde yeni istihdam alanları 
yaratabilecek” dedi. Büyükekşi, 

Maliye Bakanlığı’nın, vergisini 
son 3 yılda düzenli ödeyen 
mükelleflerin ödüllendireceğini, 
özellikle çok işçi çalıştıran 
yerleri teşvik açısından böyle 
bir uygulamanın sosyal 
sigortalar primi için de gündeme 
alınmasının çok isabetli olacağını 
söyledi. Üniversite öğrencilerine 
staj yaptırma zorunluluğu 
getirilmesini istediklerini ifade 
eden Büyükekşi, böyle bir 
zorunluluk ile hem şirketlerin 
üniversitelerle olan iş birliğinin 
artacağını hem de öğrencilere 
meslek sahibi olma yönünde 
motivasyon sağlanacağını 
kaydetti.

Mehmet Büyükekşi, asgari ücret artışından sonra işletmelerin personel giderlerine ek olarak kıdem ve ihbar yüklerinin önemli oranda arttığını belirtti.

TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu’na 
katılımlarından dolayı 
teşekkür plaketi 
takdim etti. 

Jakarlı Örmede en iyisi ECompact

En Mükemmeli Ecompact ATTIVO

• Sensörsüz durdurma s�stem�yle kumaş atmasına son
• Att�vo �le sürekl�,%100 tans�yon kontrolü 

Agent Tekst�l San. T�c. Ltd. Şt�.
Tel: 0216 370 90 75  agent@agenttekst�l.com.tr
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İHRACATÇI YEŞİL 
PASAPORTA 
KAVUŞTU
Türk ihracatçısına yeni pazarlara açılma 
fırsatı sunacak olan yeşil pasaport kararı, 
Resmi Gazete’de yayımlandı. İhracatı 1 milyon 
doları aşan firmaların temsilcileri, başvuru 
hakkına sahip olacak.

(10 milyon dolar dahil) olan 
firmaların bir, 10 milyon dolar 
üzeriyle 25 milyon dolar arasında 
olan firmaların iki, 25 milyon 
dolar üzeriyle 50 milyon dolar 
arasında olan firmaların üç, 50 
milyon dolar üzeriyle 100 milyon 
dolar arasındaki firmaların 
dört, 100 milyon dolar üzerinde 
olanların ise beş yetkilisine 
hususi damgalı pasaport 
verilebilecek.  
Karar uyarınca, hususi 
damgalı pasaport alabilecek 
durumdakilerin eş ve çocuklarına 
yeşil pasaport verilmeyecek. 
İlgili maddede belirtilen tutarda 
mal ihracatı yapan firmalar 
resmi dış ticaret istatistikleri esas 
alınarak Ekonomi Bakanlığı’nca 
belirlenecek ve her yılın 15 
Şubat tarihine kadar Bakanlığın 
bölge müdürlükleri ile ihracatçı 
birlikleri genel sekreterliklerine 
bildirilecek. Serbest bölgelerin 
yurtdışına satışları, söz 
konusu ihracat tutarlarının 
belirlenmesinde dikkate alınacak, 
ancak yurtiçinden serbest bölgeye 
getirilerek üretim ve işleme 
faaliyetine tabi tutulmadan 
yurt dışına yapılan satışlar bu 
tutarın hesaplanmasında dikkate 
alınmayacak.

Ekonomi Bakanlığı 
belirleyecek
Belirtilen tutarda ihracat 
yapan firmaların yetkililerine, 
Türk Ceza Kanununun ilgili 
maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile kasten işlenen 
bir suçtan dolayı bir yıl veya 
daha fazla süreyle hapis 
cezasına veya affa uğramış 
olsa bile devletin güvenliğine 
karşı suçlar, anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli 
iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan mal varlığı 
değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkum 
olmaması kaydıyla, iki yıl 
süreyle hususi damgalı pasaport 
verilebilecek. Karar uyarınca, 
hususi damgalı pasaport 
alabilecek durumdakilerin eş 
ve çocuklarına yeşil pasaport 
verilmeyecek. İlgili maddede 
belirtilen tutarda mal ihracatı 
yapan firmalar resmi dış ticaret 
istatistikleri esas alınarak 

Ekonomi Bakanlığınca 
belirlenecek ve her yılın 15 
Şubat tarihine kadar Bakanlığın 
bölge müdürlükleri ile ihracatçı 
birlikleri genel sekreterliklerine 
bildirilecek. Serbest bölgelerin 
yurt dışına satışları, söz 
konusu ihracat tutarlarının 
belirlenmesinde dikkate alınacak, 
ancak yurt içinden serbest 
bölgeye getirilerek üretim ve 
işleme faaliyetine tabi tutulmadan 
yurt dışına yapılan satışlar bu 
tutarın hesaplanmasında dikkate 
alınmayacak.

İade süresi 15 gün
İhracatçı firmaların sahipleri, 
ortakları ve çalışanlarına hususi 
damgalı pasaport verilebilecek. 
Firmanın sahip veya ortaklarının 
bir tüzel kişi olması halinde bu 
tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları 
veya çalışanlarına da hususi 
damgalı pasaport verilebilecek. 
Hususi damgalı pasaport 
müracaatı, İçişleri Bakanlığı 
ve Ekonomi Bakanlığı’nca 
müştereken belirlenen talep 
formu aracılığıyla yapılacak. 
İhracatçı birlikleri, müracaat 
sahibinin firma yetkilisi olduğuna 
ve talep formunu imzalayan 
firmayı temsil ve ilzama yetkili 
kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz 
olduklarına dair ibraz edilen 
belgeleri inceleyecek. İmzalanan 
talep formu, bölge müdürlüğünün 
imzasına sunulacak. 

İhracatçının yeşil pasaporta 
kavuşması ile ihracatımızda yeni bir 
dönem başlayacak. Ekonomimize 
ivme kazandıracak bu gelişme ile 
ihracatımız sınır tanımayacak.

Fikri KURT
ÖRSAD Başkanı

Son 3 takvim yılı 
itibarıyla yıllık 
ortalama ihracatı 1 

milyon doların üzerinde olan 
mal ihracatçısı firmaların 
temsilcilerine, ihracat tutarlarına 
göre değişen sayıda hususi 
damgalı (yeşil) pasaport 
verilmesine ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararı Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Ekonomi Bakanlığı, 

15 gün içinde firmaları 
belirleyerek bölge müdürlükleri 
ile ihracatçı birliklerine 
bildirecek.
Bakanlar Kurulunun 
“İhracatçılara Hususi Damgalı 
Pasaport Verilmesine İlişkin 
Esaslar Hakkında Kararı”na 
göre, son 3 takvim yılı itibarıyla 
yıllık ortalama ihracatı 1-10 
milyon ABD doları arasında 
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TÜRKIYE IHRACATÇILARIYLA
GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR
2016 yılının en çok ihracat gerçekleştiren üyeleri İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen tören ile ödüllendirildi. Ödül törenine sektörün mutfağında yer 
alan Örme Sanayicileri Derneği’nin Başkanı Fikri Kurt da katılım gösterdi. 

İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 

(İTHİB), 24 Mayıs 2017 
tarihinde ‘Türkiye’nin 
İhracatçıları Milli Gücümüz’ 
temasıyla düzenlediği geleneksel 
gecede 2016’da en çok ihracat 
gerçekleştiren üyelerine 
ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
tebrik telgrafı yolladığı geceye 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
İstanbul Sanayi Odası Başkanı 
Erdal Bahçıvan, TOBB Türkiye 
Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı 
Abdülkadir Konukoğlu, Çalık 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Çalık, Zorlu 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Olgun Zorlu’nun yanı sıra 
ihracatçı birlik başkanları ve iş 
dünyasından çok sayıda isim 
katıldı. 

İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB), 2016’da en 
çok ihracat gerçekleştiren 
üyelerine ödüllerini düzenlediği 
geleneksel gecede verdi. Bu yıl 
ilk kez ‘Özel Ödül’ kategorisi 
düzenlendi. Kilo başına 120 
dolar ihracatla Roja Brode 
Sanayi, 74 ülke ile en fazla 
sayıda ülkeye ihracat yapan 
Kadifeteks Mensucat ve YKK 
Metal, Afrika’da Gabon’a ihracat 
yaparak ihracat yapılmamış 
ülkeye tekstil ihracatı 

gerçekleştiren AYT Kumaşçılık 
ödül aldı. 25 milyon dolar ve 
üstü ihracat yapanlara verilen 
Platin Ödüller’in birincisi Aksa 
Akrilik oldu. 10-25 milyon dolar 
ihracat yapanlarda birinciliği ise 
İleri Giyim üstlendi.

ITHIB’te Ilk kez Özel Ödül 
kategorisi 
Geleneksel gecede bu yıl ilk 
kez ‘Özel Ödül’ kategorisinde 
ödüller verildi. Kilo başına 
120 dolar ihracatla Roja Brode 
Sanayi, 74 ile en fazla sayıda 

ülkeye ihracat yapan Kadifeteks 
Mensucat ve YKK Metal, Gabon 
ile ihracat yapılmamış ülkeye 
tekstil ihracatı gerçekleştiren 
AYT Kumaşçılık ödül aldı. 25 
milyon dolar ve üstü ihracat 
yapanlara verilen Platin 
Ödüller’in birincisi Aksa Akrilik 
oldu. 10-25 milyon dolar ihracat 
yapanlarda birinciliği ise İleri 
Giyim üstlendi.
İTHİB Başkanı İsmail Gülle 
gecede yaptığı konuşmada, 
“Tekstil sektörü akıllı kumaşlar, 
inşaatlarda kullanılacak karbon 
elyaftan dokunmuş kumaşlar, 
otomobillerde daha fazla yer 
alacak tekstiller üretecek. 
Bunun için daha fazla AR-GE 
merkezleri kuracağız. Son 10 
yılda sektörün ihracat birim 
değerini 3’e katlamışız, gelecek 
10 yılda bir kez daha üçe 
katlamamız için önümüzde bir 
engel yok” dedi. Gülle, 2016 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2017’yi Atılım 
Yılı ilan ederken sizlere güvendik. Hükümetimizin 
de önemli destekleri oldu. Yeşil Pasaport 15 yıldan 
bu yana gündeme geliyordu. Şu ana kadar 3 bin 
ihracatçımıza yeşil pasaport verdik. Toplam 14 bin 
yeşil pasaport vereceğiz” diye konuştu. 
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yılında akla hayale gelmeyecek 
olaylar nedeniyle Türkiye 
ihracatında gerilemeye rağmen, 
tekstil sektörünün ihracatını 
koruduğuna dikkat çekti.

Dengeler değişiyor
Türkiye’nin 2023, 2050 ve 2071 
hedeflerini hatırlatan Gülle, 
“Türkiye’nin İhracatçıları 
Milli Gücüdür diyoruz. Bu 
hedeflerin hepsinde ihracatçılar 
var. Bu ülkenin zenginliğinin 
temeli biziz” dedi. Uluslararası 
bir kuruluşun Türkiye’nin 
2050’de dünyanın 11’inci büyük 
ekonomisi olacağına işaret eden 
raporuna atıfta bulunan Gülle, 
şunları söyledi: “Kaldı ki illa 
onlar söyleyince mi inanacağız? 
Ekonomik konjonktürü biz de 
yerinde görüyoruz. Dengeler 
ciddi şekilde değişiyor.
Şu son 15-20 yılda 
yaşananlardan sonra bugün 
Türkiye’nin hala reel olarak 
büyümeye devam ediyor 
olması bile aslında gücümüzün 
derinliğini gösteriyor.”

Ihracatçılara büyük 
sorumluluk yüklendi
İhracatçıların savaşla, 
çatışmayla, düşmanlıkla, 
nefretle, ayrımcılıkla, 
kutuplaşmayla hiç işi olmadığını 
ifade eden Gülle, “Biz 
ürettiğimiz değeri hakkıyla 
satmak ve insanlığın refahına, 
milletimizin ve devletimiz 
dirlik ve birliğine katkı vermek 

istiyoruz” dedi. Gülle, “Artık 
cebimizde yeşil pasaportla 
sınırları daha kolay aşacağız. 
Bana göre cebinde yeşil 
pasaport olan her ihracatçı 
bir büyükelçidir. Türkiye’nin 
zenginliğini, gücünü dünyaya 
anlatan ve barış niyetimizi 
gittikleri yerlere götüren bir 
elçidir ihracatçılar” şeklinde 
konuştu. Yeşil Pasaport 
konusunda irade koyan 
hükümete ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür eden Gülle, 
“İhracatçıyı tıpkı bir kamu 
görevlisi gibi değerlendirdiler ki, 
bu son derece yerinde ve gurur 
verici olmuştur. Aynı zamanda 
siz ihracatçılara ciddi bir 
sorumluluk da yüklemiştir” dedi.

“Var gücümüzle
 çalışacağız”
Geceye katılan Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“2017’yi Atılım Yılı ilan ederken 
sizlere güvendik. Hükümetimizin 
de önemli destekleri oldu. Yeşil 
Pasaport 15 yıldan bu yana 
gündeme geliyordu. Şu ana 
kadar 3 bin ihracatçımıza yeşil 
pasaport verdik. Toplam 14 
bin yeşil pasaport vereceğiz” 
diye konuştu. Büyükekşi, 
ihracatçılara verilen diğer 
destekleri de hatırlatarak, 
“16 Nisan referandumu 
sonucundan sonra Türkiye’nin 
gündemi bundan sonra 
inşallah ekonomiye, istihdama 

İTHİB Başarılı İhracatçılar Ödül Törenine, sektörün önde gelen isimleri, birlik ve dernek başkanları katılım sağladı.

ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, başarılı ihracatçıların ödüllendirildiği törende 
olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

ve ihracata odaklanacak. 
Cumhurbaşkanımızın bahsettiği 
gibi orta gelir tuzağından 
kurtulup 25 bin dolarlık 
kişi başı geliri 2023 yılında 
gerçekleştirmek için var 
gücümüzle çalışacağız. Bu 
hedefe ulaşmak için katma 
değeri yüksek ihracat yapmamız 
gerekiyor” şeklinde konuştu. 

Büyükekşi, ihracatçılara Ar-Ge 
ve tasarım merkezi desteği 
alarak bu merkezleri açmalarını 
rica etti.
2023 yılı hedef için 67 bin 
ihracatçının tek yürek olarak 
çalışması gerektiğini anlatan 
Büyükekşi, her firmanın 2023 
yılı için kendisine hedef koyması 
gerektiğini kaydetti.
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10. Uluslararası Tekstil Sempozyumu’nda konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi ithal ürünlerde güvensizlik oranının 2011 yılında yüzde 38,6 iken, 
2016 yılında bu oranın yüzde 2,02’ye kadar düştüğünü söyledi.

 Ekoteks Laboratuvar 
ve Gözetim 
Hizmetleri’nin sosyal 

sorumluluk çerçevesinde yerli ve 
yabancı uzmanların katkılarıyla 
düzenlenen 10. Uluslararası 
Tekstil Sempozyumu İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Bu yılki teması 
“Sıfır atıkla geleceğe bir bakış” 
olarak belirlenen sempozyumda 
hazır giyim, ayakkabı, kırtasiye 
malzemeleri ve oyuncaklar başta 
olmak üzere ithal ürünlerle ilgili 
denetim sonuçları kamuoyuna 
açıklandı. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ekipleri tarafından 
geçen yıl yapılan denetimlerde 
yaklaşık 52 bin üründe 
güvensizlik tespit edildi. İthal 
ürünlerde 2011’de yüzde 36,8 
olan güvensizlik oranı 2016’da 

yüzde 2,02’ye kadar indiği 
belirlendi. 

Güvensizlik azaldı fakat…
Sempozyumun açılışında 
konuşan İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, tüketicilerin güvenilir 
ürünlere erişiminde Ekonomi 
Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaları 
takdirle izlediklerini söyledi. 
Ağırlıklı olarak ithal ürünlerde 
güvensizlik sorunuyla karşı 

karşıya kalındığını vurgulayan 
Tanrıverdi, ödün verilmeden 
yürütülen denetimler sayesinde 
son 6 yılda önemli ilerleme 
kaydedildiğini vurguladı. 
Hikmet Tanrıverdi, şöyle devam 
etti: “Vatandaşımıza güvenilir 
ürün sunma hedefinde iyi bir 
yoldayız. Hazır giyim, ayakkabı, 
kırtasiye, oyuncak başta olmak 
üzere ithal ürünlerde güvensizlik 
oranı 2011’de yüzde 38,6’ydı. 
2016’da bu oran yüzde 2,02’ye 
inmiş bulunuyor. Bu elbette 
büyük başarı. Ancak hâlâ her 

100 çift ithal ayakkabıdan 
neredeyse 17 çiftinin güvensiz 
olması konusunda oturup iyice 
bir düşünmemiz gerekiyor. 
Avrupa’nın en büyük ayakkabı 
üretim kapasitesine sahip 
Türkiye’miz ve insanımız 
bu tabloyu hak etmiyor. Öte 
yandan Çin, kirli numunede 
önceki yıllarda olduğu gibi 
2016’da da yine açık ara önde 
bulunuyor. Kirli numunelerin 
yüzde 56’sı Çin menşeli 
ürünlerden çıkarken, Hindistan 
yüzde 20,2 ile ikinci, Pakistan 
yüzde 4,8 ile üçüncü, İtalya ve 
Yunanistan ise yüzde 3,6 ile dört 
ve beşinci sırayı paylaşıyor.”  
Hikmet Tanrıverdi, ithal üründe 
güvensizlik oranının çok daha 
aşağıya indirebileceğine yürekten 

İTHAL ÜRÜNLERE DUYULAN 
GÜVENSİZLİK AZALIYOR

Hikmet Tanrıverdi, ithal üründe güvensizlik 
oranının çok daha aşağıya indirilebileceğine 
yürekten inandığını söyledi. 
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inandığını sözlerine ekledi. 

 “Bedelini insanlar 
hayatları ile ödüyor”
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması 
ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürü Ramazan Ersoy ise 
ürünlerde tehlikeli kimyasalların 
bedelini insanların hayatı ile 
ödeyebildiğini söyledi. Bakanlık 
olarak tüketicilerin sağlık 
ve güvenliğini korumak için 
2011’de ilk tebliği çıkardıklarını 
bildiren Ersoy, “Burada iki 
temel amacımız var. Birincisi, 
tüketicinin ekonomik çıkarlarını 
güvence altına almak. İkincisi 
ve daha önemlisi vatandaşımızın 
sağlık ve güvenliğini korumak” 
diye konuştu.

1 yılda önemli ölçüde
mesafe aldık
Ekonomi Bakanlığı İthalat 
Politikasını İzleme ve 
Değerlendirme Dairesi Başkanı 
Alper Sadık Tokgözlü de 
Bakanlık bünyesinde yürütülen 
Riske Dayalı Denetim Sistemi 
(RDDS) hakkında bilgi 
verdi. Tekstil, hazır giyim, 
saraciye ve ayakkabıda İHKİB 
ve EKOTEKS işbirliği ile 
kanserojen boyar madde 
denetimi yaptıklarını hatırlatan, 
Tokgözlü, sonuçlar hakkında 
şunları söyledi: “2016’da 12,1 

milyar dolarlık ithal üründe 
RDDS denetimi çerçevesinde 
15 bin 569 numunede inceleme 
yapıldı. Bu incelemeler 
sonucunda 84 dosya kirli 
çıktı. 2015’te 14 bin 875 
numunede 133 kirli dosya 
çıktığını hesaba katarsak bir 
yılda bile önemli bir mesafe 
aldığımız görülüyor. Burada 
memnuniyetle belirtmeliyim 
mevzuattaki yenilikler ve 
firmalarımızın giderek 
daha sorumlu davranmaları 
sayesinde ülkemize giren 
kirli ürün oranının giderek 
azaldığını görüyoruz. 2010’da 
yüzde 2,1 olan kirli ü rün 
oranını 2016’da binde 5’e kadar 
indirmiş bulunuyoruz.”

Karaaslan, mevzuata uymayan firmalara önce 
süre verildiğini, aykırılığın giderilmemesi halinde 
18 bin 377 TL’den az olmamak üzere idari para 
cezası kesildiğini bildirdi.

Güvensiz ürün ithal edenlere ceza yağdı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması 
ve Piyasa Gözetimi Daire 
Başkanı Meral Karaaslan 
da 2016’da ithal ürünler 
üzerinde yaptıkları kontroller 
hakkında bilgi verdi. 
Bakanlık bünyesindeki 118 
personelle denetimlerin 
aralıksız yürütüldüğünü 
bildiren Karaaslan, mevzuata 
uymayan firmalara önce 
süre verildiğini, aykırılığın 
giderilmemesi halinde 18 bin 

377 TL’den az olmamak üzere 
idari para cezası kesildiğini 
bildirdi. Mevzuata aykırı 
ürünün piyasaya arzının 
engellendiğini, arz edilenin 
toplandığını, gerekli hallerde 
imha edildiğini vurgulayan 
Karaaslan, 2016’daki denetim 
sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri 
verdi:  “2011’den bu yana 
geçen 6 yılda toplamda 13 bin 
903 firmamıza ait 5 milyon 
727 bin 511 ürünün denetimini 
yaptık. Söz konusu dönemde 

803 firmaya ait 193 bin 68 
üründe güvensizlik tespit 
ettik ve firmalara 5 milyon 
843 bin TL idari para cezası 
uyguladık. 2016’da ise 2 bin 
603 firmamız tarafından ithal 
edilen ürünler arasından 2 
milyon 258 bin 393 numune 
aldık. 65 firmada ve 51 bin 
904 üründe güvensizlik 
tespit ettik. Güvensiz ürün 
ithal eden firmalara geçen 
yıl toplamda 1 milyon 86 
bin lira idari para cezası 

uyguladık. Denetimlerde 
en problemli ürün grupları 
olarak ayakkabı ve kırtasiye 
malzemeleri karşımıza çıkıyor. 
Örneğin 2011’de güvensizlik 
oranı ayakkabıda yüzde 78, 
kırtasiyede yüzde 54’tü. 
2016’da bu oranlar kırtasiyede 
yüzde 1,53’e, ayakkabıda 
yüzde 16,7’ye kadar indi. 
Özellikle ithal ayakkabıda 
hâlâ arzu edilen yerde değiliz. 
Ancak her geçen yıl daha iyi 
bir noktaya gidiyoruz.” 
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Cumhuriyeti

Hindistan Pakistan İtalya Yunanistan

60,0 %

40,0 %

20,0 %

0,0 %

Kirli Numune Oranları / 2016

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, tüketicilerin güvenilir ürünlere erişiminde 
Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaları 
takdirle izlediklerini söyledi.
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EKONOMIDEKI GIDIŞAT
RISK TAŞIYOR MU?
Deloitte Türkiye, Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, ekonomide kalıcı bir toparlanma için 
referandum sonrası oluşacak “hikayeyi” kritik olarak yorumluyor. Rapor, Türkiye için 2017’nin hem 
aşağı hem yukarı yönlü riskler barındırdığını, ancak ekonomide kalıcı bir toparlanmanın kapsamlı 
bir ekonomik programdan geçtiğini belirtiyor. 

Deloitte Türkiye Ekonomi 
Danışmanı Dr. Murat 
Üçer tarafından hazırlanan 

‘Ekonomik Görünüm –10 Temel 
Soruda Küresel Ortam ve Türkiye 
Ekonomisi Raporu’ yayımlandı. 
Rapor, Türkiye ekonomisi 
ile ilgili daha kapsamlı bir 
değerlendirmeyi 16 Nisan 
referandumu sonrasına 
bırakarak, hem küresel 
ekonomi hem de Türkiye 
ekonomisi üzerinden temel 
sorulara odaklanıyor. Küresel 
büyümeye ilişkin 2016’nın 
ikinci yarısında başlayan 
toparlanmanın sürdüğünü ve bunun 
görece bir iyimserlik oluşturduğunu 
ortaya koyarken Türkiye içinse, 
ekonomide kalıcı bir toparlanmanın 
yatırımcılara perspektif sağlayacak 
kapsamlı bir ekonomik programdan 
geçtiğini belirtiyor. Rapora göre, 
tüm dünyada yaşanan siyasal ve 
ekonomik belirsizliklere rağmen 
2016 yılının ikinci yarısından 
bu yana büyümede devam eden 
toparlanmanın, küresel ekonomiye 
ilişkin iyimserliği de artırdığı 
görülüyor. 

“Mali dengeler yakından takip 
edilmeli”
Deloitte Türkiye Ekonomi 
Danışmanı Murat Üçer, rapora 
ilişkin yaptığı açıklamada; 
“Geçtiğimiz yıl yaşanan menfur 
darbe girişimi ve yaşanan üzücü 
olaylara ek olarak küresel 
piyasalardaki gelişmelerin de 
etkisi ile ülke olarak 2017’ye zor 
bir başlangıç yaptık. 2016 yılının 
son aylarında başlayan Türk lirası 
üzerindeki yoğun baskılar, Ocak 
ayı sonuna kadar devam etti. 
2016’nın Eylül ayında Moody’s’in 
Türkiye’ye ilişkin not indiriminden 
sonra yılın başında Fitch’den de bir 
indirim gelmesi ile birlikte ikinci 
‘yatırım yapılabilir’ notumuzu da 
kaybettik. Bu durum, siyasi riskler 

ve yüksek dış 
finansman ihtiyacı ile 
birlikte değerlendirdiğimizde, 
yılın kalanında büyümenin 
önünde bir risk oluşturabilir. Ek 
olarak dalgalı bir seyir izlemekle 
beraber güven ortamının halen 
kalıcı bir iyileşme göstermemesi 
yatırımlar açısından iyimser 
olunmasını engelliyor. Ancak diğer 
yandan kredi piyasası, istihdam 
seferberliği, vergi düzenlemeleri 
ve sektörel önlemler çerçevesinde 
hükümet tarafından atılan 
adımlar ekonomiyi canlandırma 
konusunda olumlu ve önemli bir 
başlık olarak öne çıkıyor. Bunun 
büyüme üzerine olduğu kadar 
mali dengeler üzerindeki etkileri 
de yakından takip edilmeli.16 
Nisan Referandumu’nun ardından 
siyasi belirsizliğin sonlanmasıyla 
geçtiğimiz yıla oranla büyümede 
ciddi bir hızlanma beklememekle 
birlikte; risk priminin düşmesi 
ve sermaye girişlerinde bir 
hareketlenme olması ihtimalini 
de göz önünde bulundurmak 
gerekiyor” şeklinde konuştu. 

Üçer, 2017 yılının Türkiye’de 
nasıl geçeceğini ise şu şekilde 
anlatıyor: “Bu yıl büyümenin nasıl 
şekilleneceği büyük belirsizlik 
taşıyor, ancak Ocak ve Şubat aylarına 
dair verilere bakıldığında şimdilik 
zayıf görünümün devam ettiği; 
2017 yılının tamamı için büyüme 
açısından hem aşağı hem yukarı 
yönlü risklerin olduğu belirtiliyor. 
Bununla birlikte, ekonominin 
canlandırılmasına dönük hamleler 
2017 için umut vadediyor. Ancak 
kalıcı bir toparlanmadan bahsetmek 
için referandum sonrasında oluşacak 
yeni “hikayenin” kritik önemde 
olduğu vurgulanıyor. Diğer yandan 
enflasyon ve cari açık gibi temel 
kırılganlıklarımız ise devam ediyor. 
Enflasyon tarafında çift haneli 
seviyelere beklenilenden erken 
ulaşılması öngörülenin üzerinde bir 
bozulma ile karşı karşıya kaldığımıza 
işaret ediyor. Cari açığın ise, 
turizmde zayıf da olsa bir toparlanma 
yaşansa da petrol fiyatlarındaki artışa 

bağlı olarak hafif artış göstermesi 
muhtemel görünüyor.”

Küresel piyasalar ne söylüyor?
Murat Üçer, konuşmasının 
devamında ayrıca “Küresel 

ekonomiye ilişkin 
değerlendirmelerin yer aldığı 

rapor dünyanın, 2016’nın 
ilk yarısında yaşanan 
yavaşlamanın etkisinin 
ardından ikinci yarıda 
toparlanarak, yılı zayıf da 
olsa büyüme ile kapattığını 
belirtiyor. Çin’in 2016 

yılını yüzde 6,7’lik büyüme ile 
tamamlaması ve ekonomide kayda 
değer bir yavaşlama olmaması 
için teşviklerin süreceğine yönelik 
beklentiler bu olumlu atmosferi 
besliyor. Buna rağmen, ABD’nin yeni 
başkanı Donald Trump’ın sergilediği 
korumacı tutum, Hollanda, Fransa 
ve Almanya’da yaklaşan seçimler ve 
Yunanistan’ın yaşadığı borç krizi gibi 
belirsizlikler büyüme görünümünü 
olumsuz etkiliyor” ifadelerini 
kullandı.

Kredi piyasası, istihdam seferberliği, 
vergi düzenlemeleri ve sektörel 
önlemler çerçevesinde hükümet 
tarafından atılan adımlar ekonomiyi 
canlandırma konusunda olumlu ve 
önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

Dr. Murat ÜÇER
Deloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı

Bu yıl umut vadediyor
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MODA ŞEHRİ İSTANBUL, FASHION 
WEEK İLE DÜNYA GÜNDEMİNDE
Moda dünyasınca heyecanla beklenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, son trend 
tasarımların görkemli defile ve sunumlarıyla gerçekleştirildi. Bu sezon ilk defa Beyoğlu'nda 
bulunan yeni nesil yaşam merkezi Grand Pera'da düzenlenen etkinlik küresel markaları moda 
tutkunlarıyla buluşturdu. Tasarımlardaki örme kumaşın sıra  dışı detayları göze çarptı.

Mercedes-Benz Fashion 
Week Istanbul, Sonbahar/
Kış 2017 sezonu 20-24 

Mart 2017 tarihleri arasında Grand 
Pera'da gerçekleştirildi. Moda 
dünyasının tüm önemli aktörleri 
tarafından heyecanla beklenen 
etkinlik kapsamında moda 

endüstrisinin oyuncuları defile ve 
sunumlara katılıp, trendleri takip 
ederek, satın alma seçeneklerini 
değerlendirdiler. Mercedes-Benz 
Fashion Week Istanbul bu sezon 
ilk defa Beyoğlu'nda bulunan 
yeni nesil yaşam merkezi Grand 
Pera'da gerçekleşti. Tarihi Cercle 

D'Orient binasında gerçekleşen 
defilelerin her biri 364, sunumların 
her biri ise yaklaşık 500 davetliyi 
ağırladı. Etkinlik kapsamında 
İHKİB’in öncülüğünde sektör 
profesyonellerine 18 ay sonrasının 
akım, renk, kalıp ve stillerini 
veren dünyanın en prestijli trend 

tahmini ajanslarından Nelly Rodi, 
Sonbahar/Kış 2018 ve İlkbahar/Yaz 
2018 sezonlarına seminerleriyle 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul resmi programında yer 
aldı. İstanbul Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB), Moda Tasarımcıları 
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Derneği (MTD), Birleşmiş 
Markalar Derneği (BMD) ve 
İstanbul Moda Akademisi (İMA) 
tarafından desteklen Mercedes-
Benz Fashion Week Istanbul’da 
geçen senelerden farklı olarak 
“Fashion in Motion" film 
gösterimleri gerçekleşti. 

Küresel markalarla
rekabet artıyor
Türk moda endüstrisinin dünyaya 
tanıtılmasında en önemli 
uluslararası etkinlik olarak kabul 
edilen Mercedes-Benz Fashion 
Week İstanbul’un (MBFWI) açılışı 
düzenlenen basın toplantısı ile 
gerçekleşti. 20 Mart Pazartesi günü 
Beyoğlu Grand Pera’da düzenlenen 
basın toplantısında İstanbul 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, Birleşmiş Markalar 
Derneği (BMD) Başkanı Sinan 
Öncel, İHKİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve MBFWI 
Komite Başkanı Volkan Atik, 
Moda Tasarımcıları Derneği 
(MTD) Başkanı Mehtap Elaidi, 
Hazırgiyim Sektör Kurulu eski 
Başkanı Ahmet Akbalık ile İstanbul 
Moda Akademisi (İMA) Direktörü 
Seda Lafçı, Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demircan 
yer aldı.

“Hedefi tutturabilmenin yolu 
tasarımdan geçiyor”
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, 10 yıl önce 
İstanbul’u bölgenin moda 
merkezi yapma stratejisiyle 
göreve başladıklarını hatırlatarak, 
MBFWI’yı bu anlayışla dizayn 
ettiklerini söyledi. Etkinlik için 
bugüne kadar ciddi yatırım 
yaptıklarının altını çizen Hikmet 
Tanrıverdi, küresel hazır giyim 
devlerinin gözünün bir hafta 
boyunca Türkiye’nin üzerinde 
olacağını bildirdi. Hikmet 
Tanrıverdi, şöyle devam etti: 
“Hazır giyim ve konfeksiyon 
üretimde, istihdamda, ihracatta, 
katma değerde yıllardır ülke 
ekonomimizin gurur kaynağı 
olmaya devam ediyor. Sadece 
üretim tarafında 500 bine yakın 
istihdamımız, yıllık 17 milyar 
dolara ulaşan ihracatımız var. Bu 
rakamın yüzde 15’ini, yani 2,5 
milyar doların üzerinde bir kısmını 
markalı ürünler oluşturuyor. 
Dünyanın yedinci büyük hazır 
giyim tedarikçisi olarak elbette 

hem toplam ihracatımızı hem de 
markalı ürünlerin payını yeterli 
görmüyoruz. Hedefi tutturabilmek 
için markalı ürün ihracatımızı en 
az 2 katına çıkarmalıyız. Bunun 
da yolu tasarıma odaklanmaktan, 
katma değerli üretimi artırmaktan 
geçiyor. Halen 17 milyar dolar 
olan ihracatımızı orta vadede 
30 milyar doların üzerine 
çıkarmak istiyoruz. Hedefimize 
ulaşmak için MBFWI’yı kaldıraç 
olarak kullanacağız. Tasarıma 
odaklanarak, diğer sektörlerin 
ulaşamayacağı bir hızda kg başına 
ihracatımızı yüzde 100 artırıp 40 
dolarlara çıkarabiliriz. Bunun için 
ellerimizde büyüyen MBFWI 
çok önemli bir misyon üstlenmiş 
durumda. Katma değerli üretimde 
bizi Fransa ve İtalya seviyesine 
çıkaracak sihirli kelime tasarımdır. 
Tasarımcılarımızın birbirinden 
iddialı koleksiyonlarını görücüye 
çıkardıkları MBFWI bu süreçte 
sektörümüze kaldıraç görevi 
görecek.” 

“İstanbul moda için
önemli bir merkez”
Büyük bölümü hazır giyim 
olmak üzere 99 Türk markasının 
110 ülkede yaklaşık 2 bin 500 
mağazası ve 12 bin satış noktasının 
bulunduğunu hatırlatan BMD 
Başkanı Sinan Öncel, son 10 yılda 
Türk markalarının kendini dünya 
pazarlarına kabul ettirmesinde 

tasarıma verilen önemin büyük 
payının olduğunu söyledi. Öncel, 
şöyle devam etti: “Bilindiği 
gibi markalarımızın yurtdışında 
büyümeleri, ‘Türk Malı’ yerine 
‘Türk Markası’ kavramının 
yaygınlaşması ve global düzeyde 
başarısı BMD vizyonunun temel 
taşlarından birini oluşturuyor. 
Aslında bu hedefler hazır giyim 
stratejisinin de önemli bir parçası. 
Bu stratejiyle, global markaların 
fason üreticisi kimliğini üzerinden 
atan Türkiye, markalı ekonomiye 
yöneliyor. İstanbul ise artık moda 
ve markalar açısından önemli 
bir merkez olarak algılanıyor. 
BMD olarak geçmişte olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de moda 

tasarımına özel önem vereceğiz. 
Amacımız, markalarımızı 
tasarımcılarımızla daha fazla bir 
araya getirebilmek, bu işbirliğinden 
ekonomimiz için bir sinerji 
yaratmak. Türkiye gibi Türk 
markaları da büyük düşünüyor, 
rekabetçi yapılarıyla ülke dışında 
büyüyor.” 

“MBFWI büyük 
ekosistemi besliyor”
İHKİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve  MBFWI 
Organizasyon Komitesi Başkanı 
Volkan Atik de günümüzde 
birbirlerinden ayrı düşünülemeyen 
hazır giyim, moda endüstrisi 
ve perakendenin büyük bir 
ekosistemi oluşturduğunu söyledi. 
Volkan Atik, şöyle devam etti: 
“Üretim, tasarım ve mağazacılık 
tarafıyla birlikte 2 milyondan 
fazla insanımızın istihdam 
edildiği devasa bir ordudan söz 
ediyoruz. MBFWI sadece hazır 
giyimi değil bu büyük ekosistemi 
besliyor. Gelecek 6-7 yılda başta 
gençlerimiz olmak üzere en az 
1 milyon insanımızı bu yapı 
içinde istihdama katacağız. Diğer 
taraftan, sektörde tasarım odaklı, 
katma değeri yüksek markalı 
üretimin payını arttıracağız. Bu 
doğrultuda, dünyanın en prestijli 
trend tahmini ajanslarından 
NellyRodi, moda haftasında 
sektör profesyonellerine 18 ay 
sonrasının akım, renk, kalıp ve 
stillerini anlatacak. Türkiye, 
ancak tasarıma yönelerek, ihracat 
gelirlerini artırıp, arzu ettiği 
noktaya ulaşabilir. Dünya moda 
arenasında rüşdünü ispat eden 
MBFWI, sektörümüzün dünyaya 
tanıtılmasında ve ekosistemin 
büyüyüp gelişmesinde manivela 
işlevi üstlenmeyi sürdürecek.” 
MTD Başkanı Mehtap Elaidi 
ise Türkiye’nin hazır giyimde 
olduğu gibi tasarımda da önemli 
bir kadroya ve bilgi birikimine 
sahip olduğunu söyledi. 
Hazırgiyim Sektör Kurulu 
eski Başkanı Ahmet Akbalık 
ise Türkiye’den çok yetenekli 
tasarımcıların çıktığını, bunun 
bir sonucu olarak da İstanbul’un 
dünya moda markalarıyla boy 
ölçüşecek bir seviyeye ulaştığını 
aktardı. İMA Direktörü Seda 
Lafçı da MBFWI’ın genç ve 
yetenekli tasarımcıların sektöre 
kazandırılması açışından çok 
önemli bir platform olduğuna 
dikkat çekti. 

“Katma değerli üretimde bizi Fransa 
ve İtalya seviyesine çıkaracak sihirli 
kelime tasarımdır.”

Hikmet TANRIVERDİ 
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
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Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un birinci günü, Cihan Nacar’ın defilesi ile başladı. Glam ve feminen çizgileri üstün bir el işçiliğiyle 
birleştiren tasarımcı Cihan Nacar, Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunun ilhamını 7 gün 24 saat yaşayan, hiç uyumayan şehirlerin kozmopolit ve 

hareketli kültüründen alarak kendine güvenen kadınlar için plaj giyiminin kodlarını yeniden tanımladı. Gün boyunca davetliler, Burçe Bekrek ile 
Özlem Süer’in koleksiyonlarını keşfettiler. 

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un ikinci günü Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi'nin "Fotoğrafhane" koleksiyonunun 
sunumuyla başladı. Davetliler gün boyunca sırasıyla Ceren Ocak, Nihan Peker, Can Yunus Çetinkaya, T.A.G.G. ve Brand Who'nun Sonbahar/Kış 

2017 koleksiyonlarını keşfetme fırsatı buldular. Etkinliğin yenilikleri arasında bu sezon "Fashion in Motion" başlığı altında moda sektörünün öncü 
isimlerinin seçtikleri filmler MBFWI davetlileriyle buluştu.

1. GÜN

2. GÜN
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Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un üçüncü günü Istanbul Moda Akademisi öğrencilerinin koleksiyonlarının sergilendiği New Gen defilesi 
ile başladı. Davetliler gün boyunca sırasıyla Mert Erkan, Mercedes-Benz presents DB Berdan, Tuvanam, Niyazi Erdoğan ve Bashaques'ın 

Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarını keşfetme fırsatı buldular. Günün "Fashion in Motion" gösteriminde ise, Türkiye'nin stil ikonlarından Derin 
Mermerci'nin seçtiği "Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?" ve "Muhteşem Gatsby" filmleri izleyicilerle buluştu. 

3. GÜN

Tasarımcı Başak Cankeş’in 4. Giyilebilir Sanat 
Koleksiyonu, yalnız moda severlerle değil, 
sanatseverler ve koleksiyonerlerle de buluştu.
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Mercedes-Benz FashionWeekIstanbul’un dördüncü günü Zeynep Tosun’un seçtiği filmlerin gösterildiği “Fashion in Motion” ile başladı. Sudi 
Etuz’un Grand Pera dışında sergilediği koleksiyonunun ardından davetliler MBFWI alanında sırasıyla Çiğdem Akın, Murat Aytulum ve Tuba 

Ergin’in koleksiyonlarını keşfettiler. MBFWI’nin 9. sezonu, Gülçin Çengel’in kapanış defilesini takip eden kapanış partisi ile sona erdi. 

4. GÜN
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“ÖRME IHRACATÇILARI KÜMESI” 
ÜRETIMDE VERIMLILIK IÇIN TOPLANDI
Üretimde Verimlilik Optimizasyonu toplantısı için bir araya gelen Örme Konfeksiyon İhracatçıları 
Kümesi’nden 30 firma temsilcisine kurumsal performans ve etkinlik yönetimi hakkında bilgi verildi.

Toplantı İHKİB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Örme Konfeksiyon 

URGE Projesi Komite Üyesi Cem Altan 
başkanlığında gerçekleşti.

Örme Konfeksiyon 
İhracatçıları 
Kümesi, ‘Üretimde 

Verimlilik Optimizasyonu’ 
toplantısında buluştu. Dış Ticaret 
Kompleksi’nde bir araya gelen 
ihracatçılar sektöre ilişkin önemli 
açıklamalar yaptı.Toplantı 
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Örme Konfeksiyon URGE 
Projesi Komite Üyesi Cem Altan 
başkanlığında 30 küme firmasının 
temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleşti. “Kurumsal Verimlilik 
Yönetimi Eğitimi” adı altında 
gerçekleşen ve üç saati kapsayan 
toplantının başlangıcında küme 
firmalarına kurumsal verimlilik 
yönetimi alanında önemli bir 
dinamik olan kurumsal performans 
ve verimlilik yönetimi hakkında 
bilgi verildi. Kapsayıcı bir girişten 
sonra küme firmalarına stratejik 
planlama ve kurumsal karne 
sisteminin kurumsal verimliliğe 
olan katkısı üzerine de bir 
sunum gerçekleştirildi. Ayrıca 

teknik iyileştirme süreçlerinin 
departmanlar bazlı olarak nasıl 
yönetilebileceği hakkında detaylı 
bilgi verildi. Eğitim sonunda 
soru-cevap bölümünde interaktif 
bir çalışma ortamının yakalanması 
hedeflendi. Düzenlenen eğitim 
çalışması ile faydalanması ön 
görülen hususlar; kurumsal 
performans göstergelerinin 
belirlenmesi, kurumsal verimlilik 
yönetimi araçları, performans 
göstergeleri puanlama ve 
hesaplama yöntemlerinin 

30 küme firmasının 
temsilcileri toplantı esnasında 

akıllarına takılan pek çok 
soruyu da sorma şansına 

sahip oldular.

Küme firmaları, rekabetin 
çok yüksek olduğu örme 
konfeksiyon sektöründe yer 
alıyor. Hem sektörel zorluklar 
hem de rekabetin getirmiş 
olduğu yükler ile birlikte 
firmaların kurumsal performans 
ve verimlilikleri çok daha fazla 

önemli hale gelmiş bulunuyor. 
Artan rekabetçi iş ortamının 
değişen koşullarına adapte 
olmak için gerekli dinamik 
stratejik planlama, kurumsal 
verimlilik yönetimi için anahtar 
rolde görülüyor. Etkili bir stratejik 
planlama şirketlerin ömrünü 

uzatan, rekabetten güçlenerek 
çıkmasını sağlayan etken olarak 
tanımlanabilir. Bu sebeplerden 
ötürü kurumsal performansın 
etkin ölçülmesi, analiz edilmesi 
ve iyileştirme faaliyet planlarının 
olması gerekiyor. Etkin yönetim 
bu noktada bir hayli önemli.

Küme firmalarınn performanslarına dair eğitim

belirlenmesi, kurumsal karne 
sistem ve dosyalarının hazırlanması 
ve teknik iyileştirme süreçlerin 
takibi olarak belirlendi. “Kurumsal 
Verimlilik Yönetimi Araçları” 
sunumda ise kurumsal karne, 
iş etüdü, üretim hat dengeleme, 
verimlilik raporlama, fason 
kapasite takip, fason tedarikçi 
performans değerlendirme, üretim 
planlama ile kontrol performans 
yönetimi, modelhane planlama ve 
performans yönetimi konuları ele 
alındı. 
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“STİLİNİZİ KENDİNİZ YARATIN,
İLERİYE SAĞLAM BİR ADIM ATIN”
Bu sene 14’üncüsü düzenlenen Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi'ne (UTMÖK), İstanbul 
Teknik Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Kongreye konuşmacı olarak katılan ÖRSAD Genel Sekreteri 
Recep Caymaz, gençlere iş hayatında edindiği tecrübeleri etkili sunumuyla aktardı. 

Farklı üniversitelerden 
gelen tekstil 
mühendisliği 

öğrencilerini iş hayatına 
bugünden hazırlamak, gençlere 
alanla ilgili yol gösterici bilgiler 
aktarmak ve tekstil sektörüne 
yeni değerler katabilmeleri için 
gereken birikimi edinmelerini 
amaçlayan Ulusal Tekstil 
Mühendisliği Öğrenci Kongresi 
organizatörlüğünü bu yıl, İTÜ 
Tekstil Mühendisliği Kulübü 
(İTÜTEK) üstlendi. 2004’ten 
beri yıllık olarak gerçekleştirilen 
etkinlik, 5-7 Mayıs tarihleri 
arasında İTÜ Maçka 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. 
Kongreye katılan bilim insanları, 
araştırmacılar, iş dünyasından 
önemli isimler ve alanla ilgili 
eğitimlerini sürdüren üniversite 
öğrencileri, Mustafa Kemal 
Amfisi’nde bir araya geldi. 
Kongreye İTÜ Tekstil 

Teknolojileri ve Tasarımı 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ömer Berk Berkalp, Prof. Dr. 
Nevin Çiğdem Gürsoy ve Sanko 
Holding Onursal Başkanı ve 
TOBB Türkiye Tekstil Sanayi 
Meclisi Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu katılım gösterdi. 
Sunumlar ana hatlarıyla, 
Türkiye’de tekstilin ne durumda 
olduğu üzerine şekillendi.  
Kongrenin ikinci gününde 
ÖRSAD Genel Sekreteri 
Recep Caymaz bir sunum 
gerçekleştirerek öğrencilerle bir 
araya geldi. Öğrencilere gündemi 
takip etmelerinin ne denli önemli 
olduğunu hatırlatan Caymaz, 
diplomanın bir yere kadar 

önemli olduğuna değinerek asıl 
kendilerini gösterecek alanın iş 
hayatı olduğuna değindi. 

“İnsan var olduğu sürece 
sektör devam edecektir”
Caymaz, sektör ile ilgili temel 
bilgileri özet şeklinde öğrenciler 
ile paylaştı: “Tekstil, tarımdaki 
pamuk ve selüloz üretimi 
ile başlar. İpliğe ve kumaşa 
dönüşerek devam eder. Terbiye 
ve boyadan geçtikten sonra 
hazır giyim ve ev tekstili olarak 
karşımıza çıkar. Bunların dışında 
savunma sanayi, sağlık gibi diğer 
alanlarda da tekstilin uzantılarını 
görmemiz mümkündür. Örme 
Sanayiciler Derneği olarak 

sektörün ihtiyaçları tespit edilerek 
bu beklentilere cevap vermek 
noktasında hizmetlerimize devam 
ediyoruz. Tekstil sanayi insan var 
olduğu sürece, varlığını devam 
ettirecek bir iş koludur. Ayrıca 
yan sanayi de bunlara bağlı olarak 
istihdamlar oluşturur. Özellikle 
siz öğrencilerin ileriki dönemlerde 
bu sektörde yer bulabilmeleri 
için bu mesleği iyi tanımaları 
gerekmektedir. Her türlü gelişime 
açık bir sektör olduğu için Ar-
Ge’ler, yenilikleri yakından takip 
edebilmek önemlidir. Bu sektör, 
dokuma örgü, yuvarlak örgü, rasa 
örgü iş alanında faaliyet gösterir. 
Tekstil sektörü istihdamın yanı 
sıra Türkiye ekonomisinde de 
önemli bir yere sahiptir. 2016 
yılının verilerine baktığımızda, 
sadece örme kumaş ihracatı yılda 
1,7 milyar dolardır. Ev tekstili 
2 milyar dolardır. Sektörün 
tamamının ise, 20 milyar dolar 

Caymaz;  “Diplomalar sadece bir belgedir. 
Bunu geliştirmek her zaman siz değerli 
öğrencilerimizin elindedir.”
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İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Kulübü 
Üyesi Nazlı Cançikot, Caymaz’a yaptığı sunumdan dolayı 
teşekkürlerini ileterek plaketini takdim etti. 

Caymaz; “Birilerinden bir şey kopyalayarak ya da birilerini taklit 
ederek değil,  kendi tarzımı oluşturarak yönümü buldum. Sizden 
ricam da, kendi stilinizi geliştirin. İleriye adım atın.” 

civarında olduğu söylenebilir.”

“Her zaman desteğe hazırız”
Caymaz, gençlere ÖRSAD olarak 
her daim destek vereceklerinin 
altını çizerek şu mesajı verdi: 
“Genel olarak şunu söylemek 
istiyorum sizlere; bu sektörün 
ilerisi için, geleceği için, siz 
değerli öğrencilerin bilgilerine, 
birikimlerine Ar-Ge ve 
inovasyonda destek vermek için 
ÖRSAD olarak buradayız. Biz 
ÖRSAD olarak kapımızı size 
sonuna kadar açıyoruz. Her türlü 
desteği sizlere vermeye hazırız. 
Katılımlarınızı bekliyoruz.”

“Kendinizi geliştirmek
sizin elinizde”
Tecrübelerini genç mühendis 
adayları ile paylaşan Caymaz, 
kendi hayatından çıkarımlarla 
şu çağrıda bulundu: “Firmam 
Şafak Tekstil’in sahibi olarak 
geçmişte yaşadığım bazı 
tecrübeleri sizlere aktarmak 
istiyorum. Kendim bundan 10 
sene önce, Almanya’dan son 
teknoloji makineler getirdim 
ve bunu Türkiye’nin tekstil 
sektörüne kattım. Ve bugün 
dünyanın en büyük firmalarına 
kumaş satıyorum ve dikili 
ürün satıyorum. Bunu anlatma 
sebebim, sizin gelecekte 
yaşayacağınız yolları şimdiden 
göstermek istememden 
kaynaklanıyor. Bu makineler ile 
üretim yaptığımız Zara, Mango, 
H&M, Nex, Betty Barclay 
gibi firmalara sunum yaptım 
ve bu firmalara gidip bunları 
koleksiyona dönüştürdüm. Ve 
birlikte yaptığımız bu işler 
sonucunda ilk yıl yaklaşık 2 
milyon adet yükleme yaptık. 
Sonrasında git gide bu ürünler 
arttı. Zara, herkesin bildiği bir 
giyim markası haline geldi. 
Biz her yıl bu firmalara yüklü 
adetlerde mal satıyoruz. Bunun 
sebebi de inovasyon ve Ar-Ge. 
Bu noktaya dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Belki gelecekte bunu 
çok iyi anlayacaksınız; yenilik 
her zaman çok önemli. Tekstil 
de bir noktada kendini yenileyen 
bir sektör. 10 yılda bir aynı 
ürünler geri dönüyor, trendler 
geri dönüyor. Dünya trendini 
takip eden insanların daha iyi 
anlayacağını düşünüyorum; 
modacılar erkek ve kadın 
giyimde unutulmuş ürünleri geri 
getiriyorlar. Şu an 1960’ların 

kadın giyim kıyafetleri 
tekrar geri geldi. Şu an kendi 
markamızı da oluşturduk. 
Dünyayı, çizgileri, renkleri takip 
ediyoruz. Siz de uluslararası 
markaları, Ar-Ge’leri ve renkleri 
dünyaca ünlü sitelerden takip 
etmeli, araştırmacı ve yeniliğe 
açık olmalısınız. İnovasyonun 
önemli olduğu nokta budur. 
Diplomalar sadece bir belgedir. 
Bunu geliştirmek her zaman siz 

değerli öğrencilerimizin elindedir. 
Ben ikinci nesilim; şirketimi 
babamdan almıştım, yapı 
olarak eski bir yapıya sahipti. 
Uluslararası firmalarla anlaşmalar 
yaparak firmamı baştan aşağıya 
yeniledim. Ve bugün 3 milyon 
euroluk bir makine tesisatım 
var. Uluslararası firmalara mal 
satıyorum. Bunu satma sebebim 
de şu, hep bir Ar-Ge ile önlerine 
gittim. Bu yüzden de beni farklı 

gördüler. Birilerinden bir şey 
kopyalayarak ya da birilerini 
taklit ederek değil,  kendi tarzımı 
oluşturarak yönümü buldum. 
Sizden ricam da, kendi stilinizi 
geliştirin. İleriye adım atın.” 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Tekstil Mühendisliği Kulübü 
Üyesi Nazlı Cançikot, Caymaz’a 
yaptığı sunumdan dolayı 
teşekkürlerini ileterek plaketini 
takdim etti. 

Tekstilde Türkiye'nin bayrağı dalgalanıyor
İTÜ Tekstil Teknolojileri ve 
Tasarımı Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp, 
yaptığı konuşmada, tekstil 
sektörünün ekonomimiz 
için önemine dikkat çekti. 
Tekstil mühendisliği bölümü 
öğrencilerinin geleceği aydınlık 
bir bölüm okuduğunu söyleyen 
Berkalp, gençlerin kişisel 
becerilerini artırmalarını tavsiye 
etti. İTÜ Tekstil Teknolojileri 
ve Tasarımı Fakültesi’nden 
öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin 
Çiğdem Gürsoy da etkinlikte 
gençlere seslendi. Gürsoy, 
bu yıl kongreyi düzenleyen 
öğrencileri kutladıktan sonra, 
tekstil alanında öğrenim 
gören öğrencilerin henüz 
üniversite döneminde bile farklı 
deneyimler edinebileceğini 
ve böylece mezuniyet 
sonrasında temel meslekî 
bilgileri öğrenebileceklerini 

belirtti. UTMÖK’te yer alan 
Sanko Holding Onursal Başkanı 
ve TOBB Türkiye Tekstil Sanayi 
Meclisi Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu ise konuya özel 
sektör açısından baktı. 
Konukoğlu düşüncelerini 
“Tekstilde bugün de Türkiye’nin 
bayrağı dalgalanıyor. Türkiye, 
bu alanda daha uzun yıllar 
var olacak” sözleriyle 
ifade etti. Konukoğlu, çok 
çalışmayanın ve kendisinden 
fedakarlık yapmayanın başarı 
gösteremeyeceğini belirterek, 
öğrencilere iş başvurusunda 
nasıl davranmaları 
gerektiğinin ipuçlarını 
verdi. Konukoğlu, tekstil 
sektörünün geleceğinden 
endişe edilmemesi gerektiğini 
ifade ederek, Türkiye’de 
tekstil mühendisliği bölümü 
bulunmayan üniversite 
kalmadığını kaydetti.

“Kumaşımız rakip 
tanımaz durumda”
Tekstilde İngiltere ve Fransa’nın 
bir asra varan hakimiyetlerinin 
bu ülkelerin sömürgelerinin 
bağımsızlıklarını kazanmasıyla 
sona erdiğini belirten Konukoğlu, 
“Fransa’dan sonra tekstilde 
bayrağı İtalya devralmıştı ancak 
Türkiye, son 20-25 yıldaki 
gelişmeler sonrasında öne 
çıktı. Kumaşımız, tasarımımız 
rakip tanımaz hale geldi. ‘Tekstil 
bitti’ diyenlere bakmayın, 
tekstilde Türkiye’nin bayrağı 
dalgalanıyor, Türkiye, tekstilden 
daha uzun yıllar ekmek 
yiyecek.” değerlendirmesinde 
bulundu. Kongreye İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
İsmail Gülle ve Akdeniz Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı Zeki Kıvanç da 
katıldı.



44

MARKA

ÖRME DÜNYASI Nisan-Mayıs 2017

Özel Örme, basic kumaş ile adım attığı örme sektöründe farklı olanın, yapılmayanın izini sürerek başarılarını 
sürdürüyor. 30 yıldır sektördeki konumunu istikrarla koruyan Özel Örme, fantazi mal üretimi ile global 
ölçekteki rekabette hep bir adım ileriye ulaşarak sürekli ve yüklü hizmet edebilir olmayı hedefliyor.

Türkiye’deki tekstil 
yatırımlarının gelişmesi 
ile kendini yenileyen 

ve farklı bir yola evrilen Özel 
Örme, 40 adet makine kapasitesi 
ile iç pazarda Avrupa’ya ihracat 
yapan firmalara, dış pazarda ise 
Avrupa ülkelerine satış yapıyor. 
Özel Örme Firma Yöneticisi 
Ömer Elmalı ile 30 yıl öncesinde 
girdiği tekstil sektöründe ne 
gibi değişiklikler yaşandığını 
ve firmanın bugün sektördeki 
konumunu değerlendirdik. 
Elmalı; genel olarak sektördeki 
firmaların gelişiminde kendi 
maharetleri ve kararlarından çok 
dünyadaki konjonktürel kararların 
piyasayı daha fazla etkilediğini 
vurgulayarak “Yurtdışında 
Avrupalıların bize bakışı piyasayı 

hem moral olarak hem de 
maddi olarak çökertiyor. Döviz 
kurlarındaki fazla hareketlilik 
konfeksiyon müşterilerimizin fiyat 
vermede korkak davranmalarına 
neden oluyor” diyor.
Özel Örme, Avrupa ağırlıklı 
ihracat firmaları için üretim 
yapıyor. Daha önce basic mallar 
üretilirken yıllar içerisinde fantazi 
işlere adım atarak bu yönde 
yatırım gerçekleştiriyorlar. 20’den 
fazla jakarlı makine kapasitesine 

sahip olduklarını belirten 
Özel Örme Yöneticisi Elmalı, 
büyük montanlı basic malların 
İstanbul’dan çıkıp Anadolu’ya 
gittiğini ve daha da büyük miktarlı 
işlerin ise Çin, Vietnam ve 
Hindistan’a kaçtığını söylüyor.  

30 yıldır sektörde başarıyla 
yer alıyorsunuz. Türkiye’de 
tekstilin gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Öncelikle bu sektör Türkiye’de 

çok yavaştı; ihracat yoktu. Özal 
zamanında ihracat patlamasıyla 
tekstil biraz daha sanayi haline 
gelmeye başladı. Sanayi haline 
geldiği zaman önce basic 
mallar yapılmaya başlanır. 
Dolayısıyla biz de en basit 
malları yaptık. İşi öğrendikçe 
siz de uzmanlaşıyorsunuz 
ve yatırımlarınızı ona göre 
yapıyorsunuz. Bilen bir gözle 
bakmaya başlıyorsunuz ve 
kademe kademe ilerliyorsunuz. 
Diğer yandan belirtmeliyim 
ki, Avrupa Birliği’ne girme 
şartları sektörü oldukça vurdu. 
Türkiye olarak bizim rakibimiz 
Çin, Vietnam, Kamboçya, 
Bangladeş ve son yıllarda da 
Hindistan. Dolayısıyla oradaki 
insanların hayat şartları ve sosyal 

ÖZEL ÖRME FANTAZİ ÜRÜNLERİYLE 
BAŞARISINI PERÇİNLİYOR

Elmalı; "İstanbul’daki sektörü en çok 
etkileyen şeylerden biri de Anadolu’daki 
iplik fabrikalarının birer kumaş fabrikasına 
dönüşmesi oldu" diyor. 
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hakları olarak düşünüldüğünde 
Türkiye biraz daha iyi durumda. 
Sırbistan’da bile fabrika kuranlar 
var şu an, orasının dahi işçiliği 
Türkiye’den daha ucuz hale 
geldi. Bu durumda da bizim 
işimiz daha çok zorlaşmaya 
başladı. Biz Özel Örme olarak 
hem fuarlara katılmak hem de 
piyasayı incelemek için yurtdışına 
sıklıkla gidiyoruz. Gerçekten 
şunu diyebilirim; biz örme 
kumaşta Avrupa’daki en iyi 
ülkeyiz. Bilgi, birikim, teknoloji 
konusunda çok iyiyiz. Ama tabii 
müşterinin gelmemesi ve piyasa 
şartlarının ağırlaşması sıkıntıya 
sokuyor. Konjonktür her şeyin 
önüne geçebiliyor. Siz ne kadar 
çok plan yaparsanız yapın, kendi 
elinizde olmayan gelişmeler 
daha çok etkiliyor işinizi. 
Rusya’yla kriz çıktığında eğer 
siz Laleli’deki insanlara bir şey 
satıyorsanız zorluk çekersiniz 
ve çok da yapacağınız bir şey 
yoktur. Bunlar öngörülemez 
şeylerdir. Bizim işimizde de çok 
etkilidir. İstanbul’daki sektörü 
en çok etkileyen şeylerden 
biri de şudur; Anadolu’da 
iplik fabrikaları vardı. Şimdi 
bizim iplik aldığımız firmalar 
da kumaşa girdi, birer kumaş 
fabrikaları oldular. Onlar 
çeşmenin başında da üretim 
yapmaya başladılar. İplik 
fabrikaları da kumaşçı oldu. 

Gerçekten çabaladığınızda 
başarıya ulaşırsınız

Sektördeki konumunuzu nasıl 
değerlendirirsiniz?
Biz şu anda yerleşik örmeciler 
içerisinde fleksibilite, kalite, 
hız anlamında ön sıralardayız. 
Hedef hep öne geçmek, çünkü 
inanılmaz bir rekabet var. Bu 
işi yaparken “Bir yerde farklılık 
yapayım diğer etkenler normal 
kalsın” diyemiyorsunuz. Çok 
iyi fiyat da verseniz, çok güzel 
kumaş da yapsanız eğer hizmet 
veremiyorsanız ve kalite kötüyse 
satış yapamazsınız. O yüzden 
farklılık yaratmayı bir sac ayağı 
gibi düşünüyoruz. Bir ayağında 
hız, diğerlerinde fleksibilite ve 
kalite. Zara gibi öncü bir firmaya 

hizmet etmeye çalışıyoruz. 
Onların nezdinde daha iyi bir 
tedarikçi olmaya çalışıyoruz. 
Bunları yapabilmek için o 
vizyonda olabilmeniz gerekiyor. 
Biz de farklı numuneler, farklı 
renkler, farklı konstrüksiyonlar 
getirmeye çalışıyoruz. Sektörde 
ne olup bitiyor takip ediyoruz. 
Eskiden işimiz çok daha kolaydı. 
Müşteri ne istediğini söylüyordu 
ve ona göre yapıyorduk. 
Dünyada giyim anlayışı değişti. 
Şimdi bir markadan ürün 
alıyorsun, giyiyorsun daha 
sonra da atıyorsun. Biz de 5 yıl 
önce farklı bir yöne evrildik; 
daha çok fantazi ve jakarlı 
ürünlere yöneldik. Böyle olunca 
tezgahı bizim doldurmamız 
isteniyor. Hep dediğimiz bir 
şey var; çabaladığınız zaman 
tırnaklarınızla kazıya kazıya da 
yapsanız başarıya ulaşıyorsunuz. 
Şu da bir gerçek ki, eskiye göre 
daha çok uğraşıyoruz. 

“Avrupalı artık Türkiye’ye 
gelmiyor, yapmamız gereken 
müşteriyi Türkiye’ye 
çekmek”

Peki hal böyleyken sektör 
kendini nasıl toparlar?
Şu an için yapılacak olan 
yurtdışında daha çok pazarlama 
yapabilmek, ihracata yönelmek. 
Biraz daha aktif pazarlama 
yapmak gerekecek.  Daha fazla 
yurtdışına giderek oradaki 
insanların ayağına servis yapmak 
gerekecek. Daha fazla fuarlara 
katılmak bir çözüm olabilir. 
Düşünün, yurtdışına gittiğinizde 
müşteriye kaç tane kartela 
götürebilirsiniz? Burada bin çeşit 
varken ben yanıma ancak 30-40 
adet kartela alabilirim. O yüzden 
aslında yapmamız gereken 
müşteriyi buraya çekmek. 

Ürünlerde istenilen 
neler oluyor?
Moda çok değişken bir şey. 
Bir dönem bize pamukludan 
başka bir şey vermeyin diyen 
müşterilerimiz sonrasında 
viskonlu mal isteyebiliyorlar. Bu 
biraz da müşteri ve piyasanın 
talebi ile alakalı bir şey. 

Elmalı; "Hedefimiz, global ölçekte kendini kabul 
ettirebilmiş firmaların seviyesine gelebilmektir. 
Çabamız, emeğimiz hep bu yöndedir” diyor. 

“Spesifik işler peşindeyiz”

Özel Örme olarak 
hedefleriniz nelerdir?
Hedefimiz, global ölçekte kendini 
kabul ettirebilmiş firmaların 
seviyesine gelebilmektir. Çabamız, 
emeğimiz hep bu yöndedir. Bugün 
moda endüstrisinin yönünü Inditex 

Grubu belirliyorsa, biz onlara 
sürekli ve yüklü hizmet edebilir bir 
hale gelmeye çalışıyoruz. Bütün 
çalışmamızın, emeğimizin ve 
eforumuzun yegane istikameti budur. 
Özel Örme olarak daha da spesifik 
işlere gireceğiz. Şu anda hem fantezi 
hem basic işler yapıyoruz ama daha 
çok spesifik işlere yöneleceğiz. Ana 
hedefimizde Avrupa var. 

Özel Örme’nin yurtdışından gelen satın almacıların her ürün çeşidini rahatlıkla 
inceleyebilecekleri showroom’u.

Özel Örme’nin 40 adet makine kapasitesinin yarısına yakınını
jakarlı makinalar oluşturuyor. 

Özel Örme Yöneticisi Ömer Elmalı; firma hedeflerinin global ölçekte kendini kabul 
ettirebilmiş global firmaların seviyesine gelebilmek olduğunu belirtiyor. 
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SÜRDÜRÜLEBILIR IHRACATIN ÇARESI 
AR-GE’NIN TICARILEŞTIRILMESINDE
Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, Türkiye’deki ihracatın sürdürülebilir bir hale gelerek büyümesi 
için farklı sektörlerin öncülerini bir araya getirdi. 3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen zirvede, Ar-Ge 
projelerinin ticarileştirilmesi gerektiği konuşuldu.

Kalkınma Bakanlığı 
ile  Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 

himayelerinde gerçekleştirilen 
Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve 
Fuarı, 3-5 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında İstanbul Pullman 
Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
ziyaretçilerine kapılarını açtı. 
Bu yıl ilki gerçekleştirilen 
Ar-Ge işbirlikleri Zirvesi ve 
Fuarı kapsamında düzenlenen 
oturumların birincisinde 
‘Türkiye’nin Kalkınma Vizyonu 
Çerçevesinde Bilim ve Teknoloji 
Ekosistemi ve Ar-Ge İşbirlikleri’ 
konuşuldu. TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. A. Arif Ergin’in 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 

oturuma TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşarı Suat Hayri Aka, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Fatih Dönmez, Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Eyüp Gümüş, Savunma Sanayi 
Müsteşarı Yardımcısı Dr. Celal 
Sami Tüfekçi katıldı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
A. Arif Ergin’in “Ar-Ge’siz 
bir gelecek düşünemiyoruz. 
Bu anlamda Ar-Ge konusunda 
kendi aramızda paslaşmamız 
gerekli, işbirlikleri önemli” 
diyerek başladığı konuşmasında 
TÜBİTAK’tan bahsederek, 
TÜBİTAK’ın, Ar-Ge değerlemesi 

yapan ve Ar- Ge yapmak isteyen 
şirketleri devlet kanallarıyla 
teşvik eden bir yapıya sahip 
olduğunu söyledi.

“Ar-Ge’ye verilen
önem artırılmalı”
Sürdürülebilir bir büyümenin 
gerçekleştirilmesi için o ülkenin 
ihracatla büyümesinin doğru 
olduğunu söyleyen, TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, “Bunun için 
bu ülkelerin üretim alt yapısı 
olmalı. Üretim yapan ülkelerin 
istihdama ve Ar-Ge’ye çok önem 
vermesi gerekiyor” açıklamasını 
yaptı. “Doğru yoldayız ama 
biraz geç kalmış durumdayız” 
diye sözlerine devam eden 

Büyükekşi, “Biz TİM olarak 
da bazı çalışmalar yapıyoruz. 
2012’den bu yana İnovasyon 
Haftası etkinliği düzenliyoruz. 
21 farklı sektörde tasarım 
yarışmaları gerçekleştiriyoruz. 
7 farklı sektörde proje Ar-Ge 
çalışmaları yapıyoruz. TİM olarak 
Ar-Ge ve tasarım merkezi açma 
yetkisi veriyoruz. Şu ana kadar 39 
Ar-Ge, 8 tasarım merkezi açıldı. 
Firmaların bu konuda yetkinliğini 
ve ilgisini artırırsak ihracatın 
daha da artacağını düşünüyoruz” 
şeklinde konuştu.
Şu anda en büyük eksiğin 
ticarileşme olduğunu sözlerine 
ekleyen Mehmet Büyükekşi, 
“Herkesin bir hayali var ama 
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hayat geçirmekte sıkıntı çekiyor. 
Şu anda 10 tane girişim evine 
destek vermekteyiz. Burada fikri 
olan gençlere çağrı yapıyoruz 
ve eleme yapıyoruz. Projeleri 
nasıl gerçekleştireceklerine dair 
mentörlük yapıyoruz Şu an 403 
girişimcimiz var” diye konuştu.

5G için takip formu 
oluşturuldu
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı 
Suat Hayri Aka ise bakanlık 
olarak yaptığı çalışmalardan 
bahsederek, örnekler verdi. 
Aka sözlerine şöyle devam 
etti: “Haberleşme alanında 
bakanlık olarak 4,5 G gibi bir 
Ar-Ge yükümlülüğü getirdik. 
Önümüzdeki dönemin önemli 
konularından 5G çalışmalarından 
kimseden geri kalmamak için 
takip formu oluşturduk. Türksat 
6A’yı hem Ar-Ge yaparak hem 
de ürün geliştirerek desteklemeye 
başladık. Yerli arama motoru 
yerli eposta çalışmalarımız ile 
yerlileştirme ve millileştirme 
devam etmekte. Karayollarında 
asfalt kalitesine yönelik çok 
önemli çalışmalar yaptık. 
Bir diğer anlamda en iyi iş 
yaptığınız kurum Demiryolları. 
Demiryollarında Ar-Ge 
faaliyetlerinde önemli adımlar 
attık. Devlet Hava Meydanları 
kendi kuş radarını geliştirdi. Bu 
gün Atatürk Havalimanı’nda 

kullanılmakta. LNG ile çalışan 
Türkiye’nin ilk gemi motorunu 
biz ürettik.”

“Hata yapmak baştan
göze alınmalı”
Başarılı Ar-Genin tekrarlanabilir 
tek bir yöntemi olmadığını ve hata 
yapmanın baştan göze alınması 
gerektiğini ifade eden Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Fatih Dönmez, dünyada 
devam eden Ar-Ge projeleri 
arasında temiz kömür teknolojileri 
geldiğini kaydederek, temiz 
kömür projelerini desteklemeye 
devam edeceklerini söyledi. 
Yerlileşme ile yerli kaynakların 
kullanılmasının oldukça önemli 
olduğunu da hatırlatan Dönmez, 
“Konya Karapınar’da bir GES 
projesi devreye girecek. Buradaki 
şartlardan biri kullanılacak 
malzemenin yüzde 65’inin 
Türkiye’de üretilmesi şartıydı.” 
dedi. Dönmez, Türkiye’de son 10 
yılda ciddi Ar- Ge teşviklerinin 
verildiğinin ama başarısız 
olunan projelerde başarısızlık 
nedenlerinin başında Ar-Ge’si 
yapılan ürün ya da hizmetin 
ticarileşememesinin geldiğinin 
altını çizdi.

“Sağlık sektörüne eğilmeli”
Ar-Ge’nin Türkiye için bundan 
sonraki gelecek vizyonunda 
önemli bir alan olması 
gerektiğinin önemine değinen 

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nda konuşma yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, üretim yapan ülkelerin istihdama ve Ar-Ge’ye çok önem vermesi gerektiğine değindi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Eyüp Gümüş, 
“Sağlıkta bizim tükettiğimiz 
malzemelerin üretilmesinde 
sorunlar yaşandığını görüyoruz. 
Bu konulara ağırlık vermeliyiz. 
Sağlıklı Kalkınma Eylem 
Planı’nda 3 önemli konu var: 
sağlıklı yaşam kültürünün 
geliştirilmesi, sağlık 
endüstrilerinin geliştirilmesi 
programı ve sağlık Turizminin 
geliştirilmesi” diye konuşurken, 
yılda 250 milyon dolarlık aşı ithal 
edildiğini bu aşıların Türkiye’de 
üretilmesini sağlamanın hedefleri 
arasında yer aldığını da dile 
getirdi.

“Odak noktamız 
‘know how’ olmalı”
Savunma Sanayi Müsteşarı 
Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi ise savunma sanayi 
müsteşarlığında öncelikli 
olarak yerli çözümler ve mili 
teknolojilerle donatılmış 
sistemleri ele aldıklarını 
söyledi. Ar-Ge’yi nasıl bil diye 
düşünürken, nedenini bil olarak 

öğrendiğini de sözlerine ekleyen 
Tüfekçi; “Artık, gerçek anlamda 
‘know how’a odaklanmalıyız. Bir 
teknolojiyi elde etmek istiyorsak 
tüm gücümüzle yüklenmeliyiz” 
dedi.

ISTKA’dan 7 yılda toplam 201 
milyon lira kaynak
İstanbul’un küresel ekonomide 
söz sahibi yüksek katma değer 
yaratan, yenilikçi, yaratıcı, 
girişimci bir ekonomik hayata 
sahip olması için çalışan İstanbul 
Kalkınma Ajansı (İSTKA), 
ilk proje desteğini verdiği 
2010 yılından bu yana 402’si 
ekonomik kalkınmaya, 308’i 
sosyal kalkınmaya yönelik 710 
projeyi destekledi. İSTKA’nın 
desteklediği projelerin yüzde 
40’ına denk 287 tanesi Ar-Ge 
ve Yenilik çalışmalarına yönelik 
oldu. İstanbul’da Ar-Ge ve Yenilik 
altyapısının güçlendirilmesi 
için İSTKA’nın 13 Mali Destek 
Programı aracılığıyla projelere 
aktardığı kaynak, 7 yılda toplam 
201 milyon liraya ulaştı.
İSTKA’nın aktardığı yıllık 

Mehmet Büyükekşi, şu anda en büyük eksiğin 
ticarileşme olduğunu belirterek “10 tane 
girişim evine destek vermekteyiz. Burada fikri 
olan gençlere çağrı yapıyoruz. Şu an 403 
girişimcimiz var.” diye konuştu.
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ortalama 28 milyon lira ile 
İstanbul’da Ar-Ge ve Yenilik 
altyapısının güçlendirilmesi için 
laboratuarlar, Ar-Ge ve İnovasyon 
Merkezleri’nin kurulmasını 
sağlandı. Bununla birlikte 
Ar-Ge ve Yenilik süreçlerini 
tamamlamış ürünlerle hizmetlerin 
ticarileştirilmesini sağlayacak 
Teknoloji Transfer Ofisleri 
ve Kuluçka Merkezlerinin 
açılmasına aracılık etti.
İSTKA’nın proje desteği vererek 
açılmasını sağladığı merkezler 
arasında kamuoyunun son 
yıllarda çalışmalarını duyduğu 
merkezler bulunuyor. Merkezler 
ve laboratuarlardan bazıları 
ise şunlar: “Yıldız Teknik 
Üniversitesi Siber Güvenlik 
ve Biyometrik Araştırmalar 
Danışmanlık ve Test Merkezi, 
Boğaziçi Üniversitesi Sağlık 

Teknolojileri Kuluçka Merkezi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi, Mimar 
Sinan Üniversitesi Endüstriyel 
Tasarım Merkezi Proje Geliştirme 
ve Uygulama Laboratuarı, 
İstanbul Üniversitesi Önkuluçka 
Merkezi, Sabancı Üniversitesi 
Fikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji 
Transfer İşbirliği Platformu.”

Iki yıllık projede sona gelindi
İSTKA’nın desteklediği büyük 
ölçekli projeler olan Güdümlü 
Projeler, hali hazırda Ar-Ge ve 

Yenilik çalışmalarına odaklanmış 
olarak devam ediyor. 2015 
yılında İSTKA’nın ilk Güdümlü 
Projesi olma özelliği taşıyan 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Çelik Test ve Araştırma Merkezi 
Projesi başlatıldı. İki yıl boyunca 
süren proje ile sektörün Ar-Ge 
ve yenilik çalışmalarına teknik 
altyapı desteği vererek küresel 
rekabet gücünü artıracak bir 
merkez kazandırıldı. Yine 2015 
yılında Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Alüminyum 
Test Eğitim ve Araştırma Merkezi 

Projesi başlatıldı. Alüminyum 
üretimi yapan firmaların katma 
değeri yüksek alanlarda ürün 
geliştirme faaliyetlerine katkı 
sağlayacak merkez, iki yıllık 
proje sonucunda devreye 
girdi. Bu yılın Mart ayında ise 
İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi 
Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı 
aracılığıyla yürütülecek Bilgiyi 
Ticarileştirme Merkezi Projesi ile 
girişimcilik ile AR-GE kültürünü 
bir potada eritecek bir merkezin 
kuruluş çalışmalarına başlandı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülecek Living 
Lab Projesi’ne ise yine Mart 
ayında start verildi. İçerisinde 
Deneyim Laboratuarı, Maker 
Atölyesi, Girişimciler İçin 
Kuluçka Merkezi bölümlerini 
barındıracak merkez, bu özelliği 
ile de dünyada ilk ve tek olacak.  

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, panelist olduğu Zirve sırasında İSTKA standını da ziyaret etti.

İSTKA’nın aktardığı yıllık ortalama 28 milyon 
lira ile İstanbul’da Ar-Ge ve Yenilik altyapısının 
güçlendirilmesi için laboratuarlar, Ar-Ge ve 
İnovasyon Merkezleri’nin kurulmasını sağlandı.
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1990 yılında Yılmaz Doğan 
tarafından tekstil firmalarına 

yedek  parça temini amacı ile 
kurulan Has Makine uluslararası 
pazarda etkinliğini koruyor. 1998 
ve 1999 yılları itibari ile çözgü 
çağlıkları, 2000 yılından itibaren 
ise Ar-Ge çalışmalarına ağırlık 
vererek çözgü makinesi üretimine 
başlayan firma, 2007 yılında 
ilk defa ITMA fuarına katılarak 
ilk büyük yurtdışı fuarını 
gerçekleştirdi. Türkiye’yi yabancı 
müşteriye tanıtma anlamında 
önemli katkılar sağlamış olan 
Has Makine, ITMA Barselona 
fuarından sonra yoğun bir Ar-Ge 
çalışması yaparak yeni bir makine 
tasarladı ve üretimine başladı. 
Böylelikle bu alanda dünyada 3 

firma içerisine girmeyi başardı. 
Tasarlamış olduğu (Mother yarn) 
ayrıştırma çözgü makinesinden 
sonra üretilen ürünlerin kalitesi 
artıyor, maliyeti düşüyor ve 
zamandan tasarruf sağlanıyor. 
Bu sayede tekstil firmaları büyük 
bir avantaj elde ediyor. Firma 
yetkilileri, Has Makina’nın 
vizyonunu “Firmamızın 
uluslararası pazarda etkinliğini ve 
verimliliğini artırmak amacı ile 
kendi uzmanlık alanımızda, öncü 
rekabetçi yapıda, müşterilerin 
ihtiyacı olan ürünleri üreterek, 
nihai müşteri memnuniyetini 
hedef alan, kendi markası ile 
dünyanın güvenilir ve saygın 
bir kuruluşu olmaktır” olarak 
tanımlıyor. 

Alman örgü makinesi üreticisi 
Harry Lucas kuruluşunun 

75. yılını coşkuyla kutladı.
Harry Lucas, Nisan ayında 
Neumünster’de 75’inci kuruluş 
yıldönümü kapsamında çeşitli 
etkinlikler düzenledi. Etkinliğe 
davet edilen konuklar için 
Neumünster’deki merkezde 
resmi bir karşılama resepsiyonu 
hazırlandı; ardından konuklara 
yeni teknolojiler ve makineler 

anlatıldı. Dairesel çözgü 
ve atkı örgü makinelerinde 
uzmanlaşmış tekstil makine 
üreticisi olan Harry Lucas, teknik 
tekstil ve moda pazarlarında 
kullanılan kumaşlar üretmeye 
devam ediyor. Ayrıca radyatör 
hortumlarının da dünya 
genelindeki üretiminin yaklaşık 
yüzde 80’ni Harry Lucas 
yuvarlak örme makinelerinde 
yapılıyor.

Çözgü makinesinde dünyada 
ilk 3 içerisinde yer alıyor

Harry Lucas 75 yaşında!

Küçükçalık Grubu, tekstil 
sektöründeki yatırımlarına 
bir yenisini daha ekleyerek 
Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde 
40 milyon dolarlık yatırımla 
kurulan KFS Sentetik Fabrikası’nı 
açtı. Fabrikanın resmi açılışı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü’nün katıldığı törenle 
gerçekleştirildi. İnegöl, Kayseri 
ve Mısır’da fabrikaları bulunan 
Küçükçalık, tekstil sektörünün 
ana hammaddelerinden sentetik 
ipliği Türkiye’de üretmek için 
düğmeye bastı. Sakarya Hendek 
2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 
150 dönüm arazi üzerinde 
yaklaşık 40 bin metrekare kapalı 

alanda kurulu KFS Sentetik 
fabrikası, Türkiye’de üretilmeyen 
sentetik ipliklerin üretimini 
gerçekleştirerek cari açığın 
azaltılmasına katkı sağlayacak. 
Tekstil sektöründe önemli 
yatırımları bulunan Küçükçalık 
Grubu’nun arsa hariç 40 milyon 
dolarlık yatırımla hayata geçirdiği 
KFS Sentetik Fabrikası, ilk 
etapta günde 50 ton sentetik 
iplik üretirken, fabrikada 350 
kişi istihdam ediliyor. Büyüme 
planları doğrultusunda kısa 
dönemde sentetik iplik üretiminin 
günlük 200 tona ve istihdam 
edilecek kişi sayısının ise 900’e 
çıkarılması hedefleniyor.

Hendek’e Küçükçalık’tan yeni iplik fabrikası 



Karl Mayer, halat boyama 
işlemi için özel olarak 

hazırlanmış bir boyama 
makinesi olan Prodyer’yi 
piyasaya sürdü. Giyim 
sektörünün önemli bir dalı olan 
jeans modasında özellikler ve 
görünümler sık sık değişiyor. 
Yeni trendler tüketiciyle 
paylaşılıyor. Yeniliklerin 
ardında ise farklı üretim 
teknikleriyle ilgili boyama 
süreçleri yatabiliyor. Moda 
kot için kullanılan kumaşlar 
normalde eğik boyama işlemi 
ile boyanırken, klasik Amerikan 
mavi kot üretmek için kullanılan 
kumaşlar halat boyama işlemi ile 
boyanıyor. Karl Mayer, her iki 
proses için de Prodyer sistemi ile 
en uygun boyama teknolojisini 
sunuyor. Son üç yılda, Karl 
Mayer, Prodye sistemiyle 
çalışan sekiz makinesini 
Türkiye’ye teslim etti. Şirket 

bir süredir, özellikle Türkiye 
pazarı için yeni ip boyama 
uygulamaları geliştirmeye 
çalışıyor. Prodyer teknolojisi, 
Karl Mayer’de üç yıllık 
geliştirme çalışmalarının teknik 
başarılarını bir araya getiriyor 
ve indigo boyamada maksimum 
performans sergiliyor. Pazardaki 
benzer sistemlere kıyasla, 
bu yenilikçi teknolojinin, su 
tüketimini pratikte yaklaşık 
yüzde 30 oranında düşürdüğü, 
iplik harcını düşürdüğü ve daha 
derin indigo tonları ürettiği 
söyleniyor. Üreticiye göre, 
verimlilik hafif kot işlerken 
neredeyse iki kat daha yüksek. 
Bu benzersiz performans, 
Double Vario boyama ünitesi 
de dahil olmak üzere birtakım 
teknik özelliklerin sonucu olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu uygulama 
sistemi Prodyer sisteminin ana 
unsuru olarak yer alıyor. 

Tekstil endüstrisi için yüksek 
performanslı örgü elemanları 

üreten Kern-Liebers, tek 
silindirli çorap makineleri için 
yüksek kaliteli iğneler sunuyor. 
Kern-Liebers’in iğneleri, 
küresel pazar lideri Lonati’nin 
OEM özelliklerini karşılıyor. 
Alman üreticisine göre, kalite 
açısından en yüksek talepleri 
yerine getiriyorlar, son derece 
esnek ve mükemmel yüzey 
bütünlüğüne ve yuvarlamaya 
sahip olmalarıyla da dikkat 
çekiyor. İğnelerin yüksek 
kalitesi, çorap makinesinin 
sorunsuz çalışmasına neden 
oluyor. Üretici firma, çalışmaları 
hakkında bilgi verdiği 
açıklamasında “Teknoloji 
damgalama konusunda uzun 
yıllara dayanan deneyim, 
şirketin teknik olarak zorlayıcı 
parçaları, örneğin sofistike 
transfer kriko formlarını 

üretmesini sağlıyor. Parçaların 
çoğu, önde gelen makine 
imalatçıları ile yakın işbirliği 
içerisinde geliştirildi” dedi. 
1999’da kurulan Kern-Liebers, o 
zamandan beri sürekli bir büyüme 
gösteriyor. Saxonia Textile Parts, 
Bavyera iğne tablası üreticisi 
Paul Leistner ve Sächsische 
Nadelund Platinenfabriken’in 
satın alınması, şirketlerin 
müteakip dik büyümesinin 
temelini attı. Bu gelişim, Alman 
iğne üreticisi Haase ve Kühn’ün 
satın alımıyla tamamlandı. 
Kern-Liebers kapsamında, şirket, 
tekstil endüstrisinde en geniş 
gereksinimleri karşılayabilecek 
kurumsal bir ağ oluşturduğunu 
açıkladı. Şirket, atkı ve çözgü 
örme makineleri için çeşitli 
iğneler ve bileşenler sunmakta. 
Şirket ayrıca dikme makineleri 
çerçeveleri ve tarama makineleri 
için bir dizi ürün sunuyor. 

Kern-Liebers’den yüksek 
kaliteli iğneler

Üç yıllık emeğin ürünü
Prodyer piyasaya sürüldü

İtalya’nın önde gelen 
iplik besleme teknolojileri 
üreticisi LGL’nin Türkiye 
distribütörlüğünü Agent 
Tekstil firması uzun yıllardır 
başarıyla yürütüyor. 1992 
yılında kurulan Agent Tekstil, 
çorap ve örgü sektörüne 
sunduğu çözümlerle, sektörün 
üretim kalitesine önemli 
katkılar sunuyor. LGL, çorap 
ve örme makineleri için tam 
ve yenilikçi bir ürün yelpazesi 
üretiyor. 2011 yılından bu yana 
LGL, yüksek enerji verimliliği 
ve düşük çevresel etki için bir 
“Yeşil Etiket” almayı başardı. 
Firmanın Sıkma 1, Compact 

ve yeni ürünü 
Ecopower ile iplik 
besleme çözümleri 
Türkiye’de de 
oldukça yoğun ilgi 
görüyor. Ecopower, 
düşük hız ve yüzde 
30 daha az güç 
tüketimi sunarken 
maksimum motor 
torku sağlamak 
üzere tasarlanarak 
tüketiciye ulaşıyor. 
Agent Tekstil 
Türkiye genelinde 
LGL, Electronics firmasının tek 
yetkili servisi olarak biliniyor. 
LGL Electronics firmasının 

ürettiği tüm iplik besleyicilerinin 
ve diğer ürünlerin elektronik-
mekanik bakım ve onarımlarını 
yapıyor. Tamir edilen 

ürünler 6 ay garantili olup, 
garanti süresince meydana 
gelebilecek arızalar bedelsiz 
olarak gideriliyor. 

İplik besleyicilikte LGL’den yenilikler 

51ÖRME DÜNYASI Nisan-Mayıs 2017



52

MAKINE

ÖRME DÜNYASI Nisan-Mayıs 2017

1974 yılında kurulan Özcanlar 
Tekstil, İstanbul’da başlayan 

faaliyetlerini artan kapasiteye 
cevap verebilmek için Tekirdağ 
Çerkezköy Organize Sanayi 
bölgesinde 366 bin metrekarelik 
alan içerisinde fabrika alanına 
taşıdı. Şu an faaliyet gösterdiği 
bu dev komplekste elyaftan 
kumaşa kadar tekstilin her 
alanında entegre bir tesis olarak 
üretime devam ediyor. Ar-Ge ve 
URGE’siyle tekstil sektörüne yön 
veren yenilikçi yaklaşımlarıyla 
iç pazarın yanı sıra ihracatta da 
söz sahibi olmayı kendine hedef 
belirlemiş durumda. Müşteri 
memnuniyetini ön planda tutarak 
kalite standartlarından ödün 
vermeden müşterilerine etkin, hızlı 
servis ve müşteriye yönlendirme 
konusunda tecrübeli ekibiyle 

Türk tekstiline ve Ekonomisine 
katkıda bulunuyor. Yönetim 
Kurulu Başkanlığını Celal Özen’in 
yaptığı örme sanayinin bu köklü 
ve başarılı firmasında iplik, 
yuvarlak ve düz örgü, iplik boya 
hattı, boyahane ve baskı tesisi 
hep bir arada bulunmakta. Bu 
özelliğiyle tam bir entegre tesisi 
olarak biliniyor. Elyaf Boya Tesisi; 
günlük 30 ton viskon, polyester 
ve akrilik boyama kapasitesine 
sahip olup, iplik tesisi ise penye, 
penye kompakt, pamuk polyester, 
penye modal, tencel, viskon, 
openend ve Lyocell üretimi 
yapıyor. Günlük 20 ton open end, 
30 ton ring, 15 ton kompakt iplik 
kapasitesine sahip. Firmanın örgü 
tesisi, 800 adet yuvarlak örgü 
makinesiyle Türkiye’nin en büyük 
tesislerinden.

Stoll ve Shima Seiki gibi 
dünyaca tanınan düz örme 

makinelerinin yedek parça, 
elektronik makine kart tamiri, 
teknik servis ve teknik bakım 
hizmetlerini sunan Nit Örme, 
Türkiye’de ve dünyada triko 
sanayicisinin ihtiyacı olan 
parçaları stokunda bulunduruyor. 
Elektronik Mühendisi İrfan 
Yolcular tarafından 1995 
yılında kurulan firma, düz 
örme makineleri ve çorap 
makinelerinin yedek parçalarını 
kendi bünyesinde en kaliteli ve 

en uyguna imal ederek pazarda 
yerini koruyor. Yedek parça 
imalatı ve satışı yanında, desen, 
teknik servis, revizyon, kart 
tamiri ve triko çekim ipliği 
imalatı, ikinci el makine alım 
satımı, danışmanlık konularında 
da hizmetlerini sürdüren Nit 
Örme, deneyimli kadrosuyla 
müşterilerine en hızlı ve kaliteli 
çözümleri en uygun şartlarda 
sunuyor. Nit Örme, sektördeki 
teknolojik gelişmeleri de 
yakından takip ederek bünyesinde 
uyguluyor.  

Japonya’nın önde gelen 
bilgisayarlı düz örgü makinesi 

üreticisi Shima Seiki, düz örme 
endüstrisi için özel olarak 
tasarlanmış yeni Shima KnitPLM 
yazılımını duyurdu. Trikotajda 
planlamadan üretime kadar tüm 
üretim sürecinin izlenebildiği, 
üretim verimliliğini en üst düzeye 

çıkaran Shima KnitPLM’in 
SPP, SPC ve SPR3 olmak üzere 
üç farklı versiyonu bulunuyor. 
Shima Üretim Planlama (SPP) 
yazılımı, kullanıcının mevcut 
ERP sistemi tarafından yönetilen 
üretim sipariş bilgilerini temel 
alan üretim planlaması ve makine 
atamasını yönetiyor.

800 adet yuvarlak örgü 
makinası ile lider

Nit Örme yedek parça 
pazarında öne çıkıyor

Shima KnitPLM yazılımı piyasada

Örme sanayinin 2017’deki 
makine yatırımlarıyla ilgili 
TÜİK rakamları açıklandı. 
2017’nin ilk çeyreğinde çorap 
makinelerinin ithalatı artarken 
yuvarlak örgü ve düz örgüde 
ciddi düşüşler oldu. 2016’nın 
Ocak-Şubat döneminde 
178 adet çorap makinesi 
ithal edilmişken bu ithalat 
2017’nin aynı döneminde 294 
adete çıktı. Artış oranı yüzde 
65,17 oldu. Bu artış çorapta 
yatırımların devam ettiğini 
gösteriyor. Ancak yuvarlak 
örgü kumaş makinelerinde ve 

düz örgü makinelerinde tam 
tersine ithalatta ciddi oranda 
gerilemeler oldu. 2016’nın ilk iki 
ayında 211 adet yuvarlak örgü 
makinesi ithal edilmişken bu 
rakam bu yılın aynı döneminde 
72 adete geriledi. Yüzde 65,8 
düşüş söz konusu. 2016’nın ilk 
iki ayında 632 adet düz örgü 
makinesi ithal edilmişken bu 
rakam bu yılın aynı döneminde 
85 adete geriledi. Düşüş yüzde 
86,5 oldu. Bu yılın ilk iki ayında 
gerçekleşen örme makine 
ithalatında çorap makinelerinin 
çoğunluğu  İtalya’dan geldi.

Makine ithalatında
büyük düşüş 
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İRAN EKONOMİSİNİN 
ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ
İran… Bir zamanların korkulu ülkesi, şimdilerin hızla yükselen ekonomisi konumuna geldi. Bunda 
Cumhurbaşkanı Ruhani’nin izlediği ılımlı politika, AB ülkelerinin yaptırımlarını bir bir kaldırması ve 
tabii ki ülkenin dünyanın en büyük ikinci doğal gaz ve en büyük dördüncü petrol rezervlerine sahip 
olması bir hayli etkili. Fakat nedenler sadece bunlarla sınırlı değil.

Bugün size biri “İran’a 
gideceğim” dese, ister 
iş ister gezi amaçlı 

olsun, ona biraz korku biraz da 
endişe ile karışık “İran’da ne işin 
var?” der gibi bakardınız, değil 
mi? İran’da ne işlerin olduğunu, 
hangi işlerin ise olmadığını 
hemen söyleyelim o halde. 
İran, korkulanın ve yıllardır 
süre gelen anlatımların ötesinde 
gelişmekte olan ülkelerin 
başında geliyor. Özellikle 
AB ülkelerinin bu ülkeye 
uyguladıkları yaptırımlar ve 
ambargoların bir bir kaldırılmaya 

başlanması ile daha çok dünyaya 
açılmaya başladı. ABD ile İran 
arasındaki durumlar ise bir hayli 
karışık. Çünkü ABD’nin verdiği 
kararlar ile sürekli tartışılan 
Başkanı Trump, zamanında 
Obama ile İran arasında 
imzalanan nükleer anlaşmasının 
tekrardan incelenmesini istedi, 
bu inceleme sonrasında İran’a 
uygulanan yaptırımların tamamen 
kaldırıp kaldırılmayacağı belli 
olacak. Diğer taraftan İran’ın 
yükselişinde sahip olduğu doğal 
gaz ve petrol rezervleri de çok 
önemli bir yere sahip. Tekstil, 

perakendecilik, emlak, inşaat 
ve alt yapı hizmetleri açısından 
ciddi bir pazarı olan İran’da 
enerji, otomotiv, petro kimya 
ve madencilik bakımından 
da güçlü bir yapının olması 
sadece ülkemizde yeni pazarlar 

arayan yatırımcıları değil, 
dünyanın dört bir yanındaki 
pazar avcılarını da bu ülkeye 
kaydırıyor. Tüm bunların hepsini 
bir bir anlatacağız, fakat tüm 
bu ayrıntılara geçmeden önce 
yazımızın başında sorduğumuz 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin geçen yıl yayımladığı  “Ambargo Sonrası 
İran Ekonomik ve Ticari Etki Analizi” raporuna göre 
İran ekonomisinin 2016-2017 döneminde yüzde 4 ile 
5.5 aralığında büyümesi öngörülüyor. 

15 milyonu aşan nüfusu ile İran’ın 
başkenti Tahran’da devasa büyüklükteki 
binalar ve hareketli yaşam dikkat çeker.
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Yıllar İhracat Değişim İthalat Değişim

2011 186.723 -2,2% 1.325.003 14,8%

2012 77.512 -58,5% 2.194.485 65,6%

2013 124.808 61,0% 2.761.820 25,9%

2014 82.256 -55,9% 3.010.748 9,0%

2015 58.835 -24,1% 2.072.853 -31,2%

İran'ın Tekstil ve Hammaddeleri Genel Dış Ticareti (Birim: 1000 $)

soruya bir cevap daha verelim. 
Düşündüğünüz gibi İran’a 
gittiğinizde İranlı kadınlar ile 
göz göze gelmenizde herhangi 
bir sakınca yok, bu yüzden idam 
edilmeyeceğinizin garantisini 
verebiliriz. Onlarla konuşabilir 
hatta size rehberlik etmelerini 
bile isteyebilirsiniz. İranlılar 
kadın erkek fark etmeksizin bir 
hayli modern, çağdaş ve ciddi 
bir entelektüel bilgi birikimine 
sahipler. İran sokaklarında 
gezerken bir opera sanatçısı 
yahut beş dil bilen bir İranlıyla 
tanışırsanız hiç şaşırmayın.  
Fakat artı bir parantez açalım 
ve İran’da en büyük problemin 
internet olduğunu, büyük 
oteller dışında wi-fi’nin çok 
çekmediğini belirtelim. Facebook 
ve Twitter’ın yasak olduğu doğru, 
Instagram ise serbest. 

İran yeniden
“Ruhani” dedi
Ortadoğu’nun en önemli 
aktörlerinden İran’da şu anda 
çok büyük bir hareketliliğin söz 
konusu olduğunu da özellikle 
belirtmekte fayda var. Çünkü 
Ruhani, yeniden Cumhurbaşkanı 
oldu ve İran’da adeta tabuları 
yıktı. 19 Mayıs’ta gerçekleşen 
seçimlerde oyların yüzde 57’sini 
alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı 
olan Hasan Ruhani, ekonomik 
durgunluğun sona ermesi 
için yüzde 8 büyüme hızına 
ulaşmayı, bunun içinde yabancı 
sermayeden yıllık 50 milyar 
dolar girdi sağlamayı planlıyor. 
Özgürlüğün genişletilmesi, 
istihdam, kalkınmada süreklilik, 
dünyayla diyalog ve barış 
merkezli ilişkiler Ruhani’nin 
seçim vaatleri arasında yer 
alıyordu. Ilımlı bir lider 
olarak ifade edilen Ruhani’nin 
ekonomik büyüme için yeni 
teknoloji arayışları içerisinde 
olması da bir hayli önemli. 
Bu arayış Ruhani’nin İran’ı 
dünyaya açmak istediği şeklinde 

yorumlanıyor. Diğer taraftan İran 
lideri, ABD ile görüşmelerinde 
ülke tarihindeki en önemli 
imtiyazı yaparak nükleer 
programının geliştirmesini 
durdurmuştu. Kısacası İran 
ekonomisinde Ruhani’nin 
önemi tartışılamayacak kadar 
fazla. Yeni dönemde Ruhani’nin 
nasıl bir politika izleyeceği ve 
İran’ın ekonomik verilerinin 
nasıl bir seyirde ilerleyeceğini 
önümüzdeki günlerde daha net 
bir şekilde görebileceğiz.

425 milyar dolarlık GSYİH ile 
bölgenin en güçlüsü
İran ekonomisi büyük ölçüde 
devlet merkezli yönetilen petrol 
üretimi ve ihracatına dayanıyor. 
Dünya petrol rezervlerinin yüzde 
10’unu barındıran İran’ın günlük 
üretim miktarı 3,65 milyon varil, 
bunun 1,7 milyon varilini ise 
ihraç ediyor. OPEC tarafından 
belirtilen günlük petrol üretim 
kotası ise 4,11 milyon varil 
olarak ifade ediliyor. Yaklaşık 
79 milyon nüfusunun çoğunu 
genç nüfus oluşturuyor ve bu 
genç nüfus nitelikli işgücü 
anlamına geliyor. Ayrıca 425 

milyar dolarlık bir gayri safi milli 
hasılaya sahip. Bu oran İran’ın 
dünyada ve bölgesinde önde 
gelmesinde bir hayli önemli bir 
faktör ve bölgenin en güçlüsü 
olduğunu söylersek abartmış 
olmayız.

Petrol ihracatının
artması bekleniyor
İran’ın bu kadar güçlü olmasında 
dünyanın en büyük ikinci doğal 
gaz rezervine ve aynı zamanda 
en büyük dördüncü petrol 
rezervlerine sahip olması etkili. 
Petrol oldum olası İran için 
önemli bir gelir kaynağı olmuş, 
fakat yıllar itibarıyla Amerika ve 
AB ülkeleri tarafından uygulanan 
yaptırımlar ülkede petrol arzında 

önemli düşüşlerin yaşanmasını 
sağlamış. Bu husus bir hayli 
önemli. Şimdilerde yaptırımlar 
bir bir kalkıyor. Dünyanın İran’a 
uyguladığı ambargoları tamamen 
kaldırmasıyla birlikte petrol 
ihracatının artması bekleniyor. 
Uzmanlar bunun için İran’daki 
rafinelere ciddi yatırımlar 
yapılması gerektiğinde hem 
fikir. Bilhassa üretime dönük 
endüstride modern teknolojik 
transferlerine ihtiyaç duyuluyor. 
Tüm bunların ötesinde İran’ın 
doğal gaz üretiminin yurtiçi 
talebi karşılamakta zorlandığını 
da belirtelim. Her ne kadar 2015 
yılında Güney Pars doğal gaz 
sahasında yeni üretim sahaları 
tespit edilmiş dahi olsa petrol 

Nükleer enerji üretimi konusundaki ısrarı nedeniyle zamanında ABD ve 
Avrupa’nın ağır ekonomik yaptırımlarına maruz kalan İran, 2013 yılında Hasan 
Ruhani’nin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber ılımlı politikalar izlemeye 
başladı. Ruhani, 19 Mayıs seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Ülke 2014 2015 Değişim Pay

Çin 150.436 165.043 9,7% 86,4%

Türkiye 31.944 22.288 -30,2% 11,7%

Güney Kore 4.082 3.403 -16,6% 1,8%

Tayland                  - 84 0,0%

Hindistan 125 54 -56,8% 0,0%

Almanya 238 39 -83,6% 0,0%

İtalya 74 25 -66,2% 0,0%

Gürcistan                 - 13 0,0%

Fransa                 - 9 0,0%

İspanya 4 8 100,0% 0,0%

İlk 10 ülke toplamı 186.903 190.966 2,2% 99,99%

Toplam Örme Kumaş İthalatı 261.117 190.983 -26,9% 100%

İran’ın En Çok Örme Kumaş  İthal Ettiği Ülkeler/2015 (Birim: 1000 $)
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şirketlerine büyük görevler 
düşüyor. Örneğin Doğal Gaz 
Şirketi (NIGC) ve Ulusal 
Petrokimya Şirketi (NPC); 
ülkenin petrokimya sektörünün 
yanı sıra petrol ve doğal gaz 
sektörünün de satışa dönük ve 
üretime dönük faaliyetlerine 
hâkim konumunda. İran Ulusal 
Petrol Şirketi (NIOC) şu anda 
48 farklı sahada ve 17 keşif 
parselinde toplamda 49 proje 
yürütüyor. 

Toplam ihracatının 
yüzde 15’i Türkiye’nin
Peki, Türkiye ile İran ilişkileri 
ne düzeyde? Türkiye, 6,1 
milyar dolarlık değerle İran’ın 
toplam ihracatının yüzde 
15’ini oluşturuyor. Türkiye’nin 
İran’dan en çok ithal ettiği 
ürünler, yüzde 80’lik bir pay 
ile mineral yakıt ve petrol. 
Plastikler ve bakır da ilk üç 
arasında olmasına rağmen, 
İran’ın Türkiye’ye toplam 
ihracatının sadece yüzde 11’i. 
İran’ın Türkiye’den en çok 
ithal ettiği ürünler ise 2011 
öncesi ve sonrasında farklılık 
gösteriyor. İran’ın 2010’daki en 
büyük ithalat kalemi yaklaşık 
470 milyon dolarlık ithalat 
değeri ile makineler oldu. İran 
2012 ve 2015 arasında benzer 
miktarlarda makine ithal etse 
de, bu dönemde en çok ithal 
edilen ürünler makinelerin de 

üzerine çıkan değerli taşlar ve 
mücevherler. 2012’de İran’ın 
Türkiye’den ithal ettiği mallar 
arasında 6,54 milyar dolarlık 
değerli taş olsa da, 2012’den 
sonraki 3 senede bu ürünlerin 
düşüş gösterdiğini belirtmekte 
fayda var. Değerli taşlar ve 
makine dışında, plastikler, ahşap 
ve tütün diğer en çok ithal edilen 
mallar arasında yer alıyor. 

Ortadoğu’nun en büyük
ikinci ekonomisi
İran, 2014’te Ortadoğu’daki en 
büyük ikinci nüfusa (1. Mısır) ve 
ekonomiye (1. Suudi Arabistan) 
sahip olup, GSYİH’sini 425 
milyar dolara ulaştırdı. İran, 
yüzde 41’i 25 yaş altında 
olan yaklaşık 79 milyonluk 
bir nüfusa sahip. Ortadoğu 
bölgesinde karşılaştırıldığında, 
İran GSYİH ve harcanabilir 
gelirde Türkiye ve Suudi 
Arabistan’ın gerisinde kalıyor. 
Fakat yaptırımların kaldırılması, 
yeni yabancı yatırımlar ve 
teknolojilerin transfer edilmesi 
hedefiyle, bu rakamların İran 
için diğer ülkelere kıyasla daha 
hızlı büyümesi beklenebilir. 
İran’ın ekonomisi, doğrudan 
ya da dolaylı olarak (vakıflar/
bonyadlar, yatırım fonları ve 
emeklilik fonları aracılığıyla), 
çoğunlukla devlet tarafından 
kontrol ediliyor. 

1920’li yıllarda kurulan büyük ölçekli fabrikalar 
Irak savaşında ciddi ölçüde zarar görmüş dahi 
olsa son yıllarda bunun telafisi için önemli bir 
uğraş verilmiş. İran’ın üretimini yaptığı ürünler 
arasında deri ürünleri dikkat çekiyor. 

Bu sorunun cevabını İranlı 
Sanayici ve İşadamları 
Derneği ( İSİAD ) Başkanı 
Mehdi Culazade veriyor. 
Dünyanın en büyük petrol 
üreticilerinden ve doğal gaz 
açısından dünyanın en büyük 
rezervlerine sahip İran’ın 
sanayici ve işadamlarına pek 
çok avantaj getirdiği fikrinde. 
Türk yatırımcılara seslenen 
Culuzade, iki ülkenin kültürel ve 
coğrafi yakınlığı, İran’da Türkçe 
konuşan önemli bir nüfusun 
olması, Türk markaların 
İran’da çok iyi tanınıyor olması 
ve Türk firmaların vergiyle 
ilgili ciddi avantajlara sahip 
olmasını nedenler arasında 
gösteriyor. Culuzade şöyle 
diyor; “Bir kere İran’ın çok 
genç ve eğitimli bir nüfusu 
var, petrol açısından dünyanın 
dördüncü büyük üreticisi, 
doğal gaz açısından dünyanın 

en büyük rezervlerine sahip. 
İran enerji ve istihdam 
maliyetlerinin düşüklüğü 
açısından da önemli bir 
ülke.”  İran ekonomisinin 
önlenemez yükselişine 
dünyada sessiz kalmıyor. 
Amerika’da yayınlanan 
Forbes dergisinin geçtiğimiz 
yıl İran ekonomisini ele alarak 
yayınladığı yazı bunun en 
güzel örneklerinden biri. Bu 
yazıda İran ekonomisinin 
Amerika’nın yaptırımlarına 
rağmen yükselişe geçtiği 
ve yabancı yatırımcıları 
kendisine bir mıknatıs misali 
çektiği ifade edildi. Ayrıca 
İran’ın petrol ihracatının yanı 
sıra profesyonel işgücü ve 
bilim adamlarının Ortadoğu 
standartlarının çok ötesinde 
olduğu anlatıldı. İran’da yılda 
233 bin mühendis ve bilim 
adamı yetiştiriliyor. 

İran’a neden yatırım yapmalı?

ÖRSAD YENILENEN 
YÜZÜYLE SIZLERLE
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ÖRSAD YENILENEN 
YÜZÜYLE SIZLERLE
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“BİR YOL AYRIMINDA OLAN 
İNSANLIK” MERCEK ALTINDA
Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde 
dünyayı saran otoriterleşme dalgası ve Avrupa Birliği’nin geleceği değerlendirildi. Zirveye 44 ülkeden 4 
cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde siyasetçi ve düşünce önderi katıldı.

İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği’nin 

(İHKİB) desteği ile 4-6 Nisan 
tarihleri arasında düzenlenen 
Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin bu 
yıl 20’ncisi düzenlendi. Zirveye 
44 ülkeden 4 cumhurbaşkanının 
da aralarında bulunduğu 100’ün 
üzerinde siyasetçi ve düşünce 
önderinin katıldığı zirvenin ana 
başlığı “Bir yol ayrımında olan 
insanlık” oldu. 20’nci Avrasya 
Ekonomi Zirvesi’nde Avrupa 
Parlamentosu, Birleşmiş Milletler, 
İslam Konferansı, Viyana 
Ekonomik Forumu, Moldova 
Bilimler Akademisi, Bulgaristan 
Slavyani Vakfı, Slovenya Life 
Learning Academy de temsil 
edildi.

Türkiye, dünyanın 7’nci büyük 
tedarikçisi
Zirveye İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 

“Türkiye, dünyanın 7’nci büyük 
hazır giyim ve konfeksiyon 
tedarikçisi konumunda. Üretim 
alt yapımız, bilgi birikimimiz ve 
tasarımlarımızla hazır giyimde 
marka ülkelerden biriyiz. 
Dünyanın hemen her ülkesine 
ürün satıyor, Türkiye’nin tanıtım 
yüzü gibi çalışıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

“En yüksek artışı ABD 
pazarında yakaladık”
Türkiye’ye her yıl yaklaşık 15 
milyar dolar net döviz girdisi 
sağladıklarını ifade eden Mustafa 
Gültepe, “2014 yılında 18,7 
milyar dolarla tüm zamanların 
rekorunu kıran hazır giyim 
ihracatı, son iki yılı 17 milyar 

Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Gültepe, Marmara Grubu Vakfı 
Başkanı Akkan Suver, Moda 
Tasarımcısı Çiğdem Akın’ın yanı 
sıra İHKİB’in yönetim kurulu 
üyeleri de katılım sağladı. Basın 
toplantısında konuşan İstanbul 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Gültepe, 
Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 
uluslararası alanda rüştünü ispat 
etmiş bir organizasyon olduğunu 
söyledi. AB’ye alternatif 
pazar arayışındaki sektör için 
Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 
fırsat kapıları araladığını 
ifade eden Mustafa Gültepe, 

dolarla kapattı” dedi. Yaşanan 
olumsuzluklar nedeniyle Avrupalı 
alıcıların Türkiye’ye gelmekten 
kaçındığını belirten Gültepe, “Biz 
bavullarımızı ellerimize alarak 
ülke ülke dolaştık. Ancak bütün 
çabalarımıza rağmen 2017’ye 
ne yazık ki ekside başladık” 
diye belirtti. Mustafa Gültepe, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Rakamlara baktığımızda hazır 
giyim ihracatımızın 1 Ocak-27 
Mart 2017 tarihlerinde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
5,8’lik düşüşle 3,8 milyar dolar 
olduğunu görüyoruz. Buna karşın 
mart ayında düşüşün yüzde 
3’e gerilediğine tanıklık ettik. 
1-27 Mart arasında ihracatımız 
1,3 milyar dolar oldu. İlk 10 
pazar içerisinde mart ayında 
en yüksek artışı ise yüzde 26,1 
ile ABD pazarında yakaladık. 
Yılın ilk üç ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre ise bu 
ülkeye ihracatımız yüzde 7,7 

 Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne 44 ülkeden 4 
cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 100’ün 
üzerinde siyasetçi ve düşünce önderi katıldı. 
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arttı. Söz konusu dönemde ilk 
10 pazar içinde en yüksek artış 
yüzde 15 ile Irak’ta yaşandı. Üç 
ayda Irak’a 180 milyon dolarlık 
ihracat yaptık. 2016’da yaşanan 
siyasal gerginlikler nedeniyle 
büyük kayıp yaşadığımız 
Rusya’da ise yüzümüz yeniden 
gülmeye başladı. Yüzde 85 
artış ile 45 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdik. İlk üç ayda 
rekor artışı ise yüzde 754 ile 
Macaristan’da yakalayıp, 36 
milyon dolarlık satış yaptık. 
Bu rakamlar 2017’de 17 milyar 
doların üzerinde bir ihracat için 
umutlarımızı güçlendiriyor.”

“Dünya büyük bir siyasal 
deprem yaşıyor”
Düzenlenen basın toplantısında 
konuşan bir diğer isim ise 
Marmara Grubu Vakfı Başkanı 
Akkan Suver oldu. Marmara 
Grubu Vakfı Başkanı Akkan 
Suver, Avrasya Ekonomi 
Zirvesi’nin Orta Asya’dan 
Avrupa’ya kadar geniş bir 
coğrafyada kabul gören, 
uluslararası prestiji yüksek bir 
organizasyon olduğunu söyledi. 

istediği zaferi elde edemese 
de önümüzdeki günlerde 
Fransa, Almanya ve Avusturya 
seçimlerinde ırkçı partilerin 
gösterecekleri performans, 
demokratik Avrupa’nın geleceği 
için hepimizi endişelendiriyor. 
Giderek güçlenen milliyetçilik 
akımları gerçeğinden hareketle 
Avrupa’nın ve dünyanın 
3’üncü büyük savaşa gidip 
gitmeyeceğini sorgulamak 
zorundayız. Kabul edelim ki AB 
için de yeni bir süreç başladı. 
İngiltere’nin yer almadığı 
bir Birlik Avrupa’yı nereye 
götürür? Yeni kopmalar olur 
mu? AB’nin kurumsal yapısı 
değişir mi? Bunları ekonomik 
açıdan enerji noktasından ve 
yaşadığımız göç noktasından da 
ele alacağız. Gene yaşadığımız 
acı olayları, zorunlu göçü ve 
terörizmi, ‘Şiddet ve Terör 
Ortamında Dinlerin Barışa 
Katkısı’ adı altında devlet 
adamlarıyla, siyaset adamlarıyla, 
akademisyenlerle ve de din 
adamlarıyla konuşacağız” diye 
konuştu.

“Modanın birleştirici
ruhu var”
Son olarak Moda Tasarımcısı 
Çiğdem Akın da değişen yeni 
dünya düzeninde, modanın 
birleştirici ruhuna dikkat çekti. 
Akın, Anadolu kültürünün 
uluslararası arenada ifade 
edilmesinde modanın etkin bir 
anlatım biçimi olduğunu dile 
getirdi. 
 
Defile beğeni topladı
Marmara Grubu Vakfı tarafından 
4-6 Nisan’da gerçekleştirilen 
Avrasya Ekonomi Zirvesi için 
gala yemeği daveti verildi. 
Marmara Grubu Vakfı tarafından 
Yeşilköy’deki WOW Hotel’de 
düzenlenen gala yemeğine 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Bakırköy Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu, İHKİB 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Gültepe ve 
yönetim kurulu üyelerinin yanı 
sıra çeşitli ülkelerden işadamları 
ve akademisyenler katıldı. Zirve 
öncesinde İHKİB desteğiyle 
Modacı Çiğdem Akın’ın defilesi 
yapıldı. Koreografisini Ferhan 
Aral’ın üstlendiği “Something 
Stupid” adlı koleksiyon davetliler 
tarafından beğeniyle izlendi. 

Bu yıl zirvenin ana başlığını “Bir 
yol ayrımında olan insanlık” 
şeklinde belirlediklerini anlatan 
Akkan Suver, artan otoriterleşme 
eğilimlerinin ve milliyetçi 
popülist siyaset anlayışının 
yükselişi ekseninde dünyanın ve 
Avrupa’nın geleceğinin mercek 
altına alınacağını vurguladı. 
Akkan Suver, sözlerine şöyle 
devam etti: “Dünya büyük bir 
siyasal deprem yaşıyor. Samuel 
Huntington’un 3’üncü dalga diye 
adlandırdığı demokratikleşme 
süreci sona ermiş görünüyor. 
Yerine ters otoriterleşme dalgası 
dünyayı sarıyor. Popülist, yabancı 
düşmanı, ulusalcılık temelinde 
seçmen desteği bulan hareket ve 
partiler oy patlaması yaşıyor.”  

“Avrupa’nın geleceği için 
endişeliyiz” 
“Donald Trump’ın başarısından 
sonra Avrupa’da da benzer 
siyasi anlayışın giderek 
daha çok taraftar topladığını 
üzülerek takip ediyoruz” 
ifadelerini kullanan Akkan 
Suver, “Hollanda’da Geert 
Wilders 15 Mart’taki seçimde 

Dünya büyük bir siyasal deprem 
yaşıyor. Samuel Huntington’un 
3’üncü dalga diye adlandırdığı 
demokratikleşme süreci sona ermiş 
görünüyor. 

Akkan SUVER
Marmara Grubu Vakfı Başkanı

Koreografisini Ferhan Aral’ın üstlendiği 
Çiğdem Akın’ın defilesi davetliler 
tarafından beğeniyle izlendi.

Türkiye, dünyanın 7’nci büyük hazır 
giyim ve tedarikçisi konumundadır. 
Hazır giyimde marka ülkelerden biriyiz.

Değişen yeni dünya düzeninde, 
modanın birleştirici ruhu var. 

Mustafa GÜLTEPE

Çiğdem AKIN

İHKİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Moda Tasarımcısı
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ÜÇÜNCÜ TTM İÇİN RUSYA’YA 
ZİYARET YAPILDI
Tahran ve New York’un ardından harekete geçen İHKİB, İTHİB ve İDMİB üçüncü TTM için Rusya’ya ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Rusya’ya geçtiğimiz 
yıllarda gerileme 
kaydeden ihracat değeri 

Ocak-Mart dönemi ile yükseliş 
eğilimine girdi. İhracatta yaşanan 
gerileme nedeniyle potansiyelinin 
altında kalmış olmasına rağmen 
Rusya, bir ihracat pazarı olarak 
her zaman ülkemiz sektörleri için 
önemli bir yer tutuyor. Rusya’ya 
ihracatımızda zaman içinde farklı 
dönemler yaşandığı söylenebilir. 
Ancak ticari ilişkilerde sorunlar 
yaşansa dahi ihracat sektörümüz 
için Rusya her zaman öncelikli bir 
ihracat pazarı olarak konumunu 
korudu. Rus turistlere uygulanan 
özel fatura ve sıcak satış ile 

belirli bir değere ulaşan Rusya’ya 
ihracatımız, Basitleştirilmiş 
Gümrük Hattı’nın (BGH) 
kurulmasıyla daha kurumsal bir 
yapıda şekillendi. 

TTM için sektör
çalışmaları hız kazandı
Rusya ile serbest ticaret 

anlaşmasının imzalanması 
konuşulurken yaşanan siyasi 
gelişmeler sonucu ilişkilere 
biraz ara verilmiş oldu. Ancak 
son dönemdeki ihracat artışı, 
Rusya’nın ihracat pazarı olarak 
sektörlerimiz için öneminin 
devam ettiğini gösteriyor. 
Rusya’da Türk ürünlerine olan 

ilgi sürdüğü sürece sektörlerimiz 
her türlü zorlukları aşabilecek. 
Bu çerçevede, Rusya’da Türkiye 
Ticaret Merkezi’nin (TTM) 
kurulması için hazır giyim ve 
konfeksiyon, tekstil ve deri 
sektörleri çalışmalarına hız verdi. 

3’üncü TTM Rusya’ya
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi ve TİM Başkan 
Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu 
Başkanlığında, İTHİB Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Şenocak, LASİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Giyaseddin Eyyüpkoca, MESİAD 

Son dönemdeki ihracat artışı, Rusya’nın ihracat 
pazarı olarak sektörlerimiz için öneminin devam 
ettiğini ve Rusya’da ise Türk ürünlerine olan 
ilgi sürdüğü sürece sektörlerimizin her türlü 
zorlukları aşabileceğini gösteriyor.
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Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Gecü, TİM A.Ş. CEO’su Bahadır 
Öztanyel ve ilgili yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan 12 kişilik bir 
heyet, Moskova’da TTM olanağını 
değerlendirmek üzere sektörel 
bir ziyarette bulundu. Ziyarette 
bu ülkede açılacak bir TTM’in 
hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil 
ve deri sektörlerine sunacağı 
fırsatlar detaylı görüşüldü. 
Yapılan ziyaretlerde TTM’lerin 
ihracatın artması için önemli bir 
avantaj olduğu belirtildi. İran’ın 
Tahran şehrinde hazır giyim ve 
konfeksiyon ile tekstil sektörleri 
ve ABD’nin New York şehrinde 
ise hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörü TTM projelerini hayata 
geçirdi. Üçüncü TTM ülkesi olarak 
Rusya’nın değerlendirilmesinde 
TTM sayesinde pazarın daha 
yakından takip edebilmesi ve bu 

ülkeye yönelik hedeflerin daha 
kolay gerçekleştirilmesi imkanının 
yakalanması etkili oluyor.  

“Çalışmaları sürdüreceğiz”
İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle, özel bir 
firma tarafından işletilen ve 
birtakım sorunların yaşandığı 
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nın, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından kurulacak ve kar 
amacı gütmeyen yeni bir şirket 
tarafından işletilecek olmasını 
olumlu bulduklarını vurguladı. 
Sorunlar nedeniyle sistemden 
çıkan firmaların tekrar bu sisteme 
geçeceğini dile getiren Gülle, 
“İTHİB olarak, sorun olan 
pazarlarda çözüm yollarının 
ivedilikle bulunması için gerekli 
çalışmaları sürdüreceğiz” diye 
konuştu.

Üçüncü TTM ülkesi olarak Rusya’nın 
değerlendirilmesinde, TTM sayesinde pazarın 
daha yakından takip edebilmesi ve bu ülkeye 
yönelik hedeflerin daha kolay gerçekleştirilmesi 
imkanının yakalanması etkili oluyor.  

 Rusya’da Türkiye Ticaret Merkezi’nin (TTM) kurulması için hazır giyim ve konfeksiyon ile tekstil ve deri sektörleri çalışmalarına hız verdi. 

 İHKİB, İTHİB ve İDMİB üçüncü TTM için Rusya’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ekonomi Bakanlığının belirli 
oranlarda destekler (kira, 
tanıtım gibi) verdiği Türkiye 
Ticaret Merkezleri projesi 
devam ediyor. Dubai, Tahran, 
New York ve Chicago’da 
faaliyete geçen ticaret 
merkezlerinin yanına, İtalya 
ve Çin de ekleniyor. İtalya’daki 
merkezin bu yıl faaliyete 

geçmesi planlanıyor. Çin’in 
Şangay şehrinde kurulması 
planlanan Türkiye Ticaret 
Merkezi’nin ise, gıda sektörüne 
odaklanması hedefleniyor. 
Merkez ile ilgili altyapı 
çalışmaları sürüyor. Söz 
konusu merkezler hedef odaklı 
yapılandırılıyor. Tahran’daki 
merkez hazır giyim, kimya, 

mobilya, tekstil üzerine, 
Dubai’deki iklimlendirme, 
mücevher ve bilişim üzerine, 
New York’taki halı, ev tekstili, 
hazır giyim ve iş kontratları 
üzerine, Chicago’daki merkez 
ise kimya sektörüne odaklandı. 
Türkiye Ticaret Merkezleri hem 
ihracata ivme kazandırıyor hem 
de markalaşmayı sağlıyor.

Türkiye Ticaret Merkezleri’ne yenileri ekleniyor
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TÜRKIYE’NIN DOSTLARI 
TÜRKIYE’YI ANLATIYOR
Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde TİM ve TOBB işbirliğinde başlayan kampanya ile Türkiye’nin 
dostları Türkiye’yi anlatacak. Kampanya ilk olarak Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde başlayacak.

Türkiye’de yıllardır 
çalışan ve yatırımları 
olan küresel şirketlerin 

yöneticileri ülkenin yurtdışındaki 
imajını ve algısını düzeltmek için 
harekete geçti.
Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) işbirliğinde başlayan 
yeni kampanya ile “Türkiye’nin 
dostları Türkiye’yi anlatacak.”
Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, 
İtalya, Rusya ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde başlayacak 
kampanyaya Türkiye’de uzun 
yıllardır yatırımları olan General 
Electric, Sberbank, Fiat, Ford, 
Danone, Hyundai, Novartis ve 
Vodafone gibi şirketlerin CEO ve 
üst düzey yöneticileri “Türkiye’ye 
güven, inan ve kazan” diyor.
Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekci’nin “Dostlarımız” diye 
nitelendirdiği yöneticiler kendi 
Türkiye deneyimlerini anlatarak, 
Türkiye’nin yurtdışında bozulan 
algısına ilaç olacaklar.

7 ülkeyi kapsayacak
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin öncülüğünde, 
TİM koordinasyonu ve TOBB iş 
birliğiyle yurtdışında yürütülecek 
Türkiye İmaj Kampanyası, Çırağan 
Sarayı’nda yapılan lansman 
etkinliğiyle tanıtıldı. Etkinliğe 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
TOBB Başkan Vekili Halim Mete, 
sivil toplum kuruluşları ve iş 
dünyasının temsilcileri ile küresel 
çapta faaliyet gösteren firmaların 
en üst düzey yöneticileri katıldı.
Kampanya sayesinde son dönemde 
yurtdışında Türkiye aleyhine 

yürütülen negatif algı oluşturulma 
çabasına kuvvetli bir yanıt 
verilecek. Ekonomi Bakanlığı 
öncülüğünde başlatılan kampanya 
ile 2016’da yaşanan menfur 
darbe girişimi ve terör saldırıları 
sonrasında Türkiye’nin istikrarlı 
ekonomisinin potansiyeline 
duyulan inancın güçlendirilmesi 
hedefleniyor.
Türkiye’nin uluslararası konumu 
ve itibarının zedelenmesine mâni 
olma amacını güden kampanya; 
Amerika, İngiltere, Almanya, 
Fransa, İtalya, Rusya ve Birleşik 
Arap Emirlikleri olmak üzere, 
Türkiye’nin ihracatında yüzde 
40’a yakın paya sahip yedi 
ülkeyi kapsayacak. Çalışmaların 
tamamı, Türkiye’den yönetilecek. 
Kampanya kapsamında ilk etapta 
Türkiye’de varlık gösteren 
yabancı kurum ve kuruluşların üst 

düzey yöneticileri ile hazırlanan 
videolar, yedi ülkede gösterime 
girecek. Bugünden itibaren iki 
gün boyunca, önce Türkiye 
televizyonlarında tanıtıcı filmler 
gösterimde olacak.
16 uluslararası markanın üst 
düzey yöneticilerinin Türkiye’ye 
dair duydukları güveni ve 
inancı kendi ağızlarından 
aktardıkları videolar, ‘Yabancı 
dostların gözünden, kalbinden 
ve dilinden Türkiye’ temasını 
işliyor. Yurtdışında, özellikle 
Türkiye’nin ihracatından yüksek 
pay alan ülkelerde yürütülecek 
kampanyanın diğer ülke 
kampanyalarından en büyük 
farkı; Türkiye’nin gerçeklerinin 
Türkiyeli işadamlarının ağzından 
değil, Türkiye’de faaliyet 
gösteren, ülkemizin taşıdığı 
potansiyele inanan ve işlerine 
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Büyükekşi;  “7 ülkede kampanyamız başlayacak. 
Televizyon ekranları, gazete ve dergiler ile basılı 
medyada tam sayfa ilanlar olacak. 1 yıl süreyle 
devam edecek. 7 ülkede 500 milyon kişiye ulaşmayı 
hedefliyoruz” dedi.

yatırım yapmaya devam eden 
yabancı kurum ve kuruluşların 
yöneticilerinin ağzından 
anlatılması olacak.

“Bu, Türkiye olarak kendi 
devlerimizi yaratma 
projesidir”
Projenin detaylarını açıklayan ve 
ülkemizin yurtdışındaki algısına 
vereceği katkılara değinen 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türkiye’de bizim yaşadıklarımızı 
yaşayan yabancı dostlarımızın 
aslında hiç de yabancı 
olmadığını, onları ‘yol arkadaşı’ 
olarak nitelememiz gerektiğini 
ifade etti ve şu yorumda 
bulundu: “Son dönemde 
tercihini Batı ile entegrasyondan 
yana koymuş bir Türkiye 
olarak kimseye yaşadıklarımızı 
hissettiremediğimiz zamanlar 
yaşadık ve gördük ki 
dostlarımız yaşadıklarımızı 
anlamakta zorluk çektiler. 
Dost ülkelerdeki yayın 
kuruluşları ağza alınmayacak 
ifadeler kullanıyorlar. Fakat ne 
kadar zor olsa da Türkiye’de 
yaşadıklarımızın iç yüzünün, 
en doğru şekilde dışarıya 
anlatılması gerekiyor. Fakat 
bizim bizi anlatmamız zor. 
Bizi bizimle beraber olan 
dostlarımızın anlatması lazım. 
Bu sebeple; ‘gelin, kendi 
hikâyenizi bizimle paylaşın’ 
dedik. Kampanyamız ilk etapta 
7 ülkede başlayacak. Ardından 
daha da büyüyecek.”
Nifak ya da fesat geçişlerine 
de hazır olmamız gerektiğini 
ifade eden Bakan Zeybekci; 

“Meydana gelen boşluktan terör 
örgütleri nemalanıyor. Bizler 
terör örgütlerinin kazanmasına 
müsaade etmeyeceğiz. Dünyanın 
her yerinden dostlarımızı 
yanımıza toplayacağız ve ‘tuzağa 
düşmeyelim’ diyeceğiz. Bizler 
bıkmadan usanmadan kendimizi, 
gerçeklerimizi anlatmaya 
devam edeceğiz. Çalışmalarımız 
bunlarla sınırlı kalmayacak. 
Ekonomi Bakanı olarak dünyada 
önde gelen aktörlere yatırım 
teşvik sistemimizi bizzat 
anlatacağım. Türkiye’nin 
avantajlarını aktaracağız. Bu, 
Türkiye olarak kendi devlerimizi 
yaratma projesidir” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Televizyon ekranları, gazete ve dergiler ile basılı medyada tam sayfa ilanlar olacak. 
Kampanya 1 yıl süreyle devam edecek. 7 ülkede 500 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bizi bizimle beraber olan dostlarımızın 
anlatması lazım. Kampanyamız ilk 
etapta 7 ülkede başlayacak. Ardından 
daha da büyüyecek.

Nihat ZEYBEKCI
Ekonomi Bakanı

Türkiye İmaj Kampanyasına 
katılan isimler sırasıyla şöyle;
• Unilever Türkiye
Orta Asya ve İran Yönetim 
Kurulu Başkanı Harm Goossens
• Samsung Electronics Türkiye 
Başkanı Dae Hyun Kim
• Vodafone Türkiye Üst 

Yöneticisi 
Colman Deegan
• Toyota Türkiye Genel Müdürü
Hiroshi Kato
• Hyundai Assan Başkanı 
Mong Hyun Yoon
• AXA Grup Üst Yöneticisi 
Guillaume Lejeune

• Sanofi Türkiye Ülke Başkanı 
Fabrizio Guidi
• Novartis Türkiye Ülke Başkanı 
Peter Catalino
• Sberbank Üst Yöneticisi 
Herman Gref
• BNP Paribas Başkan 
Yardımcısı 

Jean Paul Sabet
• Ford Başkanı ve Üst Yöneticisi 
Mark Fields
• FCA Grup Üst Yöneticisi 
Sergio Marchionne
• Nestle Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı
Felix Allemann

Kimler yer aldı?

“Ülkeye güvenen dostlarımız 
bizi anlatacak”
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
bu çalışmaya Cumhurbaşkanının 
vizyonu, Ekonomi Bakanının 
liderliği ile çıktıklarını 
belirterek; “Bugün biz kendimizi 
anlatmayacağız. Bizi bilen, 
bize inanan, bu ülkeye güvenen 
dostlarımız bizi anlatacaklar. 
Ülkemiz üzerinde oynanan algı 
oyununu, ülkemizi karalama 
çabalarını boşa çıkaracağız” dedi.

Hedef 2,7 milyar erişim
Büyükekşi, Türkiye’ye inanmış 
güvenmiş küresel şirketlerin 
CEO’larının Türkiye’yi 
en açık haliyle yaşayanlar 
olduğunu belirterek “7 ülkede 
kampanyamız başlayacak. 
Televizyon ekranları, gazete ve 
dergiler ile basılı medyada tam 
sayfa ilanlar olacak. Kampanya 
1 yıl süreyle devam edecek. 7 
ülkede 500 milyon kişiye ulaşmayı 
hedefliyoruz” dedi.
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TEKSTİL DÜNYASI BU FUARLARDA

Hazır giyim, tekstil ve tekstil makineleri alanlarında sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında da 
çok sayıda fuar düzenleniyor. Tekstil dünyasını bir araya getiren bu fuarları sizin için derledik. 

BULUŞUYOR

11. Uluslararası Dosso Dossi Moda Gösteri Fuarı / Antalya, 08-13 Haziran 2017
Modanın son trendleri ve hazır giyim sektörünün yan sanayi ürünleri bu fuarda bir araya geliyor.

Moda Prima /İtalya-Floransa
 19-21 Mayıs 2017

50’den fazla yabancı ülkeden, toplamda 1600’ün üzerinde
 firma katılıyor.

Pitti Uomo / İtalya-Floransa 
13-16 Haziran 2017

İtalya’da sanatın kalbinde şimdide moda atacak. Haziran ayı
 içerisinde erkek modası görücüye çıkıyor.
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Tekstil ve Makineleri Fuarı 
 9-12 Mayıs 2017 / Almanya

Tekstil teknolojilerinin potansiyel kullanım alanlarını ve bu alanda 
yapılan son teknolojik yenilikleri katılımcılara sunacak olan fuara 

dünyanın dört bir yanından tekstil firmaları katılıyor.

Techtextil North America
 20-22 Haziran 2017 /USA - Chicago

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan fuarda teknik tekstil
 ürünleri öne çıkıyor.

23. İstanbul Ev Tekstili Fuarı 
 16-20 Mayıs 2017 / İstanbul-Yeşilköy

Tül, perde, döşemelik kumaş, havlu, halı, mutfak tekstili, duvar kaplama, 
yatak ve banyo tekstili ile dekoratif aksesuarlar

 fuarda en ön sırada yer alıyor.

Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı 
05 - 08 Temmuz 2017 / Bursa

0–12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim sektörünün en iyileri, tekstilin 
kalbi Bursa’da buluşuyor. 
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Deri ve Kürk Konfeksiyon Fuarı 
 6-8 Haziran 2017 / Antalya

Deri, ayakkabı ve çanta sektörlerindeki uluslararası katılımcı 
ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi hedefleyen fuar Antalya’da 

gerçekleştirilecek. Yılda bir kere düzenlenen fuarda deri işleme ve 
ayakkabı makineleri de sergileniyor.

Uluslararası Tekstil, Kumaş ve Aksesuar Fuarı
11-13 Temmuz 2017 /  İtalya-Milano

Fuarda kumaş, kumaş malzemeleri ve aksesuarları sergilenecek. 
İtalya’nın Milano kentinde düzenlenmesi planlanan fuara moda ve 

tekstil üreticilerinin yanı sıra aksesuar
 meraklılarının da katılması bekleniyor.

18. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı / 03-06 Mayıs 2017 / İstanbul-Yeşilköy
Son dönem ayakkabıların yanı sıra ayakkabı sektörünün yan sanayi ürünleri de fuarda yer alıyor.
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MODA VE TEKSTİLİN KALBİ 
PREMIÈRE VİSİON’DA ATTI 
Première Vision, İstanbul’da tekstil ve moda sektörünün iddialı isimlerini altıncı defa bir araya 
getirdi. Uluslararası firmaların yer aldığı fuarda moda ve tekstil dünyasında son gelişmeler ve yeni 
trendler paylaşıldı. Bu senenin moda elçisi ise başarılı moda tasarımcısı Gülçin Çengel oldu.

Moda ve tekstil 
dünyasının kendi 
alanında en önemli 

ve etkili organizasyonu olarak 
nitelendirilen Première Vision, 
İstanbul’da bir kez daha alanının 
en iddialı isimlerini bir araya 
getirdi. Kapılarını 6’ncı defa 
yeniliklerle açan Première Vision 
İstanbul, üç gün boyunca tekstil 
ve moda sektörünün prestijli 
isimlerini bir araya getirerek 
her iki sektörde dünyanın yeni 
trendlerini profesyonellerle paylaştı. 
Première Vision İstanbul’da 
pek çok ülkeden alanının önde 
gelen iplik, kumaş, aksesuar, 
desen, hazır giyim üreticileri ve 
trend ofisleri yer aldı. Première 
Vision Uluslararası Fuarlar 
Direktörü Guglielmo Olearo, 

İstanbul’da hiç ara vermeden 
moda ve tekstil sektörünün iddialı 
isimlerini buluşturmaktan büyük 
bir memnuniyet duyduklarını 
vurgulayarak, “İstanbul için 
planladığımız şekilde ilerliyoruz. 
Planlamalarımız dahilinde 
ilerlememizde Türkiye’de bize 
gösterilen ilgiyi en önemli 
etkenlerden biri olarak ifade 
etmek mümkün. Bu ilgi 
doğrultusunda gelecek sezonlarda 
düzenleyeceğimiz fuarları 
yeni projelerle destekleyip 

geliştireceğiz” diye konuştu. 
Olearo, Première Vision İstanbul’un 
her sezon olduğu gibi bu sezon da 
yeniliklerle ziyaretçilerin karşısına 
çıktığını belirtti. 

104 uluslararası firma
Première Vision İstanbul 2017 
Fuarı’nda, 104 uluslararası firma 
yer aldı. Katılımcılar, İlkbahar/
Yaz 2018 koleksiyonlarını ve son 
gelişmeleri Première Vision’da 
sergiledi. Katılımcılar arasında 
yenilikçi çalışmalarıyla her yıl 

400’den fazla yeni ürün geliştiren 
Melek Dantel, kadın giyime 
yönelik kumaş koleksiyonlarıyla 
Avrupa’daki Zara, Escada ve 
Marks&Spencer gibi modanın 
büyük isimlerine ihracat 
gerçekleştiren Dilek Tekstil, yeni 
nesil inovatif fermuarlarıyla son 
derece iddialı bir isim olarak 
değerlendirilen EMR Fermuar gibi 
kuruluşların yanı sıra 90 milyon 
metrelik üretim kapasitesiyle dokuma 
kumaş ve denimde Pakistan’ın en 
önemli isimlerinden biri olarak 
nitelendirilen Diamond Denim by 
Sapphire gibi isimler de yer aldı. 
Diğer yandan, “marka elçiliği” 
projesini dünyadaki tüm fuarlarıyla 
eş zamanlı olarak İstanbul’da Ekim 
2015’te hayata geçiren ve Première 
Vision İstanbul 2017 Fuarı’nda 
işbirliği yapılan moda tasarımcısı 
Gülçin Çengel de en ön sıralarda 
yerini aldı. Çengel, yenilikçi ve 
yaratıcı yaklaşımıyla alanında lider 
konumda olan Première Vision 
İstanbul’un marka elçisi olmayı son 
derece heyecan verici bulduğunu 
ifade ederek “Özellikle sektörün 
bugünkü duruma gelmesindeki 
katkıları ve tasarımcılarla yaptığı 
işbirlikleri sayesinde durumun 
sürdürülebilirliğini sağlaması göz 
önüne alındığında Première Vision 
ile çalışacak olmaktan mutluyum” 
açıklamasında bulundu. 

Ekim 2016’da Zeynep Tosun ile 
başarılı işbirlikleri geliştiren fuarın 
bu kez moda elçiliğini Gülçin Çengel 
üstlendi. 

Premiere Vision İstanbul 2017 Fuarı’na 104 
uluslararası firma katılım göstererek İlkbahar/
Yaz 2018 koleksiyonlarını ve son gelişmeleri 
sergileyebilme fırsatı buldular. 



68

SEKTÖR

ÖRME DÜNYASI Nisan-Mayıs 2017

Örme işlemi sırasında meydana gelen hatalar, üretim ve kaliteyi etkileyerek örme kumaşın satış ve 
kullanım değerinin düşmesine neden oluyor. Örme kumaşların üretimine başlamadan önce üretilecek 
olan kumaşın konstüriksiyonlarının iyi incelenerek yapılacak üretimin planlanması önem taşıyor.

Örme sanayi sektörü, 
günümüzde teknolojik 
gelişmelerle beraber 

hızla ilerliyor. Yenilenen makine 
yapısı ve üretim kapasitesi ile 
gelişimini sürdüren sektörde 
günden güne hata payında 
da azalma görülüyor. Fakat 
önemli bir nokta olarak, üretime 
başlamadan önceki sürecin iyi 
planlanması gerekiyor. Kumaşın 

hangi numaralarda iplik ile 
çalışması ve ne tip makinede 
üretilmesi gerektiğinin iyi 
ayarlanması ve bütün bunlara 
göre makine üzerindeki ayarların 
kontrollü bir şekilde yapılması 
önemli bir rol oynuyor. Üretim 
bitiminde de bitim işlemleri ile 
hatası en aza indirilmiş kumaşın 
üretilip kullanıma hazır hâle 
getirilmesi gerekiyor.

Örme kumaşlarda sıkça oluşan 
hatalar genellikle makine 
ayarlarından iplik özelliği ve 
kalitesi ile örme dairesinin 
üretim şartlarından ya da kumaşa 
uygulanan bitim işlemlerinden 
kaynaklanıyor. Örme kumaş 
üretiminde oluşan hatalar, 
istenen kaliteyi olumsuz yönde 
etkilemekle birlikte kumaşın 
değerini de düşürüyor.

İplik alımı makineye
göre değişiyor
Çözgülü örmede öncelikle 
görülen iplikten kaynaklanan 
hatalar oluyor. İplik satın alırken 
kullanılacak makine ve çalışılacak 
ürün dikkate alınarak iplik 
alımının yapılması gerekiyor. 
Tekstilde iplik kopmasıyla 
boy yönünde hatanın meydana 
gelmesi örme hataları arasında 

ÇÖZGÜLÜ ÖRME
 HATALARI ÜRETİM 

KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Örme kumaş üretiminde özellikle kaliteli iplik kullanmak 
hata oranını en aza indirmeye yardımcı oluyor.
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sıklıkla karşılan sorunlar 
arasında yer alıyor. Örme kumaş 
üretiminde özellikle kaliteli 
iplik kullanmak hata oranını en 
aza indirmeye yardımcı oluyor. 
Örme üretiminde kullanılan 
ipliklerin genel kabul normlarında 
özellikle düzgünlük, tüylülük 
ve mukavemet değerleri dikkate 
alınması gereken hususlardan. 
İplik kalitesinin yetersiz 
olmasından kaynaklanan sorunu 
önlemek içinse, ortam neminin 
yüzde 40 oranında tutulması, 
kaliteli iplik kullanılması, çözgü 
sırasında iplik sürtünmelerinin 
en aza indirilmesi, çözgünün 
düzgün çekilmesi, çözgüdeki iplik 
yağlama ve statik elektrik alma 
işlemlerinin düzgün çalışması, 
örme tezgahının iğne-platin-
sürgü-blok parçalarının kusursuz 
olması, örme tezgahıscanner ve 
fotosellerinin düzgün çalışması 
gerekiyor. Bobinlerin tamamının 
kullanılabilmesi için vuruk, 
çarpık, yaralı ve deforme 
olmamasına özen gösterilmesi 
önem taşıyor. Özellikle boyalı 
iplik kullanılacak ise iplik 
özelliklerine bir kat daha fazla 
önem verilmeli. Boyalı iplikler 
ile çalışma sırasında makinede 
çalışan kişinin çok daha dikkatli 
çalışması gerekiyor. Örme 
ipliklerinde olan hatalar, direkt 
olarak örme kumaşı etkiler 

ve örme kumaşta hatalara, 
kalitenin düşmesine ve maliyetin 
yükselmesine neden oluyor. 
Üretim miktarı yüksek ürünlerin, 
iplik alımlarında numune iplik 
alınarak üretimde deneme 
yapılması ve sonuca uygun iplik 
alınması uygun bulunuyor.  
İplikten kaynaklanan bir diğer 
sorun da, iplik abrajıyla ilgili. 
Farklı numaradaki ipliklerin 
veya farklı partilerin ipliklerinin 
karışması nedeniyle örme eni 
boyunca oluşan bant izlerinin 
yarattığı durum, iplik harmanında 
oluşan karışıklık nedeniyle de 
sorun yaratabiliyor. Bu tip abrajda 
bantlar düzgün dolmamakla 
birlikte örme kumaşlarda bu 
şekilde oluşan iplik abrajı 
ham kumaşta çıplak gözle 
görülmeyebilir. Ancak özel ışık 
sistemleri altında görülebilir. İplik 
abrajı genelde boyamadan sonra 
ortaya çıkan ve görülebilen bir 
hata olarak öne çıkıyor. 

Nem oranı dikkate alınmalı
Ortam sıcaklığının ve neminin 
sabit tutulamamasından 
kaynaklanan örme hatalarından 
biri de, tarak çarpması olarak 
biliniyor. Platinlerin dizildiği 
tarağın sıcaklık değişimlerinden 
çabuk etkilenmesi yüzünden 
tarağın genleşip- daralarak 
iğnelere çarpmasından oluşan 

hatayı önlemek için, ortam 
sıcaklığının sabit tutulması 
ve ortam termostat değerinin 
olması gerekenden 20 derece 
fazla ayarlayarak ortam sıcaklık 
dalgalanmasını kontrol altında 
tutmak gerekiyor. Nem cihazı 
kontrolsüz çalıştığında ortama 
soğuk su buharı verdiği taraklar 
daralma yaşadığı için nem 
cihazının çalışmasına dikkat 
etmek ise gözden kaçmaması 
gereken unsurlar arasında yer 
alıyor. Hava sirkülasyonuna 
dikkat etmek önemli. Rüzgarlı 
havalarda ve soğuk havalarda 
kapıların iptal edilmesi gerekiyor. 
Ortam sıcaklığı yükseldiğinde 
klima, fan ve nemi kullanarak 
ortam soğutulmalı. Çarpan tarak 
ileri veya geri çekildiği için 
üretim boyunca tarak çarpması 
sesinin operatörler tarafından 
kontrol edilmesi gerekiyor.

Her aşamada kontrol
290 tel çalışan tarağın 
yanlış iğneden başlayarak 
taharlanmasının sonucunda 
tarak atlaması sorunu ile 
karşılaşılabiliyor. Desenin 
tamamen bozuk çıkmasına 
neden olan bu hata, baskı 
bezi deseninden başka desene 
geçerken tarağın atlatılmaması ve 

tarak çarpması hatasını ayarlarken 
ustanın tarağı fazla uzatması 
veya çekmesinden kaynaklanıyor. 
Hatayı önlemek içinse her 
tahardan sonra kumaş kartela ile 
beraber kontrol edilmeli.
Kumaşın tek tarafında enine 
yönde kumaş içine doğru 
ilerleyen dalgalar şeklinde oluşan 
görünüm sonucunda tek taraflı 
tarak atlaması-çarpması sorunu 
yaşanıyor. Bow demiri kelepçe 
vidalarının tam sıkılmaması ve 
bow demiri kelepçe vidalarının 
fazla sıkılması sonucu tezgahın 
çalışırken vida kırmasından 
kaynaklanan sorunun önüne 
geçebilmek için kelepçe vidaları 
sıkılırken tork anahtarının 
kullanılması ve tork anahtarının 
ayarının 80Nm olması gerekiyor. 
Ayrıca tork anahtarının 
kalibrasyonu takip edilmeli. 
Bow demirinin yamulmasından 
kaynaklı olarak kumaşta enine 
yönde sık seyrek şeritlerin 
oluşması örme hatalarından 
biri olarak kabul ediliyor. Bu 
hatayı önleyici olarak ise, bowun 
yüksekten düşmesi veya çarpma 
sonucu şekil değiştirmesine 
dikkat edilmeli ve bow demirinde 
oluşabilecek herhangi bir şekil 
değişikliğinde bow demirinin 
yenilenmesi öneriliyor.

Kumaşın hangi numaralarda iplik ile çalışması 
ve ne tip makinede üretilmesi gerektiğinin iyi 
ayarlanması ve bütün bunlara göre makine 
üzerindeki ayarların kontrollü bir şekilde 
yapılması önemli bir rol oynuyor. 

Hataların önüne geçebilmek için öncelikle 
makinede çalışan işçi ve ustanın örme kumaş 
hataları konusunda eğitilmiş olması gerekiyor. 
Onlara bu konularda yeterli bilgi ve becerinin 
kazandırılması önem teşkil ediyor.

Örme kumaş üretiminde oluşan hatalar, istenen kaliteyi olumsuz yönde 
etkilemekle birlikte kumaşın değerini de düşürüyor.

Kumaşın ne tip makinede üretilmesi gerektiğinin  iyi ayarlanması ve makine 
üzerindeki ayarların kontrollü bir şekilde yapılması önemli.



70

SEKTÖR

ÖRME DÜNYASI Nisan-Mayıs 2017

Yeterli bilgi ve beceri 
kazanılmalı
Kumaş üzerinde damla damla 
sarı lekelerin çıkması sonucu 
oluşan yağ lekeleri örme 
hatalarından bir diğeridir. Makine 
yeni yağlanmışsa iğneler girip 
çıktıkça iğne yağını da ilmeklere 
taşıyabilir. Bu durumda da 
kumaş boyunca yağ izleri hata 
oluşturabilir. Unutmamak gerekir 
ki hataların önüne geçebilmek 
için öncelikle makinede çalışan 
işçi ve ustanın örme kumaş 
hataları konusunda eğitilmesi, 
onlara bu konularda yeterli bilgi 
ve becerinin kazandırılması 
gerekir. Yağ lekesinden oluşan 
örme hatalarının temel nedenleri 
ise, seri çözgüde yağlamanın 
düzenli yapılmaması, seri 
çözgüde yağlama değerinin 
yüksek olması, örme tezgahında 
ipliğin ızgaraya sürtmesi, 
örme tezgahındaki tansiyon 
çubuklarının deforme olmasından 
kaynaklanmakta olup önlemek 
içinse, seri çözgünün yağlama 
haznesindeki şamandıranın 
düzgün çalıştırılması, seri 
çözgüdeki yağlama değerinin 
doğru ayarlanması, örme 
tezgahındaki ızgaraların tezgaha 
göre tam yatay olması ve 
örme tezgahındaki tansiyon 
çubuklarının deforme olduğunda 
değiştirilmesi gerekiyor. 

Üretim başlangıcında denetim
Kumaşın boy yönünde izler 
görüldüğü zaman elle kontrolünde 
kumaşın iz gelen yerinde eziklik 
olduğunun fark edilmesiyle 
boy yönünde kumaşta ezik 
izleri ortaya çıkar. Laminasyon 
sonrası bu izler daha belirgin 
olur. Kumaş çekme silindir 
keçelerinin yırtılması ve deforme 
olmasından kaynaklanan bu 
hata ancak kumaş çekme 
silindirlerinin keçelerinin düzgün 
olduğundan emin olunarak 
hareket edilmesiyle giderilebilir. 
Boy yönünde ince iz hatası ise, 
seri çözgüde bir ipin diğerlerinden 
daha gergin çekilmesi, seri çözgü 
porselenlerinin eksik olması, seri 

çözgü ya da örme tezgahında 
ipliğin bir yere sürterek deforme 
olması, bozuk iğne olması, 
platinler arası mesafenin ayarsız 
olması, bloklar arası mesafenin 
ayarsız olması veya platin 
vida uçlarının taraktan dışarı 
çıkmasından kaynaklı olabilir. 
Bu hatanın önüne geçmek 
için yapılması gereken ise, 
seri çözgüde operatör eliyle 
gerginlik kontrolü yapması, 
seri çözgü porselenleri sürekli 
kontrol edilmesi, seri çözgü ve 
örme tezgahında ipliğin bir yere 
sürtünmediğinden emin olunması, 
üretim başlangıcında iz yaptığı 
fark edilen ipler kenara verilmesi, 
üretim başlangıcında tezgahta 
iğne platin izi kontrolünün 
yapılması olarak belirleniyor. 
Bozuk iğnelerin değiştirilmesi,  
ayarsız platinlerin ayarlanması 
ve platin değiştirildiğinde vida 
ucu taraktan çıkmış ise zımpara 
yapılması da ihmal edilmemesi 
gereken faaliyetler arasında 
gösteriliyor. 

Deformasyona karşı önlem
Kumaş deseninde enine yönde 
kanalların oluşması kumaşın 
enine doğru büyümesine yol açar. 
Bu hatanın temel nedeni, desen 
diskinin bozuk olması, çözgü 
tansiyonunun düşük olması, 
kumaşa aşırı iplik beslemesi 
verilmesi, makara çapının yanlış 
girilmesi ve enkoder kolunun 
makaraya bastırmamasından 
kaynaklanır. Bu hatayı önlemek 
için, desen disklerinin takılmadan 
önce kontrol edilmesi gerekiyor. 
Üretim başlangıcında kumaş 
gramajı kontrol edilmeli ve gramaj 
tutmadığında iplik besleme hızları 
düzenlenmeli. Önleme faaliyetleri 
arasında ayrıca, enkoder kolu 
boşa düştükten sonra 2 tur geriye 
çevrilir; enkoder kollarının dönüp 
dönmediği kontrol edilir; tansiyon 
çubuklarında deformasyon 
olmamasına dikkat edilir. Gres 
yağı lekesinin oluşmaması içinse, 
iğnelerin altındaki hareketli 
kelepçelerin etrafı kumaş ile 
temizlenmesi yeterlidir. 

Kumaş çekme silindir keçelerinin yırtılması 
ve deforme olmasından kaynaklanan boy 
yönünde ince iz hatası ancak kumaş çekme 
silindirlerinin keçelerinin düzgün olduğundan 
emin olunarak hareket edilmesiyle giderilebilir.

Örme makinesinde 
çalışanların teknik olarak 
yapması gerekenler

 Usta, işletmede makine ayarlarında gerekli olan anahtar 
parça ve aparatlarını eksiksiz tamamlamalı. 

 İşletmesinde bulunan makinelerin katologlarını uygun 
şekilde arşivlemeli. 

 Makinelere ait periyodik bakım planını hazırlamalı, 
makinenin periyodik temizlik bakım çizelgesine uymalı. 

 İşletme içerisindeki tertip düzenini sık sık kontrol etmeli. 

 Düzenli olarak makineleri gezerek ve üzerindeki eksik 
aparatları tespit ederek tamamlanmasını sağlamalı. 

 Makinelerin yağlama sistemlerini kontrol ederek yağ 
sarfiyatlarının takibini yapmalı. 

 Malzeme deposunun dökümünü, sık sık güncelleyerek 
olabilecek ihtiyaçları önceden tespit etmeli. 

 Kumaşların kalite kontrol sonucundaki raporlarını takip 
ederek anında müdahale edilmesini sağlamalı. 

 Çalışmış olduğu makineler üzerindeki kumaşlara ait üretim 
ayarlarını numune kumaşı ile birlikte arşivlemeli. 

 Üretimde kullanılan ipliklerin performansını bölüm amirine 
aktarmalı. 
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PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE KATILIM DESTEĞİ

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
2023 hedeflerine ulaşmak için ihracata yönelik devlet destekleri sürüyor. Ekonomi Bakanlığı, 
ihracat stratejisine paralel olarak projeye dayalı, ihtiyaca uygun, ihracatçılarımızın üretim 
altyapılarıyla Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesini ve firmalarımızın uluslararası 
pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasını hedefliyor.

Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yürütülmekte olan 

ihracata yönelik devlet yardımları, 
yurtdışına açılma sürecinde 

firmalarımıza her safhada destek 
sağlanmasını amaçlayan bütünsel 
bir bakış açısıyla sürdürülmekte. 
Yatırım-üretim-istihdam-ihracat 

değer zincirinin tüm halkalarına 
yönelik politikalar oluşturularak Ar-
Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma 
ve hedef pazara giriş konularında 

gelişme kaydediliyor. Destek 
sistematiğinde ihracata hazırlık, 
pazarlama ve markalaşma olmak 
üzere üç olgunluk seviyesi bulunuyor.
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TASARIM DESTEĞİ

Marka-Patent tescil Sertifikasyon Moda/endüstriyel tasarım  
Aşçı/şef

Temel kurulum 
giderleri

Franchise
(Kira, dekorasyon)

Tanıtım Kira

Danışmanlık

Limit 
yok

Destek oranı: %50 Destek oranı: %50 Destek oranı: %50

Destek oranı: %50 Destek oranı: %50 Destek oranı: %50

Destek oranı: %50 Destek oranı: %50

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ: TURQUALITY DESTEĞİ

TURQUALITY PROGRAMI DÜNYA MARKASI OLMANIZ IÇIN LIMITSIZ DESTEKLERLE YANINIZDA

600
bin $

600
bin $

Limit 
yok

Limit 
yok

Limit 
yok

Limit 
yok

Limit 
yok

Limit 
yok

TURQUALITY DESTEĞİ
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Marka-Patent tescil Sertifikasyon Moda/endüstriyel tasarım 
Aşçı/şef

Temel kurulum 
giderleri

Franchise (Kira)

Tanıtım Kira

Danışmanlık

50
bin $

50
bin $

200
bin $

400
bin $

1
milyon

 $
300

bin $

300
bin $

50
bin $

Destek oranı: %50 Destek oranı: %50 Destek oranı: %50

Destek oranı: %50 Destek oranı: %50 Destek oranı: %50

Destek oranı: %50 Destek oranı: %50

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ: MARKA DESTEĞİ

MARKANIZI BÜYÜTÜN, PATENTTEN KURULUMA, TANITIMDAN DANIŞMAYA ÇOK SAYIDA DESTEK

Franchise desteği birim başına, diğer destekler yıllıktır.

MARKA DESTEĞİ

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
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Brüt kira gideri

İstihdam

Tanıtım harcamaları

Kurulum / Dekorasyon

1,5
milyon $

500
bin $

300
bin $ 

300
bin $ 

Destek oranı: %60

Destek oranı: %60

Destek oranı: %60

Destek oranı: %60

Tanıtım
 Üssü

Lojistik 
Merkezi

Hukuki/Mali 
Danışmanlık

ABD / Şikago
ABD / New York

Almanya

İran

Dubai

Kenya

Türkiye Ticaret 
Merkezleri Türk 

firmalarına sunulan 
ofis/depo/shoowroom 
alanlarıyla şirketlerin 

yurtdışı pazarlara 
girişine yardımcı 

olacak, düşük risk ve 
az maliyetle sektörlerin 

bulunmak istedikleri 
pazarlara ulaşma imkanı 

sağlayacaktır.

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ: TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ 

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ İLE ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDE BİR ADRESİNİZ VAR
KİRA VE İSTİHDAM DESTEĞİNİZ DE EKONOMİ BAKANLIĞI’NDAN

Hedef ve öncelikli
ülkelerde destek oranı %75

YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ
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YURTDIŞI FUAR DESTEKLERİ

UR-GE DESTEĞİ
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ÜLKE İHRACAT SIRALAMASI

NİSAN AYINDA İHRACAT
YÜZDE 4

ARTIŞLA 11 MİLYAR 
866 MİLYON 

DOLAR OLDU

İhracat son 12 aylık dönemde yüzde 4'lük artışla 145 
milyar 656 milyon dolara ulaştı.

Sektörel bazda Nisan ayında 2 milyar 299 milyon 136 
bin dolarla en fazla ihracatı otomotiv sektörü kaydetti.

2017’nin ilk 4 ayında ihracat artışı yüzde 10,5 oldu. 

TÜRKİYE İHRACATI

ANA ÜRETİM
GRUPLARININ
İHRACATTAN
ALDIĞI PAY

NİSAN AYI İTİBARİYLE SEKTÖREL BAZDA 
AYLIK İHRACAT KAYIT RAKAMLARI(1000 $)

NİSAN TOPLAM

276
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

692
MİLYON DOLAR

İTALYA

490
MİLYON DOLAR

FRANSA

716
MİLYON DOLAR

ABD

423
MİLYON DOLAR

BAE

729
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

517
MİLYON DOLAR

İSPANYA

643
MİLYON DOLAR

IRAK

1,1
MİLYAR DOLAR

ALMANYA

292
MİLYON DOLAR

SUUDİ ARABİSTAN

% 13,6

% 82,6

% 3,8
 TARIM:

SANAYİ: 

MADENCİLİK:

659 MİLYON 
825 BİN

2 MİLYAR
 671 MİLYON 

710 BİNDO
LA

R

DO
LA

R

GÖSTERGELER
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YÜKSELEN EKONOMİLER

PARA POLİTİKASI VE ENFLASYON

Yükselen ekonomilere dair 
2017 ilk çeyrek büyüme 
verileri açıklanmaya başladı. 
Buna göre Çin ekonomisi 
yıllık bazda %6,9 oranında 

bir GSYH artışı kaydederek 
beklentilerin hafif üzerinde 
bir performans sergiledi. Bu 
dönemde büyümenin yatırımlar 
ve kamu harcamalarından 

destek aldığı gözlenirken, sanayi 
üretiminde de hızlanma görüldü. 
Yılın ilk çeyreğinde Meksika 
ekonomisi ise, %2,7 büyüyerek 
temposunu artırdı. Söz konusu 

büyümeyi, ülkede hızlanan 
tarım ve hizmetler sektörlerinin 
desteklediği görülürken, ilgili 
veriler sanayide de toparlanmaya 
işaret etti.

Para Politikası Kurulu (PPK), 26 
Nisan 2017 tarihli toplantısında, 
marjinal fonlama oranını 
%9,25’te, bir hafta vadeli repo 
ihale faiz oranını ise %8’de 
sabit tuttu. Kurul, geç likidite 
penceresi borç verme faiz 
oranını ise %11,75’ten %12,25’e 
yükseltti. Toplantı sonrası 
yapılan açıklamada, son aylarda 
yaşanan maliyet yönlü gelişmeler 
ile gıda fiyatlarındaki oynaklığın 

enflasyonun hızlı bir yükseliş 
göstermesine neden olduğu 
ve gelinen yüksek seviyelerin 
fiyatlama davranışlarına dair 
risk oluşturduğu belirtildi. Bu 
çerçevede Kurul, enflasyon 
görünümündeki bozulmayı 
sınırlamak amacıyla parasal 
sıkılaştırmanın güçlendirilmesine 
karar verdi. Enflasyon 
görünümünde belirgin bir 
iyileşme sağlanana kadar para 

politikasındaki sıkı duruşun 
sürdürüleceğini belirten PPK, 
enflasyon beklentileri, fiyatlama 
davranışları ve enflasyonu 
etkileyen diğer unsurlardaki 
gelişmelerin yakından izlenerek 
ihtiyaç duyulması halinde 
ilave parasal sıkılaştırma 
yapılabileceğini bildirdi. Tüketici 
Fiyatları Endeksi (TÜFE) ise, 
Nisan ayında bir önceki aya göre 
%1,31, 2016’nın aynı dönemine 

göre %11,87 arttı. Mart ayında 
%11,29 seviyesine yükselmiş 
olan yıllık tüketici enflasyonu 
böylece, çift hanedeki tırmanışını 
sürdürdü. Bu dönemde yıllık 
enflasyona en yüksek katkı 
yapan gruplar, sırasıyla, gıda ve 
alkolsüz içecekler, ulaştırma, 
alkollü içecekler ve tütün oldu. 
Nisan döneminde çekirdek 
enflasyonda ise durağan bir seyir 
gözlendi.  
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MAKALE

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI 
IŞYERLERINDE YENI DÖNEM BAŞLIYOR

Ülkemizde işveren ile çalışan 
ilişkilerindeki standardı 
belirlemeye yönelik AB 
normlarına uygun olarak 
kanuni düzenlemeler 
bulunmaktadır. Bunlardan 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu 2012 yılında 
yayınlanmıştır. Kanun’un 
yayınlanması ile birlikte iş 
kazası ve meslek hastalıkları 
sonrası cezai yaptırımlar 
artmış, bu hususlar ciddiyet 
kazanmıştır. İSG Kanunu 
ile birlikte Türkiye’de ilk 
defa işverenlere bir kanun 
hakkında çalışanlarına eğitim 

verdirilmesi zorunluluğu 
getirilmiştir.
Kanun kapsamında ki 
düzenlemelere ait güncel özet 
bilgiler aşağıdaki gibidir.
İşyerleri faaliyet 
alanlarına göre SGK Sicil 
Numarası’nda yer alan 
Nace Kodu’nda belirtildiği 
şekli ile ÇSG Bakanlığı 
tarafından Az Tehlikeli, 
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli 
olmak üzere 3 kategori de 
değerlendirilmektedir. Bu 
ayrımdan yola çıkarak mevcut 
düzenlemeye göre günümüzde 
1 ve daha fazla çalışanı 

bulunan Tehlikeli ve Çok 
Tehlikeli işyerlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Hizmeti alma 
zorunluğu bulunmaktadır.
1 Temmuz itibariyle gelecek 
olan düzenleme 50’den az 
çalışanı bulunan Az Tehlikeli 
işyerlerini kapsamaktadır. 
Temmuz ayından itibaren İSG 
Hizmeti alma zorunluluğu 
çalışma hayatı içerisinde yer 
alan kamu dahil olmak üzere 
tüm işyerlerinde uygulanmaya 
başlayacaktır. Kanun ile ilgili 
istisnai durum söz konusudur. 
Şöyle ki; Türkiye genelinde 
10’dan az çalışanı olan işyeri 

yetkilileri Bakanlık tarafından 
düzenlenecek eğitimlere 
katılım sağlayarak yapılacak 
sınavda başarılı olmaları 
halinde işyerlerinde sağlık 
gözetimi ve muayene hizmeti 
hariç diğer İSG hizmetlerini 
sağlayabileceklerdir.
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri 
Hekimi bulundurmama 
cezalarıher biri için aylık 6.760 
TL’dir.

ÇSG : Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik
SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu
İSG : İş Sağlığı ve Güvenliği

Cihangir BAYRAK
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı
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Esnek
FLEXIBLE

Rahat
COMFORTABLE

Ten Uyumlu
CLOSEST

Isıya Dayanıklı
HEAT RESISTANT

HUAFON DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Vizyon Park Sitesi
D Blok Ofis A2 No:7/51 Bahçelievler - İSTANBUL
Tel: 0212 709 47 91/893  Direkt : 0212 709 47 93
Faks: 0212 603 28 51

Huafon Dış Ticaret Ltd. Şti. - Türkiye, Zheijiang Huafon Co. Ltd. - Çin firmasının % 100 iştirakidir.

Spandex

Yüksek Isıya Dayanıklı
Yüksek ısıl işleme dayanıklı (180-195°C  30-45 sn.)
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