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BİLİNÇLİ ÜRETİM İLE HEB BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ
 Değerli tekstilci meslektaş dostlarım, yılın ilk altı ayını 
acısıyla tatlısıyla, karlı ve karsız bir şekilde geride bıraktık. Dünyanın 
Türkiye’nin üzerinde bıraktığı baskılar ve ayrımcılık yapısına 
rağmen tekstil sektörü ve ihracatımız hızını kesmeden ihracatını 
artırmış durumda. Bunu oluşturan siz değerli iş adamlarının 
başarısıdır. Umarım yılın son altı ayını da hedeflediğimiz rakamlarla 
doğru kendimizi bulmuş oluruz.
 
 Türkiye ve biz sanayici ve üreticiler olarak istikrarsızlık 
ve güvensizlik ortamında başarıya gidecek yol haritamızı oluşturduk 
ve işlerimizi devam ettirmeyi cesaretimizle başardık. Değerli 
tekstil sanayicileri ailesi olarak hiçbir zaman aile birliğimizi ve 
gücümüzü ülke çıkar ve menfaatlerimizi beceremedik. Ne yazık 
ki hep ferdi çıkarlar doğrultusunda davrandık. İşletmelerimizde 
bu şekilde çalışmaya devam ettik. Burada bir yanlış yaptığımızın 
farkında olduğumuzu bilmemiz gerektiği bir durumdayız. Bizler 
her birimiz bir geminin mürettebatıyız. Bu gemide kaptanlar yanlış 
yaparsa hepimizin etkileneceğini biliyoruz. Bu nedenle tekstil ailesi 
pamukçusundan iplikçisine, dokumacısından örmecisine, boya 
terbiyecisine ve yan sanayicisinden hazır giyim konfeksiyoncusuna 
tek, hep birlikte büyümeyi ve bu büyümeye ile birlikte ülkemizin 
itibarını ve ülke markamızı oluşturduğumuzu bilmemiz gerekir. 
Bir sektör sanayicisi yanlışı hepimize ve ülkemize zarar verdiğini 
bilmemiz gerekir. Bu nedenle spekülatif oyunlar ve kazançlar hiçbir 
zaman sürekliliği ve devamlılığı oluşturmamıştır. Artık yeter ve dur 

diyebilme zamanını ayarlama zamanıdır. Kur artışları ve hammadde 
artışları ekonomi ve üretimi zarara soktuğu gibi bizleri de sermaye 
yeterliliğimizi zarara sokmuş hale gelmişiz. Bir de bunun yanında 
vadelerin de uzaması gerçek anlamda istihdamı oluşturan şirket 
yapılarında da bozulmalar meydana gelmiştir. Zor duruma düşen 
bu yapıyı ve işsizliği de bir nebze uzatmak için devlet kredi garanti 
fonunu devreye sokarak hem zordaki firmaları hem de üretimin 
artışına fayda sağlamıştır. Bu imkanlardan faydalanarak ihracat 
artışını hep birlikte oluşturduk. 

 Değerli sanayici ve üreticiler bu ülkede işsizlik rakamları 
artıyor ama biz ülke sanayicileri hepimizin ortak sorunu hala kurulu 
işletmelerimizde adam bulup çalıştırmakta zorluk çektiğimizi 
görüyoruz. Bu ülkenin üreticileri bu zorluklarla karşılaşsa bu nedenle 
ne yeni tesisler ne de kapasite artırımı için yeterli yatırımlar bir şekilde 
kurulmuyor. Fabrika üretim kapasitesine heves ve heyecan var ama bu 
fabrikaları çalıştıracak adam yoksa yatırım da yok demektir. Neden 
bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık anlatayım; Türkiye’de 
artık işsizlik fonu diye bir fon kuruldu. Bu ülkemiz için son derece 
güzel bir fon ama ne yazık ki bunu bile hileli sisteme göre kullanan 
bu ülke insanını tembelliğe ve kayıt dışı çalışmaya özen gösteren bir 
çalışmadan ibaret olarak yaşıyoruz. Bunu da artık devleti yönetenler 
işsizlik fon maaşını artıracağına farklı çözümler geliştirmesi 
gerektiğini vurgulamak için açıklamak durumunda kaldım. Aksi 
takdirde bu ülkede her sanayici zorluklarla karşılaşmak durumunda.   
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Almanya Federal İstatistik 
Ofisi’nin (Destatis) 

açıkladığı verilere göre, ülkede 
Haziran ayında mevsimsel 
ve çalışma günlerinden 
arındırılmış fabrika siparişleri, 
Mayıs ayına kıyasla yüzde 1 
arttı. Piyasalarda yeni fabrika 
siparişlerinin aylık yüzde 
0,6 artması bekleniyordu. 
Yurtiçi siparişler Haziran’da, 
önceki aya göre yüzde 5,1 
artarken, yurtdışı siparişler 
yüzde 2 geriledi. Euro Bölgesi 
ülkelerinden yeni siparişler söz 

konusu dönemde yüzde 2,4 ve 
diğer ülkelerden yeni siparişler 
de yüzde 1,5 azaldı. Almanya’da 
ara malı üreticilerinin yeni 
siparişlerinde Haziranda aylık 
bazda yüzde 3,7 artış görüldü. 
Sermaye malı üreticilerinin 
siparişlerinde 0,8 azalış 
kaydedilirken, tüketim malı 
üreticilerinin siparişinde ise 
yüzde 2,3 artış görüldü. İmalatta 
mevsimsellikten ve çalışma 
günlerinden arındırılmış ciro ise 
önceki aya kıyasla yüzde 0,3 
yükseldi.

ADP ve Moody’s Analytics’in 
yayımladığı veriye göre 

ABD’de özel sektör istihdamı 
Temmuz’da 178 binle beklentinin 
altında kaldı. Bloomberg’in 
anketine katılan uzmanların 
beklentisi 190 bindi. Bu arada 
Haziran ayı istihdam verisi 
158 binden 191 bine revize 
edildi. Ekonomi tam istidama 
yaklaşırken veriler, istihdamın 

bir nebze yavaşlasa da artmaya 
devam ettiğini gösterdi.  178 
binlik istihdam artışını 50 binini 
küçük, 83 binini orta ve 45 binini 
büyük ölçekli firmaları sağladı. 
İlerleyen dönemde istihdamın 
180 bin artması işsizliğin 
yüzde 4,3’e inmesi bekleniyor. 
Piyasalarca yakından izlenecek 
olan ortalama saatlik ücretlerde 
ise yüzde 2,5 artış bekleniyor.

Nüfusu 1,5 milyara dayanan 
Çin’de paylaşım ekonomisi 

hızla büyüyor. Elektrikli 
araçlardan bisikletlere, basketbol 
toplarından yatağa kadar 
birbirinden ilginç ürünlerin 

paylaşıma sunulduğu ekonominin 
büyüklüğünün 705 milyar dolara 
ulaşması öngörülüyor. Çin’in 
paylaşım ekonomisinde fark 
yaratan gelişimi akıllı telefonlara 
yapılan yatırımdan kaynaklanıyor.

Almanya’da fabrika
siparişleri arttı

ABD’de özel sektör 
istihdamı artışta

Çin 705 milyar dolara
ulaşmayı hedefliyor

Yunanistan Ekonomi 
Politikası Konseyi, 
Yunanistan’ın altyapı 
projelerinin finanse 
edilmesi, küçük ölçekli ve 
ihracata odaklı şirketlerin 
desteklenmesi için bir 
kalkınma bankası kurulması 
kararı aldı. Hellenic 
Development Bank adıyla 
kurulacak olan kalkınma 
bankası, büyüme ve bölgesel 
projelerin fonlanmasında 
ticari bankaları tamamlayıcı 
olacak. Uzun zamandır 
ekonomik kriz ile boğuşan 

Yunanistan’ın son yıllarda 
bir toparlanma dönemi 
içerisine girdiği ve atılan 
adımlarla birlikte önümüzdeki 
süreç içerisinde Yunanistan 
halkının krizden kurtulma 
şansının olduğu uzmanlar 
tarafından düşünülüyor. 
Altyapı projelerinin finansı 
için kurulacak olan kalkınma 
bankasının ise kriz ile 
mücadele eden Yunanistan 
için ne kadar olumlu bir etki 
yaratacağını ise önümüzdeki 
günlerde daha net bir şekilde 
göreceğiz.

Altyapı projeleri için 
banka kurulacak

ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 7.SK. NO:49 ESENLER-İSTANBUL
TEL:0212-438 33 77 FAX:0212-438 22 50           www.retasltd.com.tr
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İngiltere’de imalat sektörü 
satın alma yöneticileri 

endeksi (PMI) Temmuz ayında 
55,1 seviyesine yükseldi. IHS 
Markit/CIPS verilerine göre, 
İngiltere’de imalat sektörü PMI, 
Temmuz ayında bir önceki ayda 
kaydettiği 54,2 seviyesinden 
55,1’e yükseldi. PMI verilerinde 
50 seviyesinin üzeri sektörel 
büyümeye işaret ederken, bu 
seviyenin altı daralma olarak 
yorumlanıyor. Konuya ilişkin 
açıklamada, geçen ay ihracat 

siparişlerinin 2010 yılının nisan 
ayından bu yana en yüksek 
seviyeye ulaştığı, İngiliz 
sterlinin görece zayıf olmasının 
ihracata olan talebi artırdığı 
vurgulandı. Markit Direktörü 
Rob Dobson ise “İhracat 
tarafındaki artışta kur kilit önem 
de rol oynasa da imalatçılar 
Euro bölgesi, Kuzey Amerika 
ve Asya-Pasifik bölgelerindeki 
güçlü ekonomik büyümeden 
yararlandı” değerlendirmesinde 
bulundu.

Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütü (UNWTO), 

Fransa’nın 2016 yılında dünyanın 
en gözde turizm merkezi olma 
konumunu koruduğunu açıkladı 
ve terör saldırılarıyla ilgili 
endişeleri reddetti. AFP’nin 
haberine göre Fransa, 2016 
yılında 82,6 milyon ziyaretçiyi 
ağırlayarak en üst sıralarda yer 
almasına rağmen, turist sayısında 
bir önceki yıla göre yüzde iki 
oranında bir düşüş olduğunu 
gösterdi. Madrid merkezli 
UNWTO’nun Ocak ayında 
normalde ilan ettiği ancak bu yıl 
ertelenen ABD yıllık rakamlarına 
göre ikinci sırada yer alan 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 

ardından İspanya üçüncü sırada 
yer aldı. ABD’yi ziyaret eden 
turist sayısı da yüzde 3 düşerek 
75,61 milyona gerilerken, 
İspanya yüzde 10 artışla 75,56 
milyona ulaştığından üçüncü 
sırayı koruyordu. Sıralamada Çin 
60 milyon ziyaretçi ile dördüncü, 
İtalya da 2015’te olduğu 
gibi beşinci oldu. Türkiye, 
Mısır ya da Kuzey Afrika’ya 
giden insanlar huzursuzluk ve 
korkuları nedeniyle İspanya’ya 
gitmeye karar verdiler. Ancak 
turistlerden kazanılan para 
hesaba katılırsa, 2016 yılında 
en çok geliri 206 milyar dolarla 
(173 milyar avro) ABD’nin elde 
ettiği belirtildi. 

İngiltere’de imalat sektörü 
büyüme gösteriyor

Fransa cazibesini koruyor

Suudi Arabistan Enerji 
Bakanı Khalid Al-Falih, 
Temmuz ayında dünyanın 
en önemli emtia hedge 
fonlarından bazılarıyla 
özel bir görüşme 
gerçekleştirerek piyasanın 
durumuna ilişkin yatırımcı 
görüşlerini kişisel olarak 
gözden geçirme yönünde 
adım attı. Krallık, daha 
önce hedge fonlarını 
OPEC’in piyasa istikrarının 

sağlanmasına ilişkin 
çabalarını olumsuz 
etkileyen spekülatörler 
olarak niteleyerek 
kötülemişti. Konuya 
yakın kaynaklara 
göre geçtiğimiz ay 
gerçekleştirilen toplantılar, 
dünyanın en büyük petrol 
ihracatçısının finansal 
yatırımcıların küresel petrol 
piyasasındaki rolünü tekrar 
değerlendirdiğini gösteriyor.

Suudi Petrol Bakanı’nın 
hedge fonlarıyla 
görüştüğü belirtildi

İsviçre Merkez Bankası’nın 
açıkladığı kar-zarar ve rezerv 

bilançosu ülkede yeni bir 
tartışmanın konusu oldu. Para 
birimi Frank’ın zayıflatılması 
yönünde güçlü bir politika 
seyreden İsviçreli yöneticiler, 
rezerv miktarının bu kadar 
fazla çıkmasıyla bu parayı nasıl 

değerlendireceklerini düşünüyor. 
İsviçre Merkez Bankası 750 
milyar doları bulan rezervini 
dünya genelinde borsada işlem 
gören Apple, Microsoft, Google 
ve Facebook gibi dev şirketlerden 
hisse payı alarak değerlendiriyor. 
İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 
25,4 milyar dolar kar etti.

Parayı harcayacak yer bulamıyorlar!
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ABD Senatosu, Rusya, İran 
ve Kuzey Kore’ye yeni 

yaptırımlar getiren ve uygulanan 
yaptırımları kaldırma konusunda 
ABD Başkanı Donald Trump’ın 
yetkilerini Kongre’nin onayına 
tabi kılan yasa paketini onayladı. 
Yaptırımların Rusya’ya yönelik 
kısmını değerlendiren Rus Ulusal 
Ekonomi Başkanlık Akademisi 
Finans Mühendisliği Kürsüsü 
Başkanı ve eski Merkez Bankası 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Konstantin Korishchenko, 
yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya 
yabancı sermaye girişinin daha 
da düşeceğini söyledi. Rusya’nın 
büyük ihtiyaç duyduğu büyüme 
rakamlarına ulaşabilmesi için 
erişebileceği kaynakların da 
önemli oranda azalacağına 
işaret eden Korishchenko, 

“Rusya, ABD yaptırımlarına 
vermek zorunda olacağı sert 
karşılıklar nedeniyle yapısal 
reformları da rafa kaldırmak 
zorunda kalacak” diye konuştu. 
Yaptırımlar nedeniyle özellikle 
Rusya’nın enerji ihracatında 
kullandığı boru hatlarında risk 
oluştuğuna işaret eden Salikhov, 
“Bu noktada özellikle Kuzey 
Akım 2 ve TürkAkım projesinin 
ikinci hattıyla ilgili bazı sıkıntılar 
yaşanabilir.” dedi. Salikhov, 
TürkAkım’da yaşanabilecek 
riskler nedeniyle Gazprom’un 
hızla Karadeniz’de projenin 
inşaatına başladığını belirterek, 
“Ancak bu riskler ekonomik olarak 
Rusya’yı çok etkilemeyecektir. 
Hatta Gazprom’un bu projelere 
harcayacağı parayı cebinde tutması 
iyi bile olabilir” diye konuştu.

Ekonomik krizin etkisiyle 
İtalya’da ortalama gelir 

seviyesinin 22 yıl öncesinin altına 
düştüğü açıklandı. Uluslararası Para 
Fonu (IMF) tarafından hazırlanan 
rapora göre, çalışma çağındaki 
İtalyanların maaş ve zenginlik 
seviyesi 1995’teki seviyenin 
altına indi. Rapora göre, yaklaşık 
10 yıldır etkileri devam eden 
küresel ekonomik kriz döneminde 
İtalya’da kişi başına düşen reel 
kullanılabilir gelir seviyesi, euro 
para birimine geçişten önceki 
seviyelere geriledi. Fakirlik riski 
altındaki İtalyanlar’ın oranı ülke 
genelinde yüzde 29’a, daha güç 
durumdaki güney bölgelerde ise 
yüzde 44’e ulaştı. IMF, kamu 
borcunun gayri safi yurtiçi 

hasılanın yüzde 133’ü seviyesinde 
sabitlenme belirtisi gösterdiğini 
belirtti. Krizin esas yükünün ise 
‘orantısız şekilde’ genç nesillerin 
üzerine düştüğü vurgulandı. İtalya, 
ekonomik krizin patlak vermesinin 
ardından son 3 yılda ‘ılımlı bir 
toparlanma’ kaydetse de kriz 
öncesi gelir seviyesine ulaşmanın 
ancak 10 yıl sonra mümkün 
olacağı belirtildi. Ekonomik 
toparlanmanın sürmesi beklenirken, 
büyümeyi önleyebilecek riskler 
arasında ‘siyasi belirsizlikler, 
reform sürecinde olası engeller, 
mali kırılganlık’ da sayıldı. ABD 
politikalarıyla ilgili belirsizlikler 
ve İngiltere’nin AB’den çıkması 
sürecinin de İtalya için riski 
artırabileceği vurgulandı.

Toplu taşımanın hayatımızın 
vazgeçilmezi olduğunu 

düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 
Toplu taşımayı en az kullanan 
ülkeler belirlendi. 20 Avrupa ülkesi 
arasında Portekizliler ile birlikte 
toplu taşımacılığı en az oranda 
kullananlar Norveçliler oldu.  En 
etkin kullananlar ise Macarlar. 
Norveç İstatistik Kurumu’nun 
20 Avrupa ülkesi arasında yaptığı 
araştırma sonuçlarına göre toplu 
taşımacılığı en etkin kullanan 
Macarlar’ın toplu taşımacılık 
kullanımları kişisel seyahatlerinin 
yüzde 35’ini oluşturuyor. Norveç’te 
ise bu oran sadece yüzde 11. Buna 
karşılık Norveçliler, Fransızlar’ın 

ardından günlük ulaşımlarında 
özel araçlarını en fazla kullanan 
toplum. Norveçliler günde ortalama 
34 kilometre direksiyon başında 
oturuyorlar. Romanyalılar ise özel 
araçlarıyla günde ortalama sadece 
12 kilometre yol yapıyorlar.

Rusya ekonomisi ABD 
tehdidi altındaGelir seviyesi 22 yıl 

öncesinin altına indi

Toplu taşımayı en az onlar 
kullanıyor

Küresel talepteki artış ve zayıf 
Yen, Japonya ihracatçılarını 
destekledi ve ülke ekonomisini 
10 yılda kaydedilen en uzun 
genişleme dönemine yöneltti. 
Geçtiğimiz hafta açıklanan ve 
tüketici harcamalarının Haziran 
ayında bir yılı aşkın süredir ilk kez 
arttığını gösteren veri ile birlikte 
perakende satışların sekiz ay 
üst üste yükseldiğini gösteren 
veri, ülkede hem üretimin hem de 
tüketimin ikinci çeyrekte oldukça 
sağlam olduğunu işaret etti. 
Tokyo’da Nouma Securities Co. 
üst düzey ekonomisti Masaki 

Kuwahara, “Bilgi teknolojisi 
yatırımlarına olan talep ve 
küresel sermaye yatırımlarındaki 
toparlanma, Japonya’daki üretimi 
destekliyor” dedi ve “Ekonomi, 
benim beklediğimden daha 
güçlü” diye konuştu.

Japonya toparlanma 
sürecine giriyor
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Ekonomiden sorumla Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, 

bireysel emeklilik sisteminde 
yeni değişikliklere gidildiğini 
açıkladı. Şimşek, BES’e katılım 
yaşının şu anda 18 ve üstü 
olduğunu ve altına da bu imkânı 
sağlasalar uzun vadeli tasarrufları 
artırıp artırmayacaklarına 
baktıklarını söyledi. Çok cömert 
bir bireysel emeklilik sistemleri 
olduğunu ifade eden Şimşek, 
“Bu bir eleştiri değil, emeklilik 
şirketlerimizin yeterince çaba 
göstermediğini söylesem 
herhalde makul olur” dedi. Şu 
anda gönüllü BES’te 6,8 milyon 
katılımcı, 70 milyar liralık birikim 
bulunduğunu bildiren Şimşek, 
sistemin başarılı olduğunu 

vurguladı. Otomatik katılımda 
ise 2,6 milyon katılımcının, 775 
milyon lira birikimin olduğunu 
kaydeden Şimşek, “Firmalardan 
bir miktar daha çaba istiyoruz. 
Çabadan kastım biraz reklam 
yapsınlar, bu sistemi anlatsınlar. 
Cayma süresi üzerinde 
çalışıyoruz, orada farklı bir 
formülasyona girersek, 2 aylık 
cayma süresini biraz esnetirsek, 
belki o zaman öyle bir baskı 
oluşmaz” dedi. Otomatik 
katılımda sistemden çıkanların 
oranın yüzde 38 olduğuna 
işaret eden Şimşek, “Biz yüzde 
10’lar civarında bir cayma 
bekliyorduk. Orada da demek 
ki çok iyimsermişiz” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (TCDD) Genel 

Müdürlüğü’nce, uygulama 
projeleri başlatılan Eskişehir- 
Kütahya- Afyonkarahisar yüksek 
hızlı tren hattına ek 
olarak Isparta- Burdur- Antalya 
yüksek hızlı tren projesinde 
güzergâh belirlendi. Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konu 
ile ilgili sosyal medya hesabından 
bir açıklama yaptı ve “Bir hayal 
daha gerçek oluyor” diyerek 
başladığı açıklamasına şu şekilde 
devam etti: “Söz verdiğimiz 
Antalya- Burdur- Isparta 
yüksek hızlı tren güzergâhı 
belirlendi. Uygulama projeleri 

başlıyor” Bakan Çavuşoğlu›nun 
müjdelediği güzergâhı belirlenen 
yüksek hızlı tren projesi, daha 
önce onaylanan ve uygulama 
projesi de başlatılan Eskişehir- 
Kütahya- Afyonkarahisar hattına 
ek olarak Ankara ve İstanbul’la 
bağlantılı olacak. Edinilen 
bilgilere göre, bu projeye ek 
olarak Isparta- Burdur- Antalya 
hattı için bu güzergâhta var olan 
seçenekler TCDD uzmanları 
tarafından incelendi ve en uygun 
hat belirlendi. Teknik olarak 
‘koridor hat’ olarak isimlendirilen 
bu güzergâh için 1/5000 ve 
1/2000 uygulama projeleri 
hazırlanacak.

BES’te yeni değişiklikler 
kapıdaBakandan ‘Hızlı Tren’ 

müjdesi

Milli e-posta sistemi için 
çalışmaların 2018 sonunda 
tamamlanması bekleniyor. 
Türkiye›de yerli arama motoru 
çalışmaları devam ederken 
yerli e-posta sisteminin de 2018 
sonuna kadar tamamlanacağı 
belirtildi. 2017 başında etüt 
çalışmalarına başlandığı 
bilinen yerli e-posta sistemi 
için Ulaştırma Bakanı Ahmet 
Arslan’ın yaptığı son açıklamada, 
“Yerli ve milli e posta sisteminin 
çalışmasını 2018 sonuna kadar 
bitirip öncelikle bütün kamu 
kurumlarının kullanmasına 
sağlayacağız” denildi. Arslan’ın 
verdiği bilgilere göre vatandaşlar 

da yerli e-posta sistemini 
kullanabilecek. Şu ana kadar 
yapılan açıklamalar, yerli 
e-posta sisteminin veri gizliliğini 
amaçladığına işaret ediyor. Ocak 
ayındaki konuşmasında “Yerli 
e-posta sistemi kurarak verilerin 
ülkede kalması çok önemli” 
diyen Arslan, bu konuyu katıldığı 
bir televizyon programının canlı 
yayınında yeniden vurgulayarak 
şöyle söyledi: “E-postanızı 
attığınızda ülke dışına çıkıyor, 
dünyada belli yerleri dolaşıp öyle 
gideceği yere varıyor. Dolayısı ile 
Türkiye dışında birilerinin bu e 
postayı görebilme ve bilgi edinme 
durumu var.”

Yerli e-posta geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Tüfenkci, “Taşıt plaka 

okuma sistemini getiriyoruz. 
Bunun testini İpsala’da yaptık. 
Başarıyla çalıştığını gördük. 
Kapıkule’de ve diğer kapılarımızda 
da taşıt plaka okuma sistemini 
hayata geçireceğiz” dedi. Bakan 
Tüfenkci, Kapıkule Sınır Kapısında 

incelemelerde bulunarak burada 
yetkililerden bilgi aldı. Yolcu giriş 
peronlarında yurtdışından gelen 
Türk vatandaşları ve Avrupa’ya 
çıkış yapan Tır şoförleriyle sohbet 
eden Tüfenkci, istek ve sıkıntıları 
dinledi. Bakan Tüfenkci, burada 
sınır kapılarına taşıt okuma sistemi 
getirileceğini söyledi.

Sınır kapılarına taşıt
okuma sistemi
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Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Türkiye’nin 

normalleşme dönemine girdiğini 
ifade ederek, Türkiye için en 
zor dönemin geride kaldığını, 
şimdi sıçrama zamanı olduğunu 
belirtti. Türkiye için en zor 
dönemin geride kaldığını, 
şimdi sıçrama zamanı olduğunu 
belirten Şimşek, “Biz rekabetten 
korkmadık, korkmayacağız. Bu 
gezegende tek başımıza değiliz, 
yarışıyoruz. Bankacılık sektörüne 
olan bağımlılığı azaltırsak yarışta 
daha hızlı koşarız” dedi. Şimşek, 
Türkiye’nin normalleşme dönemine 
girdiğini ifade ederek, “Türkiye’nin 

büyük ve kalıcı sıçraması, bir üst 
lige çıkması için bizim yapacak 
çok işimiz var. Özellikle de 
yapısal reform anlamında kat 
edeceğimiz çok mesafe var. Sürekli 
bir şekilde her alanda dünyanın 
en iyi uygulamalarını baz alarak 
onlardan ilham alarak kendinizi 
geliştireceksiniz, tekerleği yeniden 
keşfetme çabası içerisinde hiç 
olmadık, olmayacağız. Onun 
için dünyadan hiç kopmadık, 
kopmayacağız. Biz rekabetten 
de korkmadık, korkmayacağız. 
Türkiye ekonomisinin şoklara 
karşı direncini artıracağız” diyerek 
görüşlerini paylaştı.

Ekonomi Bakanlığı ve 
Ege İhracatçı Birlikleri 

işbirliğinde; Katar ve Türkiye 
İkili İşbirliği ve Ticaret 
görüşmeleri kapsamında İzmir 
Swissotel’de düzenlenen 
Türkiye-Katar İkili İş 
Görüşmeleri Toplantısına 
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin yanı sıra Katar 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Şeyh Ahmet Bin Casım Bin 
Muhammed El Sani, İzmir 
Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti 
İzmir Milletvekili Necip 
Kalkan, Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Sabri 
Ünlütürk ile Katar’dan 90, 
Türkiye’den ise 200’e yakın 

işadamı katıldı. Türkiye ile Katar 
arasında ticaretin artırılması için 
düzenlenen toplantıda konuşan 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
5 Haziran’da Suudi Arabistan’ın 
başını çektiği Arap ülkelerinin 
Katar’a uygulamaya koyduğu 
ambargoya karşı ilk önce İzmir’in 
harekete geçtiğini söyledi. 
Bakan Zeybekci, “Hemen ertesi 
gün yani 6 Haziran’da İzmirli 
işadamlarını arayarak destek 
istedim. Hiç bir İzmirli ‘paramızı 
alabilecek miyiz’ bile demedi. 
Toplam 221 kargo uçağının 
60’a yakının kalktığı ayrıca 1 
geminin de gönderildiği ihtiyaç 
malzemeleri sayesinde Katar’daki 
ablukayı İzmir ile kırdık” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 
yılın ikinci çeyreğine ilişkin 

turizm istatistiklerini açıkladı. 
Turizm geliri ikinci çeyrekte 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 8,7 arttı ve 5 milyar 413 
milyon 48 bin dolara yükseldi. 
Turizm gelirinin (cep telefonu 

dolaşım ve marina hizmet 
harcamaları hariç) yüzde 81,3’ü 
yabancı ziyaretçilerden, yüzde 
18,7’si ise yurtdışında ikamet 
eden vatandaş ziyaretçilerden elde 
edildi. Harcamaların 4 milyar 442 
milyon 643 bin dolarını kişisel 
harcamalar oluşturdu.

Türkiye için şimdi 
‘sıçrama zamanı’

Türkiye Katar ticareti artıyor

Turizm geliri arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dış ticarette TL kullanımının 
artırılması talimat vermiş ve 
birçok ülkeyle yerel para ile 
ticaret için anlaşma yapılmıştı. 
Bu hamle sonuç vermeye 
başladı. Uygulamaya geçeli 
kısa bir süre olmasına rağmen 
‘yerli para ile ticaret’te büyük 
gelişme yaşandı. Türkiye’nin 
TL ile yaptığı ihracat, bu yılın 
ilk yarısında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 102 
arttı. İthalatta TL kullanımının 
artış oranı yüzde 24,7 oldu. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerinden yapılan derlemeye 
göre, dış ticarette Ocak-Haziran 

döneminde yapılan ihracat 77,4 
milyar doları, ithalat 108,3 milyar 
doları aştı. Söz konusu dönemde 
ihracattaki artış oranı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 8,2, 
ithalattaki artış oranı ise yüzde 8,7 
olarak kayıtlara geçti. Söz konusu 
dönemde Türk lirası kullanımı 
ihracatta yüzde 102 artışla 3 
milyar 688 milyon 73 bin dolardan 
7 milyar 456 milyon 905 bin 
dolara yükseldi. Aynı dönemde 
ihracatta kullanılan dolar tutarı 
yüzde 0,1 artışla 30,9 milyar 
dolara, euro tutarı ise 34 milyar 
458 milyon dolardan yüzde 5,3 
artarak yaklaşık 36 milyar 271 
milyon dolara çıktı.

Dış ticarette TL kullanımı yükseldi
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Türkiye, dünyada bir savaş 
gemisini milli olarak 

tasarlayan ve inşa eden 10 ülke 
arasında yer alıyor. Tamamen 
milli olarak tasarlanmış 
MİLGEM projesinde ise 
çalışmalar hız kesmeden devam 
ediyor. İnşasına başlanan yerli 
ve milli silahlarla donatılacak 
İ Sınıfı İstanbul Fırkateyni 
2021 yılında donanmaya teslim 
edilecek. MİLGEM konseptinin 
devamı olarak faaliyetleri 
sürdürülen “İ” Sınıfı Fırkateyn 
projesinde, ilk geminin dizayn 
ve inşasının İstanbul Tersanesi 
Komutanlığında yapılmasına 
yönelik Savunma Sanayii İcra 
Komitesi kararı 30 Haziran 
2015 tarihinde alındı. Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı, İ sınıfı 
fırkateynin tasarımını, ada sınıfı 
korvet dizaynını esas alarak 
yaklaşık 2 yılda tamamladı. 
Beşinci gemi İstanbul 
Fırkateyni’nin ilk kaynağı ise 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 3 Temmuz 
2017 tarihinde atıldı.
“İstanbul” için, inşa edilen ilk 
4 gemiden edinilen tecrübeler, 
teknoloji ve tehditlerdeki 
gelişmelere bağlı olarak 
harekat manevra fonksiyonları 
geliştirilecek. Hava savunma 
kabiliyeti artırılacak ve 
geliştirilen milli silah 
sistemlerinin entegre edileceği 
modern fırkateynlerin birincisi 
olacak.

Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi (CERN) tarafından 

bu yılın ilk altı ayında açılan 89 
ihaleden 4’ünü 4 Türk firması 
kazandı. Türk firmalarının 
aldığı ihalelerin tutarı 300 bin 
euroyu aştı. Türkiye’nin CERN’e 
ortak olmasıyla sanayicilere 
yeni fırsatlar açıldığını belirten 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, CERN’de ihale 
kazanan firmaları tebrik etti. 
Devam eden ihalelere katılım 
sağlayan firmalara da başarılar 
dileyen Hisarcıklıoğlu, yüksek 
teknolojiye sıçrama yapmak için 
CERN’in bir fırsat olduğunu 
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, daha 
çok Türk firmasının ihalelere 

başvurmasını beklediklerini, 
TOBB olarak bu sürece 
yoğunlaşacaklarını söyledi. Atom 
altı parçacık fiziği konusunda 
bilimsel araştırmalar ve buluşlar 
yapan CERN, 2026 yılına kadar 
devam edecek büyük altyapı 
çalışmaları ve ekipmanlarda 
yapılacak değişiklikler için 
düğmeye bastı. 2017’de geçen 
yıla oranla açılan ihale ve 
alımların sayısında yüzde 100 
artış kaydedildi. CERN’in, Büyük 
Proton Çarpıştırıcısında (LHC) 
daha yüksek enerjili çarpışmalar 
ile bu çarpışmaların daha hassas 
ve hızlı kaydedilmesi amacıyla 
yapacağı teknik değişiklikler 
için açtığı ihalelere Türk 
sanayicilerinin katılımı da arttı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Uluslararası Yatırımcılar 

Derneği (YASED) ve Ekonomi 
Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 
‘Uluslararası Yatırımcılarla 
İstişare Toplantısı’nda yabancı 
yatırımcıların Türkiye’ye 
güvenle yatırım yapabileceği 
mesajını verdi. Toplantıya 
katılan firmaların yöneticileri 
ise Türkiye’ye olan güvenlerini 
vurguladılar. Açılış konuşmaları 
ardından basına kapatılan 
toplantıda, Türkiye’de yatırımı 
olan büyük firmaların, özellikle 
hükümetin hayata geçirdiği 
teşvik sistemi ve yatırım ortamı 
üzerinde durdukları ifade edildi. 
Bakan Zeybekci ise, uluslararası 

yatırımcılara sağlanan teşviklere 
dikkat çekerek, Türkiye’nin 
fırsatlar ülkesi olduğunu söyledi. 
Zeybekci, “Gelin, aklınıza gelen 
ne varsa konuşalım. Memleketin, 
yatırımcının menfaatine olan her 
şeyi konuşalım” dedi.

Türkiye ilk 10’a girdiTürk firmalarının CERN başarısı

Yabancıların güveni arttı
Yılın ilk 7 ayında 193 ülkeye 
ihracat yaparak yüzde 
41,1’lik büyüme ile rekor 
kıran otomotiv sektörü, 
Türkiye’nin ihracatına da 
rekor artış getirdi. Son 6 yılın 
en iyi, tarihinin ise üçüncü 
en yüksek ihracat artışını 
Temmuz’da yüzde 31,2 ile 
yakalayan ihracat 11,4 milyar 
dolar oldu. Temmuzda en 
fazla ihracat yapılan ilk 20 
ülke arasında en yüksek 
artış yüzde 95,7 ile Rusya’ya 
kaydedilirken, tek düşüş 
yaşanan ülke Mısır oldu. 
Mısır’a ihracattaki gerilemede 
kimya sektöründeki 

düşüş etkili oldu. Yılın ilk 
yedi aylık döneminde ise 
ihracatı sırtlayan sektör 
otomotiv oldu. Sektör, ilk 
yedi ayda 193 ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek yeni bir 
rekora da imza attı. Otomotiv 
endüstrisi, Temmuz ayında 
yüzde 41,1’lik artışla ulaştığı 
2 milyar 433 milyon 838 
bin dolarla en fazla ihracat 
gerçekleştiren sektör olarak 
belirlendi. Bunu 1 milyar 482 
milyon 981 bin dolarla hazır 
giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 
190 milyon 293 bin dolarla 
da kimyevi maddeler ve 
mamulleri sektörleri takip etti.

Otomotiv sektörü rekor kırdı

Fatih Cd. Ladin Sk. N:9 Kurtas Han Kat:5 Merter-İSTANBUL/ TURKİYE Tel: (0212) 554 76 07 Fax: (0212) 556 09 78 (0533) 721 95 04

www.pamukiplik.com / info@pamukiplik.com

İstanbul da
%100 Pamuklu Örme İpliği

Ara numaralar stok da hep hazır

%100 Pamuklu Örme İpliği

30 Penye

30 OE

30 Karde

İstanbul

24/1 Penye

28/1 Open End

24/1 Ring Karde

30 Ring G2

36/1 Penye

16/1 Rink Karde

16 OE

28 viskon

20/1 Karde

20 OE Telefsiz

10/1 OE

20 Penye
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ÖRME SANAYİCİLERİ İFTAR 
YEMEĞİNE BİR ARAYA GELDİ
ÖRSAD (Örme Sanayiciler Derneği) tarafından organize edilen geleneksel iftar yemeği 14 Haziran 
tarihinde İstanbul WOW Otel'de gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren sektör öncüleri 
Ramazan ayı üzerine mesajlarını sanayicilere ileterek, sektörün gelişimine dair görüşlerini açıkladılar.

Örme Sanayicileri 
Derneği’nin düzenlemiş 
olduğu geleneksel iftar 

yemeğinde sektörün paydaşları bir 
araya geldi. Bu yıl da büyük katılım 
ile gerçekleşen gece, birlik ve 
beraberlik duygusunu pekiştirerek 
yaşandı. Önemli tekstil firmalarının 
sponsorluğu ile gerçekleşen gecede, 
ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt açılış 
konuşması ile sanayicilere seslendi. 
Kurt, 11 ayın sultanı Ramazan’ın 
birlik, beraberlik ve kardeşlik 
içinde geçmesi temennisinde 
bulunarak konuşmasına başladı. 
Sponsor olan kuruluş ve firmalara 
teşekkürlerini ileten Kurt sözlerine 
şöyle devam etti: “Bugünden 
geçmişe şöyle bir baktığımız zaman 
tekstil sanayinin gelişiminde sizin 
azimli çalışmalarınız ve ekonomiye 
desteğinizi görüyor ve canı gönülden 
her birinizi kutluyorum.  Değerli 
sanayiciler, yaşadığımız ortamda 
biliyorsunuz ki her 6-7 yılda bir 
tekstil hammaddelerinde pamuğu, 
ipliği, kumaşında fiyat artışları 
yaşanıyor. Bu zorlukları geçmişte 

de yaşadık bugün de yaşıyoruz. 
Ocak ayından bugüne değin doların 
artışı yaşansa da yeniden hammadde 
ihracatımızın arttığı günler bizi 
bekliyor.”

Birbirimizin kıymetini 
anlamalıyız
ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt’un 
konuşmasından sonra, İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle de duygu 
ve düşüncelerini aktardı. Gülle, 
yaratılan ambiyans için ÖRSAD’ı 
tebrik ederek Ramazan ayının 
insanları birleştirici etkisine dair 
şu sözlerle konuşmasını sürdürdü: 
Bugün birbirimizi bulmuşken 
birbirimizin kıymetini anlamamız 
lazım. Fikri Başkanın konuşması 
beni 70’li yıllara götürdü. Burada 
kıymetli başkanlarımız, uzun 
yıllardan beri tanıdığım değerli 
arkadaşlarım var. Birlikte yol 
aldığımız, emek verdiğimiz bu 
sektöre şöyle bir geri döndüğümüzde 
ne kadar şükretsek azdır. Allah bize 
çok şey nasip etti. Ülke ve sektör 
olarak o kadar çok yol aldık ki, 

istihdam etmek, binlerce insanı 
çalıştırmak ve belgesini vermek, 
tedarik etmek, vergileri zamanında 
yatırmak bu işler çok kolay işler 
değil, ama zorlukları başararak 
götürüyoruz. Üstüne koyarak 
ilerliyoruz. Bugün tekstil ve hazır 
giyim sektörünün ihracatı 30 milyar 
dolara yakın bir ihracat. O açıdan 
yaptığınız işi severek ve saygı 
duyarak yapın. Ve yaparken deyin ki, 
biz bu ülkenin en temel sektörüyüz. 
Kendinizi bu ülkenin önemli ve 
mutlu fertleri olarak kabul edin.”

“Devletin desteklerini
takip edin”
Devlet tarafından sanayicileri 
destekleyen Ar-Ge çalışmalarına 
değinen Gülle, şu açıklamada 
bulundu: “Devletimizin özellikle 15 
Temmuz’dan sonraki süreçte sektöre 
gerek Ar-Ge bazında, gerek  finansal 
bazda çok büyük destekleri var. 
Bunları lütfen takip edin. Kendinizi 
hep hedefleriniz doğrultusunda 
ilerletin. Sponsor olan firmaları da 
tebrik ediyorum.”

Farkındalık yaratmak şart!
Gecede konuşma yapan bir 
diğer isim de Tekstil Makina Ve 
Aksesuar Sanayicileri Derneği 
Başkanı Adil Nalbant idi. Nalbant 
konuşmasında, tekstil sektörünün 
büyük bir aile olduğuna değinerek 
sektör olarak farkındalık yaratılması 
gerektiğini belirtti. Nalbant; 
“Ülkemizin en güçlü olduğu moda, 
marka ve teknolojisiyle dünya 
ile boy ölçüşen bir sektör tekstil. 
Burada bulunmamın sebebi ise 
tekstil makinalarının bu sektörün 
can damarı olmasıdır. Sektörde 
söz sahibi olmak istiyorsak 
makinalarda da olmamız lazım. Bir 
farkındalık oluşturmak gerekiyor. 
Bizler makinalara çok büyük 
paralar veriyoruz fakat bunları 
ekonomiye de kazandırıyoruz” 
dedi.  Konuşmaların ardından 
tekstil sektörüne vermiş olduğu 
katkılardan dolayı Sava Makina’ya, 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle’ye 
ve ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt’a 
TEMSAD tarafından plaketleri 
takdim edildi.
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Uludağ Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 

Birliği (UHKİB) Başkanı Şenol 
Şankaya, Türkiye’nin 10 yıl önce 
daha çok ucuz ürün grubunda 
büyük oyuncu olduğunu 
hatırlatarak, “Artık o ucuz 
mallar daha çok Bangladeş’e, 
Pakistan’a, Uzakdoğu’ya kaydı. 
Biz de daha katma değerli 
ürünlere kaydık, çok değerli ve 
lüks segmentteki markalarla 
çalışmaya başladık.” dedi.  Nike, 
Zara, Hugo Boss, Esprit, Bershka 
ve Tchibo gibi dünya markalarına 
üretim yapan Yeşim Tekstil 
AŞ’nin Üst Yöneticisi (CEO) de 
olan Şankaya yaptığı açıklamada, 
hükümetin son zamanlarda 
tasarım, Ar-Ge teşviği, 
Turquality gibi alanlarda verdiği 
destekler sayesinde sektörün 

katma değerli üretime çok ciddi 
yatırımlar yaptığını söyledi. 
Ar-Ge, tasarım ve inovasyona 
yatırımların meyvelerinin 
yakın gelecekte daha fazla 
görüleceğini ancak şimdiden 
önemli mesafeler kat ettiklerini 
vurgulayan Şankaya, şöyle 
konuştu: “10 sene evvel ihracat 
kilogram değerinde 16-18 
dolarlarlaydı. Şu anda geldiğimiz 
nokta 24-26 dolar. Ciddi şekilde 
artış var. Türkiye, 10 sene evvel 
daha çok ‘basic’ dediğimiz çok 
ucuz ürün grubunda büyük 
oyuncuydu. Artık o ucuz 
mallar daha çok Bangladeş’e, 
Pakistan’a, Uzakdoğu’ya kaydı. 
Biz de daha katma değerli 
ürünlere kaydık, çok değerli ve 
lüks segmentteki markalarla 
çalışmaya başladık.”

Dünyanın önde gelen 
hazır giyim perakende 

gruplarından H&M’in bu yılın 
ilk yarısında Kazakistan ve 
Kolombiya’da ilk mağazalarını 
açtığı, 2018 yılının ilk yarısında 
ise Ukrayna’da ilk mağazasını 
açmayı planladığı belirtildi. 
Ayrıca İzlanda, Gürcistan 
ve Vietnam’da da ilk H&M 
mağazalarının açılmasının 
planlandığı da gelen bilgiler 
arasında. H&M’in Hindistan 
pazarında ise yılın ikinci 
yarısında başta Mumbai ve 
Yeni Delhi olmak üzere 8 yeni 
lokasyonda mağazalar açmayı 
planladığı da haber verildi. 
Böylelikle Hindistan genelinde 
H&M mağazası sayısının 24’e 

ulaşacağı belirtildi. Grubun 
ayrıca gelecek yıldan itibaren 
Hindistan’da online satışlara 
başlayacağı biliniyor. Online 
satışlarda, bu yıl Türkiye, Tayvan, 
Hong Kong, Macau, Singapur 
ve Malezya’da online satışlara 
başlandığı, yıl sonuna kadar 
Filipinler ve G.Kıbrıs’ta da online 
satışların başlayacağı kaydedildi. 
Grubun online satışları halen 41 
ülkede yapılmakta. H&M’in 69 
ülkede mağazaları bulunuyor. 
Yılın ikinci yarısında dünya 
çapında toplam 430 yeni mağaza 
açılması planlanıyor. Buna 
karşılık artı parantez açarak 
grubun rekabet nedeniyle 
geçtiğimiz yıl 70 mağazasını da 
kapattığını özellikle belirtelim.

İthalatta haksız rekabetin 
önlenmesi kapsamında 

çeşitli ülkelerden temin edilen 
“poliesterlerden kısmen çekimli 
iplik” için tedbir uygulanmasına 
karar verildi. Ekonomi 
Bakanlığı tarafından hazırlanan 
İthalatta Haksız Rekabetin 

Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 
Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Tebliğ; “poliesterlerden kısmen 
çekimli iplik” ürününe yönelik 
başlatılan önlemlerin etkisiz 
kılınmasına karşı soruşturma 
kapsamında geçici önlem 
alınmasını içeriyor.

Hazır giyim sektöründe 
‘inovasyonla’ gelen yükseliş

H&M yeni mağazalarını açıyor

İthalatta haksız rekabet önlemi

Kırgızistan’ın dış ticaret hacmi, 
2017 yılı ilk 5 ayında, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
15,8 artarak 2 milyar 272 milyon 
300 dolara yükseldi. Başbakan 
Sooronbay Ceenbekov’un 
başkanlığında toplanan 
bakanlar kurulunda ülkenin 
sosyal ve ekonomik durumu ele 
alındı. 
Ülke ekonomisi ile ilgili raporunu 
sunan Ekonomi Bakanı Arzıbek 
Kojoşev, Kırgızistan milli 
ekonomisinin, üyesi 
olduğu Avrasya Ekonomik 
Birliği›ne (AEB) entegrasyon 

sürecini yaşadığını belirterek, 
“Dış olumsuz etkenlere rağmen 
ekonomimizin küçülmesine 
neden olabilecek riskleri atlattık” 
dedi. Kırgızistan›ın, üyesi olduğu 
AEB ülkeleri ile ticaret hacminin 
yüzde 11,4 artışla 874 milyon 
100 bin dolara yükseldiğini ifade 
eden Kojoşev, tekstil ve örme 
kumaşlardan olan ayakkabı, 
kurutulmuş meyve, ticari altın, 
canlı hayvanlar, süt ürünleri, 
değerli metal cevherleri ve 
konsantreleri ürünlerinin dış 
ticaret hacminin artmasında 
önemli etken olduğunu aktardı. 

Dış ticaret hacmini ‘örme 
kumaşlarla’ artırdı
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Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Fatma Şahin’in girişimleri 
ile önümüzdeki Eylül ayında 
İngiltere’nin başkenti Londra’da 
düzenlenecek Londra Moda 
Haftası’nda Gaziantep’e özgü 
kutnu kumaşından yapılan 
özel tasarımlar sergilenecek.  
İngiltere’de dünyaca ünlü Türk 
modacı Bora Aksu, Londra’da 
15 Eylül tarihinde 
gerçekleştirilecek Londra 
Moda Haftası’nda Gaziantep’in 
Kutnu kumaşından hazırladığı 
özel tasarımıyla yer alacak. 
Yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan 
kutnu kumaşı, modacı Bora 
Aksu’nun 2018 yaz defilesinde 

hayat bulacak. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, Gaziantep’e özgü olan 
kutnu kumaşın Londra’da 
yapılacak defilede yer alacağını 
belirterek, şöyle dedi:  “Kutnu; 
bir Osmanlı sarayı kumaşıdır. 
Çok ciddi tarihi ve kültürel 
miras. Biz geldiğimizde tarihi 
kültürel mirasın yok olmaya 
yüz tuttuğunu gördük. 3 yıl 
önce kültür bölümümüzle ve 
gönüllü tanıtım grubumuzla 
beraber kutnuyu tanıtmaya 
başladık. Bize ait olan 
bir kumaşın Londra’da 
uluslararası boyutta bir defileye 
dönüştürmenin büyük bir 
mutluluğunu yaşıyoruz.”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) 

Kızılay’a özel olarak üretimini 
ve tasarımını gerçekleştirdiği 
kumaşların kamuoyuna tanıtımı için 
Çırağan Sarayı’nda ünlü isimlerin de 
iştirak ettiği bir etkinlik düzenledi. 
İTHİB’in dünyanın dört bir yanına 
yardım elini uzatan Türk Kızılayı’na 
tasarım ve kumaş desteğinin 
sağladığı projede; Türk Kızılayı 
görevlilerinin yardım faaliyetlerinde 
giydiği kurumsal kıyafetleri, teknik 
tekstil kumaşı ve modern çizgileriyle 
İTHİB tarafından yeniden tasarlandı.  
İTHİB, Kızılay Koleksiyonu için 
başlangıçta 50 bin metre nano 

teknoloji, anti bakteriyel, nefes 
alabilen, yanmayan, buruşmayan, 
terletmeyen kumaş kullanıldı. Türk 
Kızılayı’nın 6 bin 500 çalışanı için 
teknik tekstil ürünlerinden üretilecek 
kıyafetlerin üretimi Çorlu’da 
yapılacak. İTHİB’in üstleneceği 
ve toplam 2 milyon Türk Lirası’na 
mal projede, Kızılay çalışanlarının 
Eylül ayından itibaren yeni 
kıyafetleri ile dünyanın her yerinde 
yardım faaliyetlerini sürdürmesi 
planlanmakta. İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, Türk Kızılayı görevlilerinin 
dünyada ülkemizi temsil ederken 
giydiği kıyafetlerin yenilendiğini 
ifade etti.

Kutnu Kumaşı Londra Moda 
Haftası’nda sergilenecek

Türk tekstil sektöründen 
Kızılay’a özel kumaş

Laleli Sanayici ve İşadamları 
Derneği (LASİAD) tarafından 
“Ticaretin Altın Anahtarı” 
sloganıyla 6’ıncı kez ‘Laleli 
Fashion Shopping Festival’ 
düzenlendi.  Açılış töreni 
Laleli Sanayici ve İşadamları 
Derneği (LASİAD) Başkanı 
Gıyasettin Eyyüpkoca, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 
Fatih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir ile çok sayıda yerli ve 
yabancı misafirin katılımıyla 
gerçekleştirildi.  LASİAD 
Başkanı Eyyüpkoca, Laleli’nin 

ihracatında kötü günlerin 
geçtiğimiz yıl ile birlikte geride 
kaldığını belirterek, 2017’ye iyi bir 
başlangıç yaptıklarını söyledi. 
Yılın ilk yarısında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
25-30 artış kaydedildiğini 
bildiren Eyyüpkoca, festivalde 
davet edilen alıcıların piyasaya 
doping etkisi yaptığını söyledi. 
Eyyüpkoca, bu yıl 8 ülkeden 
her birinin 10’un üzerinde 
mağazası bulunan 250 
alıcıyı İstanbul’a getirdiklerini 
vurgulayarak, toplamda en 
az 2 bin 500 mağazaya satış 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.  6 
milyar dolar ihracat hedefiyle 

yola çıktıklarının altını çizen 
Başkan Eyyüpkoca, “Geçen 
sene 15 Temmuz dolayısıyla 
çok zor bir süreçten geçtik. 
15 Temmuz’dan 20 gün sonra 
5’inci Laleli Fashion Shopping 

Festivali yaparken inanılmaz 
zorlandık. Hiç fire vermeden 
8 ülkeden o kadar alıcıyı ikna 
edip buraya getirmiştik ve 
beklediğimizin çok üstünde 
ticari faaliyetler oldu” dedi.

Laleli’yi 6 milyar dolar ihracata taşıyacak festival
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Avrupa’nın önde gelen 
iki ülkesinin tekstil 

ve hazır giyim kuruluşları 
arasında anlaşma imzalandı. 
Hollanda Kralı ve Kraliçesi 
ile Dış Ticaret ve İşbirliği 
Bakanı’nın dâhil olduğu bir 
heyet İtalya’yı ziyaret etti. Söz 
konusu ziyarette diğer konular 
kadar tekstil ve hazır giyim 
alanlarında işbirliği yapılması 
da gündemde yer aldı. Ziyaret 
sırasında yapılan temaslarda 
İtalya’nın hazır giyim ve moda 
sektörel kuruluşu Sistema Moda 
İtalia (SMI) ile Hollanda’nın 
hazır giyim ve tekstil sektörel 
kuruluşu MODINT arasında 
bir mutabakat anlaşması 
(Memorandum of Understanding 
MOU) imzalandığı kaydedildi.  

İmzalanan anlaşma ile 
Avrupa’nın önde gelen tekstil ve 
hazır giyim üreticilerinden İtalya 
ile daha çok ithalatçı konumunda 
olan ancak tasarımlarıyla ve son 
dönemde geri dönüşüm alanında 
attığı adımlarla ön plana çıkan 
Hollanda arasında tekstil ve 
hazır giyim sektörlerinde geri 
dönüşüm, çalışma koşulları 
ve standartları, sürdürülebilir 
hammadde temini, sektörde genel 
sürdürülebilirlik ve yerli üretim 
gibi alanlarda sıkı işbirliğine 
gidileceği belirtildi. Ayrıca söz 
konusu anlaşma ile iki tarafın son 
dönemin ana gündem maddesi 
olan değer zincirleri ve tedarik 
zincirlerinde sürdürülebilirlik ve 
çalışma koşulları konularında da 
işbirliğine gidecekleri kaydedildi.

Yenimahalle Belediyesi 
ile Ankara Giyim Sanayicileri 

Derneği (AGSD) işbirliğinde 
18-35 yaş arası vatandaşlara iş 
garantili konfeksiyon eğitimi 
verecek olan YENİMEK Tasarım 
ve Üretim Atölyesi hazırlıklarını 
tamamladı. Yenimahalle 
Belediyesi’nin Şentepe’ye 
kazandırdığı Tepekule’de açılan 
atölyeye, eğitimde kullanılacak 
12 sanayi tipi dikiş makinesi, 
2 overlok makinesi, bir ütü 
makinesi, kumaşlar, ipler ve 
konfeksiyon kursunda ihtiyaç 
duyulacak tüm malzemeler 
getirildi. Atölyeye giderek hazırlık 
çalışmalarını yerinde inceleyen 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve 
AGSD Başkanı Canip Karakuş, 
kurs öğretmenleriyle birlikte 
makineleri test etti. Projenin 

kursa yazılan vatandaşlar için 
iş kapısı açacağını söyleyen 
Başkan Yaşar, aynı zamanda 
tekstil sektörünün ara eleman 
ihtiyacını da gidereceklerini 
belirtti. İstihdam oluşturmanın 
önemine işaret eden Yaşar, “Kayıt 
olmak isteyen yurttaşlarımız 
Tepekule kurs merkezimize 
başvurabilirler. 16 noktada 15 bin 
kursiyere eğitim veriyoruz. Ankara 
Giyim Sanayicileri Derneği ile 
yaptığımız protokol ile kurs 
alacak vatandaşlarımızın işi hazır 
olacak. Hazır giyim sektörünün 
ara eleman ihtiyacı olduğunu da 
biliyoruz. Bu kurslarda başarılı 
olan kişiler o açığı bir nebze olsun 
kapatacaktır. Belediye olarak biz 
her türlü desteği vereceğiz. Ne 
kadar insana iş kapısı açabilirsek o 
kadar mutlu oluruz” dedi.

Hükümet, istihdam 
seferberliğinde sektörel 

hamleye hazırlanıyor. Bilişim, 
finans, inşaat, sağlık, tarım, 
tekstil-hazır giyim ve turizm 
sektörüne yönelik bir stratejik 
karar yaşama geçiriliyor. İnşaatta 
1 milyon, turizmde 1 milyon, 
sağlıkta 800 bin, bilişimde 60 bin, 
finans sektöründe 72 bin olmak 
üzere yaklaşık 3 milyon yeni 
istihdam yaratılacak. Hükümetin 
hazırladığı Ulusal İstihdam 
Stratejisi’nin sektörel ayağında 
milyonlara iş kapısı açılacak. 
Örneğin, tekstilde çalışanların 
yüzde 50’sinin sertifika sahibi 
olması sağlanacak. Kayıt dışılığı 

önlemeye yönelik teşvik edici 
politikalarla beraber denetimler 
artırılarak bu sektördeki kayıt 
dışılık yüzde 50 oranında 
azaltılacak. Sektördeki nitelikli 
işgücü talebi karşılanacak.

İki hazır giyim
devi anlaştı

Tekstil sektörü için
‘iş garantili atölye’

Tekstilde çalışanlar 
sertifikalanacak

Moda dünyasının en prestijli 
fuarlarından olan Premiere 
Vision 18- 19 Temmuz  
tarihlerinde New York’ta 
gerçekleştirildi. Kadın-erkek 
giyim, özel ve teknik tekstil 
ürünlerin yer aldığı fuar çeşitli 
ülkelerden 322 firmanın 
katılımıyla düzenlendi. Bu yıl 
fuarda 28’i Uludağ Tekstil 
İhracatçıları Birliği (UTİB) üyesi 
olmak üzere, toplam 44 Türk 
tekstil firması boy gösterdi. 
UTİB tarafından düzenlenen 
milli katılım organizasyonu ile 
fuara katılan sektör öncüsü 

firmalar, Türk tekstilinin moda 
ve tasarımda geldiği noktayı, 
yenilikçi ve inovatif ürünleriyle 
Amerika vitrininden dünyanın 
beğenisine sundu. Tekstil 
dünyasındaki küresel liderler 
ve moda profesyonellerini aynı 
çatı altında buluşturan fuar, 
gelecek sezonların trendlerini 
doğru görme ve ilham alma 
bakımından da büyük fırsatlar 
sunuyor. Dünyanın dört bir 
yanından ziyaretçi, katılımcı ve 
alıcıların yoğun ilgi gösterdiği 
fuarda ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirildi. 

Türk tekstili New York’ta 
görücüye çıktı
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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

As Örme, bugün hem örme 
kumaş üretimi yapan hem 

de triko yaka bantları 
üreten Türkiye’nin en 

önemli firmalarından biri. 
30 yaşındaki işletmecisi 

Ramazan Aksu, sektörün en 
köklü firmalarından olduklarını 

söyleyerek konuşmasına 
başlıyor ve yıllara dayanan 

bu başarıyı tek bir kelime 
ile özetliyor: zamanında 
hızlı bir şekilde yapılan 

kaliteli üretim. Kendisinden 
dinliyoruz: “Başarının sırrı 

dürüst olmak ve kaliteli 
ürün üretmekten geçiyor. 
Bizlere güvenip ürünlerini 

gönderen müşterilerimizin 
malını zamanında, 

düzgün kaliteli bir şekilde 
aktardığımız sürece başarıyı 

da yakalamış oluyorsunuz. 
Bizim sektörümüzün olmazsa 

olmazı vakittir. Vakit çok 
önemli, bunun içinde ciddi bir 

planlama gerekiyor. Sektöre 
girmek isteyen gençlerimize 
mutlaka sabırlı olmalarını ve 

çok çalışmalarını öneriyorum.” 

“Başarının sırrı: 
hızlı ve kaliteli üretim”

Ramazan AKSU/ As Örme
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Örme kumaş sektörüne 
en temelden, hamallıktan 

başlayarak başarı 
basamaklarını tırmanan 

Hakan Demir, ülkemize 
döviz kazandırabilmemizin 

yolunun ihracattan geçtiğinin 
altını çizdi. 2003’te tekstil 

sanayiye giriş yapan genç 
bir yönetici olan Demir’in 

hedefleri arasında Avrupa 
pazarına odaklanarak iplik 

fabrikası ya da bir boyahane 
yatırımı yer alıyor. Demir, 

“Avrupalı Türkiye’ye gelmekten 
korkuyor. Ama biz bu algıyı 
kıracağız inşallah. Örme iş 
adamları olarak dünyanın 

dört bir yanına ihracat 
yapmak istiyoruz. Özellikle 

Vefa Örme olarak şu an 
yönümüz ihracat olacak. Biz 

ihracatımızı yaparak hem 
ülkemize katkı sağlamayı hem 
de buradaki yatırımların daha 

da güçlenmesini ülkemize 
döviz kazandırması babında 

Avrupa’ya açılmak 
istiyoruz” diyor.

“rotamızı avrupa’ya 
çevirdik”

Hakan DemiR/ Vefa Örme
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Türkiye- AlmAnyA gerginliği 
‘Türk mAlı’ Algısını bozAr mı?
Almanya’nın, Türkiye’ye karşı yeni önlemler alma kararı, iki ülke arasındaki ipleri gerdi. İş dünyası 
temsilcileri bu durumun uzun sürmesi halinde ‘Türk malı’ algısının bozulacağından endişeli. Örme 
Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt ise tasarım ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimi 
konusunda bir sıkıntının olmayacağı görüşünde.

Türkiye- Almanya 
ilişkisi bir hayli zorlu 
bir dönemden geçiyor. 

Almanya, Türkiye’nin en önemli 
ticaret ortağı olmasının yanı 
sıra, turizmde de Almanya’nın 
Türkiye için önemi bir hayli fazla. 
Geçtiğimiz günlerde Almanya 
Dışişleri vatandaşlarına seyahat 
uyarısı yapmış ve Türkiye’deki 
Alman yatırımlarına güvence 
vermeyecekleri konusunda 
açıklamalarda bulunmuşlardı. 
Hatta Alman Ekonomi Bakanlığı 
Sözcüsü Katharina Dubel, 
“Türkiye ile ilgili alınacak 
önlemler hala değerlendiriliyor” 
diyerek tartışmanın fitilini 

ateşlemişti. Almanya’nın 
Türkiye’ye karşı yeni önlemler 
alma kararı iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkileri nasıl 
etkiler? Geçtiğimiz yıl Almanya 
Türkiye’nin ihracatında birinci 
sırada yer almış, ithalatta ise 
Çin’den sonra ikinci olmuştu. 
Türkiye Ekonomik Bakanlığı’nın 
verilerine göre ise 2016 yılında 
Türkiye dış ticarette ihracatının 
yüzde 9,8’sine tekabül eden 14 
milyar dolar değerindeki kısmı 
Almanya’ya yapmıştı. Almanya 
aynı zamanda 21,5 milyar dolarla 
Çin’den sonra Türkiye’nin en 
fazla ithalat yaptığı ikinci ülke 
konumunda. 

Almanya, Türkiye’nin ihracat 
birincisi oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre, Almanya, 2017’nin 
Ocak-Temmuz döneminde de 
en fazla ihracat yapılan ülkeler 
arasında 8 milyar 293 milyon 
123 bin dolarla ilk sırada yer aldı. 
Yıllardır Türkiye’nin en büyük 
ihracat pazarı olan Almanya’ya 
ihracat bu yılın 7 ayında 2016’nın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 
arttı. Almanya, Türk otomotiv 
endüstrisinin 2 milyar 544 milyon 
380 bin dolarla en fazla ihracat 
yaptığı ülke oldu. Otomotiv 
ihracatının yüzde 15’inin yapıldığı 
Almanya’ya, endüstrinin ihracatı 

bu dönemde yaklaşık yüzde 15 
arttı. Hazır giyim ihracatında da 
Almanya yüzde 19 pay ve 1 milyar 
836 milyon 272 bin dolarla zirveye 
yerleşti. Almanya, demir ve demir 
dışı metaller ihracatında da yüzde 
14 pay ve 532 milyon 254 bin 
dolarla birinci oldu. Türkiye’den 
bu ülkeye demir ve demir dışı 
metaller ihracatı, söz konusu 
dönemde yüzde 12,45 yükseldi. 
Makine ve aksamları ihracatında 
310 milyon 566 bin dolarla 
ilk sırada yer alan Almanya, 
iklimlendirme sanayisinde 248 
milyon 277 bin dolar, fındık ve 
mamullerinde 208 milyon 146 bin 
dolar, meyve-sebze mamullerinde 
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107 milyon 983 bin dolar, kuru 
meyve ve mamullerinde de 78 
milyon 427 bin dolar ihracatla ipi 
göğüsledi.

Almanya tarafında durum 
nasıl?
Peki, Almanya tarafında bu durum 
nasıl bir seyir izliyor? 2016 yılı 
verilerine göre Almanya’nın 
ihracatında Türkiye’nin payı 
yüzde 1,8 ithalatında ise yüzde 1,6 
seviyesinde bulunuyor. Türkiye, 
Almanya’nın dış ticaretinde 
13’üncü sırada yer alıyor. Turizm 
açısından değerlendirdiğimiz 
zamanda Türkiye’ye en fazla 
turistin Almanya’dan geldiğini 
görüyoruz. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın verilerine göre 
2016 yılında Türkiye’ye gelen 
turist sayısı dokuz yılın en düşük 
seviyesi olan 25,4 milyona 
düşmüş, Alman turist sayısında 
da bir önceki yıla göre yüzde 
30’a yakın kayıp yaşanmıştı. 
Ancak buna rağmen Almanya en 
fazla turist gönderen ilk üç ülke 
arasında yer almıştı. 2017 yılının 
ilk 5 ayında Almanya’dan gelen 
turist sayısının toplam içerisindeki 
payı geçen yıla göre yüzde 9,9’a 
geriledi. Geçen yıl bu rakam yüzde 
13,9 seviyesindeydi. Almanya’dan 
gelen turist sayılarının azalmaya 
devam etmesi halinde, turizm 
gelirlerinde 2 milyar dolara kadar 
kayıp yaşanabileceği belirtiliyor. 
Ekonomi Bakanlığı verilerine 
göre 2002-2017 yılları toplamında 
Almanya en fazla doğrudan yatırım 
yapan 6’ncı ülke konumunda 
bulunuyor. Diğer taraftan 
Türkiye’de 6800 civarında Alman 
sermayeli şirket bulunuyor.

‘Türk malı’ algısı 
zarara uğrar mı? 
Kısacası hem Türkiye hem de 
Almanya tarafında, iki ülkenin 
birbirleri için bir hayli önemli 
olduğu tartışılmasız büyük bir 
gerçek. Almanya ile Türkiye 
arasındaki siyasi gerginliğin 
ekonomiye ne kadar yansıyacağını 
önümüzdeki günlerde daha 
net bir şekilde görebileceğiz. 

Türkiye’nin iş dünyası temsilcileri, 
bu gerginlikler sonucunda biraz 
endişeli ve ‘Türk malı’ algısında 
yaşanabilecek problemlere 
dikkat çekiyorlar. İş dünyası 
siyasi gerginliğin derinleşmesi ve 
uzun sürmesinin ticarette sorun 
yaratabileceğini söylüyorlar. 
Şüphesiz en önemli risklerden 
biri ‘Türk malı’ algısı. İki ülke 
arasındaki gerginlik ‘Türk malı’ 
algısının bozulmasına ve bunun 
diğer ülkelere sıçramasına neden 
olabilir mi?

“Alman kobi’ler bizden mal 
almaya devam ederler”
Orta ve uzun vadede sorunun 
devam etmesi halinde bunun 
ticaret ortamına da yansıyacağını 
vurgulayan Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği (TGSD) 
Başkanı Şeref Fayat, buna 
karşın gerilimin Almanya’daki 
seçimlerle ilgili olduğunu 
düşündüğünü aktardı. Türk ve 
Alman iş dünyasının birbirine 
ihtiyaç duyduğunu aktaran Örme 
Sanayicileri Derneği (ÖRSAD) 
Başkanı Fikri Kurt ise Almanların 
Türkiye’ye ağır sanayide, 
Türkiye’nin ise Almanya’ya 
hazır giyim gibi konularda destek 
olduğunu dile getirdi. Büyük 
firmaları basic ürünlerde belki 
üretimini daha geri kalmış ülkelere 
kaydırabileceğini söyleyen Kurt, 
“Tasarım ve yüksek katma değerli 
ürünlerin üretimi konusunda hiç 
bir sıkıntı olmaz. Alman KOBİ’ler 
de bizden mal almaya devam 
ederler” dedi.

Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri 
Kurt, Türkiye Almanya arasındaki gerginliğin 
tasarım ve yüksek katma değerli ürünlerin 
üretimi konusunda bir sıkıntıya neden 
olmayacağı görüşünde.

Geçtiğimiz yıl, Alman Meclisi’nin 
1915 olaylarını 'soykırım' olarak 
nitelendiren tasarıyı kabul 
etmesi ve sonraki süreçte PKK 
ve FETÖ'ye verdiği desteği 
artırması Türkiye’yi rahatsız etti. 
Bu rahatsızlığın sonucu olarak, 
İncirlik ve Konya üslerinde 
askerleri bulunan Almanya’ya 

ziyaret izni verilmedi. Son olarak 
aralarında Peter Steudtner isimli 
Alman vatandaşının da bulunduğu 
altı kişinin İstanbul Büyükada'da 
gözaltına alınması üzerine, 
Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, 
Türkiye’yi açık açık ekonomik 
yaptırımlarla tehdit etmesi ile 
başlayan bir süreçten bahsediyoruz.

İki ülke arasındaki
ekonomik tablo
•	 Türkiye	ile	Almanya	
arasında	35	milyar	dolarlık	
ticaret	hacmi	var.	Bunun	14	
milyar	doları	Türkiye’nin	bu	
ülkeye	ihracatı.	
•	 Türkiye’de	7	bine	yakın	
Alman	sermayeli	şirket	var.	
•	 Türkiye’deki	
yerleşiklerin	Almanya’da	
kurdukları	şirket	sayısı	ise	
500’e,	doğrudan	yatırımları	
da	2,5	milyar	dolara	

yaklaşıyor.	
•	 2002	sonrası	
Almanya’dan	Türkiye’ye	
gelen	uluslararası	doğrudan	
yatırım	9	milyar	dolar.
•	 Türk	kökenlilerin	
Almanya’da	75	bin	
dolayında	şirketi	var.	Bunlar	
yaklaşık	370	bin	kişilik	bir	
istihdam	yaratıyor.	Yıllık	
35	milyar	Euro	dolayında	
ciroları	var.

ne olmuştu?
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TeksTil ve Hazır giyim 
sekTörü ilk üçTe
Türk Eximbank yönetiminin ihracatçılar ve sektör derneklerinin Başkanları ile bir araya geldiği 
“Eximbank Bilgilendirme Toplantısı”nda akıllardaki pek çok soru cevap buldu. Toplantıda 2017 
yılının ilk yarısında Türk Eximbank tarafından sağlanan kredilerin sektörel dağılımı incelendiğinde 
tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yüzde 11,5 pay ile üçüncü büyük sektör olduğu ifade edildi.

İTHİB, İDMİB ve İHİB 
işbirliği ile geçtiğimiz 
ayın ilk haftasında Türk 

Eximbank yönetimi ülkemizin 
önde gelen ihracatçıları ile bir 
araya geldi. Toplantının ana 
gündem maddesini Eximbank’ın 
ihracatçılara yönelik yapmış 
olduğu hizmetler ve faaliyetler 
oluşturdu. Türk Eximbank Genel 
Müdürü Adnan Yıldırım’ın 
katılımcılara Eximbank ve 
ülke ekonomisine ilişkin 
bilgi verdiği toplantının 
moderatörlüğünü İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Gülle üstlenirken, toplantının 
katılımcıları arasında İDMİB 

Başkanı Mustafa Şenocak’ta 
vardı.  Toplantıya ayrıca İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) 
Başkan Yardımcıları Ahmet 
Şişman ve Şerafettin Demir ile 
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İDMİB) 
Başkan Yardımcıları Mehmet Ali 
Dinç ve Hüseyin Çetin de katılım 
gösterdi. Eximbank Bilgilendirme 
Toplantısı’nda 2017 yılının 
ilk yarısında Türk Eximbank 
tarafından sağlanan kredilerin 
sektörel dağılımı incelendiğinde 
tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 
yüzde 11,5 pay ile üçüncü büyük 
sektör olduğu ifade edildi. 

Üzerinde durulan bir diğer konu 
ise, reeskont kredileri oldu. Bu 
kredilerin Türkiye’nin en uygun 
maliyetli kredileri olduğunun altı 
çizildi.

Türkiye’nin en büyüğü, 
eximbank
Türk Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım konuşmasına 
Eximbank’ın, 2017 yılının ilk 
yarısı itibarıyla, Türkiye’de 
ihracata yönelik olarak verilen 
kredilerin yüzde 41,6’sını tek 
başına verdiğini söyleyerek 
başladı. Eximbank’ın ihracat 
kredilerinde ilk sırada olmasının 
yanı sıra Türkiye’nin en büyük 

11’inci bankası olduğunu 
sözlerine ekleyen Yıldırım, “2017 
yılının ilk altı aylık döneminin 
sonunda Eximbank’ın ihracatçıya 
yönelik destekleri dolar bazında 
yüzde 15 artmıştır. 2017 sonu 
itibarıyla hedefimiz ülkemiz 
ihracatının yüzde 26’sını destek 
kapsamına almaktır” dedi. Bugün 
dünyada ihracatçısını en çok 
destekleyen ikinci Exim bankası 
olduklarını da özellikle ifade eden 
Genel Müdür Adnan Yıldırım, 
“Hedefimiz, birinci sıraya 
yükselmek” diyerek görüşlerini 
paylaşmaya devam etti. Yıldırım, 
konuşmasında ayrıca Türk 
Eximbank’ın dünyanın 238 
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ülkesinde ortalama binde 3,37 
gibi bir oranla kredi sigortası 
hizmeti verdiğini ve alacak 
sigortası, risk analizi, teminat 
ile güvence gibi birçok önemli 
hizmetin Eximbank’ın hizmet ve 
faaliyetleri arasında yer aldığını 
da ifade etti.  Eximbank’ın limit 
tahsis sürelerinin hızlanırken, 
limit verme oranlarının da 
arttığını vurgulayan Yıldırım, 
sigortalı sevkiyatın 2017 yılında 
14 milyar dolar seviyesine 
ulaşmasını beklediklerini 
söyleyerek konuşmasına son 
verdi.

ihracatçıların finansmana 
erişimi öncelik
İTHİB Başkanı İsmail Gülle ise, 
ihracatçıların finansmana erişimi 
konusunu en öncelikli konulardan 
birisi olarak değerlendirdiklerini 
söyleyerek konuşmasına başladı. 
Bu yüzden Türk Eximbank ile sık 
sık bir araya gelerek sektörün en 
üst seviyede bilgilendirilmesini 
önemsediklerini ve 
faaliyetlerini bu doğrultuda 
gerçekleştirdiklerini ifade eden 

Gülle, Türkiye’de uygulanmakta 
olan yüksek faizlerin yatırım 
ve üretim ortamına zarar 
verdiğine dikkat çekti. Başkan 
İsmail Gülle, özellikle alacak 
sigortalarında limit konusunun 
önemine değinerek ihracatçının 
müşterisine güveni doğrultusunda 
mümkün olan en yüksek limiti 
alabilmek için Eximbank ile 
doğrudan görüşerek doğru limitin 
belirlenmesi için ısrarcı olması 
gerektiğini vurguladı.

sicil affı beklenen etkiyi 
yaratmadı
İDMİB Başkanı Mustafa 
Şenocak ise özellikle deri ve 
deri mamulleri sektörünün 2016 
yılında önemli zorluklar ile karşı 
karşıya kaldığını söyleyerek 
konuşmasına başladı. Finansal 
zorluklar yaşayan ihracatçıların 
işletme sermayesi açısından 
desteğe ihtiyaç duyduğunu, 
belirten Şenocak, sicil affının 
bankaların katı tutumları 
nedeniyle piyasalarda beklenen 
olumlu etkiyi yaratamadığına 
dikkat çekti.

Yoğun  bir katılım ile gerçekleştirilen 
toplantıya İTHİB, İDMİB ve İHİB Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Türkiye’nin önemli ihracatçı 
firmalarının temsilcileri katıldı. Toplantıda 
Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri 
Kurt da, katılımcılarla sektöre dair görüş 
alışverişinde bulundu.

Toplantıya 
katılan isimler:
•	 	Ayakkabı	Yan	Sanayicileri	
Derneği	Başkanı	Ömer	Kadir	
Arpacı
•	 Bayrampaşa	Tekstilci	ve	
Sanayici	İşadamları	Derneği	
Başkanı	Aydın	Erten
•	 Çorap	Sanayicileri	Derneği	
Başkanı	Bülent	İyikülah
•	 Merter	Sanayici	ve	
İşadamları	Derneği	Başkanı	
Yusuf	Gecü
•	 Moda	ve	Hazırgiyim	
Federasyonu	Başkanı	
Hüseyin	Öztürk
•	 Örme	Sanayiciler	Derneği	
Başkanı	Fikri	Kurt
•	 Saraciye	Sanayicileri	
Derneği	Başkanı	Cemal	
Aydın
•	 Tüm	İç	Giyim	Sanayicileri	
Derneği	Başkanı	Osman	

Alyüz
•	 Türkiye	Ayakkabı	
Sanayicileri	Derneği	Başkanı	
Süleyman	Gürsoy
•	 Türkiye	Denim	Sanayici	ve	
İşadamları	Derneği	Başkanı	
Nedim	Özbek
•	 Türkiye	Deri	
Konfeksiyoncuları	Derneği	
Başkanı	Mehmet	Musa	Evin
•	 Türkiye	Ev	Tekstili	
Sanayicileri	ve	İş	Adamları	
Derneği	Başkanı	Ali	Sami	
Aydın
•	 Türkiye	Triko	Sanayicileri	
Derneği	Başkanı	Mustafa	
Balkuv
•	 Zeytinburnu	Tekstil	
Sanayici	ve	İş	Adamları	
Derneği	Başkanı	Mustafa	
Sartık

Toplantının ana gündem maddesini Eximbank’ın ihracatçılara yönelik yapmış olduğu hizmetler ve faaliyetler oluşturdu. 
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TeksTilin geleceği 
‘duayenlerin’ merceğinde
Türk Tekstil sektörünün duayen isimleri Çeşme’de ‘Olağan Sektör Kurulu Toplantısı’ için bir araya 
geldi. Toplantıya katılan isimler arasında Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt da vardı. 
Toplantının ana gündem maddesini Tekstil sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve 
geleceğe yönelik hedefleri oluşturdu. 

Türk Tekstil sektörü 
temsilcileri, İTHİB 
tarafından düzenlenen 

‘Olağan Sektör Kurulu 
Toplantısı’ için Çeşme’de 
bir araya gelerek güncel 
gelişmeleri değerlendirdiler. 
28-30 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında gerçekleşen toplantının 
ana gündem maddesini 
Türkiye ekonomisin en önemli 
sektörlerinden biri olarak 
ifade edilen Tekstil sektörünün 
mevcut durumu ve geleceğe 

yönelik hedefleri oluşturdu.  
Programın ilk gününde, İTHİB 
Yönetim Kurulu Toplantısı 
gerçekleşirken, ikinci gününde 
Prof. Dr. Emre Alkin’in sunumu 

ile Sektör Kurulu Toplantısı 
gerçekleşti. Programın son günü 
ise Erkaya Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kaya’nın ev 
sahipliğinde Urla’da kahvaltı 

yapıldı. Kahvaltıya başta Tekstil 
ve Hammaddeleri Sektör Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle ile TOBB 
Tekstil Sanayi Meclis Başkanı 
Abdülkadir Konukoğlu olmak 
üzere, İzmir Vali Yardımcısı 
Aydın Memük, Urla Belediye 
Başkanı Sibel Uyar, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Hasan 
Koçyiğit, MÜSİAD Başkanı 
Ümit Ülkü, Urla Devlet Hastanesi 
Başhekimi Adıgüzel Demirel, 
Güneydoğu Anadolu Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları 

Üç  gün süren toplantılarda katma değerli 
ürün ihracatının öneminden bahsedilerek, 
sektörü ileriye taşıyacak en önemli 
gelişmelerin tasarım ve inovasyon ile mümkün 
olunduğuna vurgu yapıldı.
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Birliği Başkan Yardımcısı 
Mehmet Teymur, Akdeniz Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı Fatih 
Doğan, Türk Kızılayı Genel 
Başkan Yardımcısı Ercan Tan ve 
Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçı Birlikleri Yönetim 
Kurulu Üyeleri katıldı.

‘Tekstil sektörü yükselişini 
devam ettiriyor”
‘Olağan Sektör Kurulu Toplantısı’ 
için üç gün boyunca İzmir’de 
olan isimler arasında Örme 
Sanayicileri Derneği Başkanı 
Fikri Kurt da vardı. Kurt, tekstil 
sektörünün özellikle son yıllarda 
yükselişine dikkat çekerek, 
İzmir’de olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi ve bu tür 
toplantıların sektörün geleceğinin 
değerlendirilmesi ve çok daha iyi 
bir seyirde devam edebilmesi için 
artırılması gerektiğini söyledi.

“ege Bölgesi bizim için 
önemli”
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 

İhracatçıları Birliği Başkanı 
İsmail Gülle burada yaptığı 
konuşmasına Türkiye Tekstil 
Sektörü olarak İzmirli sanayici 
ve işadamları ile bir araya 
gelmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek başladı. Gülle, 
mutat olarak düzenledikleri 
toplantılar ile sektörün 
yıllık ihracat performansını 
değerlendirdiklerini, sorunları 
yerinde tespit ederek en hızlı 
ve etkili çözümlerin üretilmesi 
için çalıştıklarını vurguladı. 
Benzeri toplantıların Türkiye’nin 
tüm bölgelerinde, sektörün tüm 
paydaşları ile yapılmasının 
sektörün birlikteliği ve aynı dili 
konuşması açısından son derece 
önemli bir etmen olduğunu 
vurgulayan Başkan İsmail Gülle, 
Türkiye tekstil sektörü ihracatı 
için Ege Bölgesi’nin çok önemli 
olduğunu da sözlerine ekledi. 

geri dönüşüm ile üretilmiş 
kumaşlar
Gülle, açıklamasında aynı 
zamanda sektörün geleceği 
açısından çok önemli rol 
oynayacak bir proje hakkında da 
açıklama yaptı: geri dönüşüm ile 
üretilmiş kumaşlar… Başkan, 
projenin doğaya ve insana saygı 
çerçevesinde değerlendirildiği 
zaman sektörün sorumluluğunu 
yerine getirmesine katkı 
sağlayacağını vurguladı. Gülle, 
yılın ikinci yarısında ihracatta, 
üretimde ve istihdamda daha 
olumlu bir tablonun çizileceğine 
inandığını sözlerine ekledi.

İzmir buluşmasına katılan 
isimlerden bazıları şöyle oldu:

 İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı İsmail Gülle

 Örme Sanayicileri Derneği 
Başkanı Fikri Kurt

 Erkaya Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kaya

 TOBB Tekstil Sanayi 
Meclis Başkanı Abdülkadir 
Konukoğlu

 İzmir Vali Yardımcısı Aydın 
Memük

 Urla Belediye Başkanı Sibel 
Uyar

 İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Hasan Koçyiğit

 MÜSİAD Başkanı Ümit Ülkü

 Urla Devlet Hastanesi 
Başhekimi Adıgüzel Demirel

 Güneydoğu Anadolu 
Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Başkan 
Yardımcısı Mehmet Teymur

 Akdeniz Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı 
Fatih Doğan

 Türk Kızılayı Genel Başkan 
Yardımcısı Ercan Tan

  Akdeniz Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç

Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt, İzmir’de gerçekleşen 
‘Olağan Sektör Kurulu Toplantısı’na katılan isimler arasındaydı. Kurt, 

tekstil sektörünün özellikle son yıllarda yükselişe geçtiğini söyledi.

Hedef: ihracat potansiyelinin 
artırılması
Erkaya Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kaya 
ise bir parçası olmaktan 
gurur duyduğu sektörün 
duayenlerini Türkiye’nin ilk 
ihracat limanlarından İzmir’de 
ağırlamaktan son derece mutlu 
olduğunu söyleyerek sözlerine 
başladı ve benzeri toplantıların 
daha sık yapılmasını temenni 

ettiğini ifade etti. Türkiye’nin 
ihracat potansiyelinin artırılması 
için İzmirli tekstilciler olarak 
üzerlerine düşen görevleri en iyi 
şekilde yapmaya çalıştıklarını 
ve yapmaya devam edeceklerini 
belirten Kaya, “Kahvaltılı 
toplantıya katılım sağlayan 
kıymetli protokolümüze, tekstil 
sektörünün önde gelen sanayici 
ve iş adamlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.
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“Bakanlık imkânları 
seferBer ediliyor”
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt’un 
da aralarında bulunduğu Yönetim Kurulu Üyeleri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi makamında 
ziyaret etti. Zeybekci, Bakanlık olarak bütün imkânları sektörlerimiz için seferber ettiklerini söyledi.

Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, 31 
Temmuz tarihinde 

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu 
Üyelerini kabul etti. Toplantıda 
tekstil ve hammaddeleri sektörü 
sorunları ve çözüm önerileri 
değerlendirildi. Ekonomi 
Bakanlığı’nda gerçekleştirilen 
toplantıya, İTHİB Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin 
başkanlığında Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Şerafettin 
Demir, Ahmet Şişman, Fatih 
Bilici, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ahmet Öksüz, Vehbi Canpolat, 
Ali Sami Aydın, Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Muammer 
Akçay ve Örme Sanayicileri 
Derneği Başkanı Fikri Kurt 
katılım sağladı. Pakistan ile 
imzalanması düşünülen Serbest 

Ticaret Anlaşması, sektörün 
karşı karşıya bulunduğu ithalat 
kaynaklı haksız rekabet baskısı 
ve bu bağlamda pamuk ipliği 
ve suni sentetik ipliğe ilave 
gümrük vergisi getirilmesi 
talebi, kamu alım ihalelerinde 
tekstil ürünlerinde yerli malına 
öncelik verilmesi ve diğer 
birçok sektör sorunu görüşmede 
masaya yatırıldı. Ayrıca İTHİB’in 
koordine ettiği sektör projeleri 
ve ihracatı artırmaya yönelik 
öneriler Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’ye sunuldu. 
Bakandan Ar-Ge odaklı istek
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
tekstil ve hammaddeleri 
sektör temsilcileri ile bir araya 
gelmekten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederken, ihracatımızın 
artması ve sorunlarımızın 
giderilmesi adına Bakanlık olarak 

bütün imkânları sektörlerimiz 
için seferber ettiklerini ifade etti. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
özellikle Antalya bölgesinde 
seracılıkta tamamı ithal 
mamullerden oluşan kaplama 

malzemelerinin tüm aparatları 
ile beraber gerekli Ar-Ge 
çalışmalarının yapılarak, anılan 
ürünlerin Türk tekstil sanayisi 
tarafından üretilmesi arzusunu 
dile getirdi.

Ekonomi Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıya katılan isimler arasında Örme Sanayicileri 
Derneği Başkanı Fikri Kurt da vardı. Toplantıda tekstil sektörünün karşılaştığı sorunlardan, 
neler yapılmasına kadar pek çok konu başlığı masaya yatırıldı.
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“nitelikli elemana
yatırım yapılmalı”
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı makamında ziyaret eden İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve 
beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, tekstil sektörünün mevcut durumunu değerlendirdi. Gülle, 
2023 hedeflerine ulaşılmasında nitelikli elemana yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 

(İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz’ı İstanbul Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nde ziyaret 
etti. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in 
de katıldığı toplantıda tekstil 
sektörünün mevcut durumu 
ve hedefleri değerlendirildi. 
Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, Türkiye genel ihracatı 
ve tekstil ihracatının mevcut 
durumu hakkında bilgi aldı. 
2017 yılının ikinci yarısında 
ihracatçıların aynı azim ve 
kararlılıkla çalışacağından hiç 
şüphesi olmadığını vurguladı. 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
tekstil ve hammaddeleri ortalama 
ihracat birim fiyatının Türkiye 

ortalamasından yaklaşık dört 
kat daha yüksek olduğunu, Türk 
tekstil sektörünün katma değeri 
yüksek üretim anlayışı ve ihracatı 
ile Türkiye markasına hizmet 
ettiğini ifade etti.

2023 yılı hedeflerine
ulaşmak için…
Katma değeri yüksek ürünlerin 
üretimi için nitelikli elemana 
duyulan ihtiyacın her geçen 
gün arttığını ifade eden Gülle, 
ihracatın sürdürülebilir olması ve 
2023 yılı hedeflerine ulaşılması 
için nitelikli elemana yatırım 
yapılması gerektiğini belirtti. 
Nitelikli elemana duyulan 
ihtiyacın giderilmesi için 
Türk tekstil sektörünün sektör 
temsilcileri olarak üzerlerine 
düşen görevleri yerine getirmek 
için hazır olduklarını ifade eden 

İTHİB Başkanı İsmail Gülle; 
tekstil sektörünün nitelikli eleman 
ihtiyacını, müfredatı ve eğitim 
sistemi ile Avrupa standartlarında 
oluşturulacak bir okul ile giderme 
projelerini Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz’a sundu.

ihracatçılar elini 
taşın altına koyuyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz; nitelikli elemana 
duyulan ihtiyacın giderilmesi 
için ihracatçıların elini taşın 

altına koymaktan hiçbir zaman 
çekinmeyeceklerinden emin 
olduklarını ifade etti. İstanbul 
Valisi Vasip Şahin ile birlikte 
Zeytinburnu’nda İTHİB’e bir 
okul tahsis edilmesi için gereken 
hazırlıkların yapılması talimatını 
vereceğini ifade eden Milli Eğitim 
Bakanı Yılmaz, okulun eğitim 
müfredatından öğretmenlerin 
eğitimine kadar projenin 
başarılı olması için gerekli 
bütün ihtiyaçların giderilmesini 
destekleyeceklerini ifade etti.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında düzenlenen ziyarete katılan isimler arasında 
Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt da vardı.
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Makineye yatırıM 
yaptı, kazandı
Akar Örme’nin kurucusu genç girişimci Hacı Akar, her zaman makineye yatırım yapmış. Kendisinin 
ifadesi ile bu bir riskti ve bu riskin sonucunda kazandı. Teknolojinin mutlaka takip edilmesi 
gerektiğini söyleyen Akar’ın sözlerine kulak vermekte fayda var. 

Akar Örme’nin sahibi 
Hacı Akar… Şu anda 
33 yaşında…  26 

yaşında girdiği örme sektöründe 
bugün sektörün en başarılı 
isimlerinden biri olduğunu 
söyleyebilmek mümkün. Hacı 
Akar’ın başarısının arkasında 
yatan en önemli sebeplerden 
biri ise, Akar Örme’nin Hacı 
Akar’ın önderliğinde her zaman 
makineye yatırım yapması 
olmuş. Hacı Akar, “Teknolojiye 
yatırım yapmadığınız sürece 
kazanamazsınız, ben ev 

almadım, araba almadım, 
her zaman makineye yatırım 
yaptım” diyor. Başarılı girişimci, 
sektörün en önemli sorunun 
ise fason fiyatlarının düşük 
olması olduğuna vurgu yapıyor. 
Fason fiyatları düşük olduğu 
için ödemelerin zamanında 
gelmediğinden yakınan Hacı Akar, 
gençlerin sektöre kazandırılması 
için çalışma şartlarının ve 
maaşların iyileştirilmesi 
gerektiğini de özellikle belirtiyor 
ve şöyle diyor: “İyi bir maaş 
verirseniz ve çalışma şartlarını 

iyileştirirseniz gençler neden 
çalışmak istemesin?”

en baştan başlayalım, 
sektörün temel sıkıntısının ne 
olduğunu düşünüyorsunuz?
Bizim temel sıkıntımız fason 
fiyatları. Fason fiyatlarının düşük 
olmasından dolayı çalışanlarımıza 
düzenli maaş veremiyoruz. 
Çünkü piyasada para yok ve tabii 
ki böyle bir ortamda kalifiyeli 
elemanda yetişmiyor. Gençler 
sektörde çalışmak istemiyor. 
Başarılı olmak istiyorsanız 

önce çalışanınızı mutlu etmek 
zorundasınız. Günümüzde 15 
yıl önceki fason fiyatları ile iş 
yapılmaya çalışılıyor. Bunun 
çözülmesi için tüm örmecilerin 
birlik olması ve birlikte hareket 
etmemiz gerekiyor. Ayrıca 
ödemelerin uzun vadelerde 
olması ve hatta ödemelerimizi 
alamamamızda sektörün başlıca 
sorunları arasında yer alıyor.  Ben 
her zaman çalışanlarımın maaşını 
zamanında öderim, ben istiyorum 
ki, çalışanım sadece işine baksın, 
kafası ay sonunda ödeyeceği 
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kirada kalmasın. Fakat sektörde 
durumun tam tersi olması, tüm 
bunların yanında geç saatlere 
kadar çalışılması, hafta sonları 
da mesainin olmasından dolayı 
gençler bu sektörde çalışmak 
istemiyor. 

Bu sıkıntılardan dolayı mı 
sektörde kalifiye eleman 
bulmakta zorlanılıyor?
Evet… Maaşlar yeterli değil. 
Daha öncesinde çok daha 
kötüydü. Yeni yeni iyi bir 
seviyeye gelmeye başladı. Yavaş 
yavaş maaşlar yukarı çekilmeye 
başlandı ama yinede yeterli değil. 
Bir örmecinin 3 buçuk milyar 
maaş alması gerekiyor. Keşke 
mesai olmasa. Bende mesai 
yapmak istemiyorum, mümkünse 
elemanım da mesai yapmasın. Tüm 
bu şartları yerine getirebilirsek 
gençlerde bu sektörde çalışmak 
isterler ve böylelikle kalifiye 
eleman sıkıntımız da kalmaz. 
Eğer sen, çalışanını sabaha kadar 
çalıştırmazsan ve iyi bir maaş 
verirsen tabii ki insanlar çalışmak 
ister ve bu işi yapmak isterler. 
Maaşların tatmin etmesi lazım, 
daha cazip olması lazım. Ben 
mutlu olmalıyım ki, elemanda 
mutlu olsun. Sektör cazip hale 
getirilmediği ve bu sürece bir 
‘dur’ denilmediği sürece elemanda 
yetişmeyecek ne yazık ki. 

“işimi çok seviyorum”
Genç bir girişimcisiniz… 
akar Örme’nin bugün geldiği 
noktayı ve başarınızın 
sırlarını okurlarımızla 
paylaşır mısınız?
Bu işe girerken 11 milyar param 
vardı. Eşimin bileziklerini 
bozdurmuştum. Zamanla 
aşama kaydettik, zamanla 
makinelerimizi yeniledik. 2011 
yılında kurulduk. Süprem kumaş 
üretimi yapıyoruz. Aylık 200-210 
kumaş ton çıkarıyoruz. Genellikle 
iyi ihracatçı firmalarla birlikte 
çalışıyoruz. Buna rağmen bazen 
sıkıntı çekiyoruz, istediğimiz 
gibi olmadığı zamanlar oluyor. 
Toplamda 13 kişiyiz. Eğer 

işinizi iyi bir şekilde yaparsanız, 
ne olursa olsun iyi paralar 
kazanıyorsunuz. İşimi seviyorum, 
yaptığım işten keyif alıyorum. 
Yeri gelir, çıkarırım gömleğimi, 
makinenin başına geçerim. Yeni 
bir makine geldiği zaman, onu 
kurmak, hazırlamak benim çok 
hoşuma gider. Ama ödemenin 
gelmediğini duyduğum zaman 
bütün şevkim kırılıyor. 

teknolojiye mutlaka yatırım 
yapılması gerektiğini 
düşünüyor musunuz?
Tabii ki… Son teknoloji ile 
donatılmış makinelere yatırım 
yapmadığınız sürece çağın 
gerisinde kalırsınız. Bu yüzden 
mutlaka makineye yatırım 
yapılmalı. Ben bu işe başladığım 
zaman makinelerim çok eskiydi. 
Ama ben ev almadım, araba 
almadım, sadece makineye 
yatırım yaptım. Geçtiğimiz yıl 
sadece makinenin aksesuarlarına 
100- 120 milyar harcadım. 
Yedek parçalarını yeniledim, yağ 
damlalarını yeniledim… Eğer 
yenilikleri takip etmezseniz bu 
sektörde uzun süre kalamazsınız. 
Eğer ben makinaya yatırım 
yapmazsam, kazanamam. 
Teknolojiyi takip etmek 
zorundayız. Şu anda içeride 1 
trilyonluk makinam var, bunların 
hepsini çok çalışarak yaptım. 
Risk almayı bilmek gerekiyor. 
Risk almadan hiçbir şey olmuyor.
 
ya risk aldığınız zaman 
kaybetseydiniz?
Yaşım genç… Şu anda 33 
yaşındayım. Ben bu işe ilk 
girdiğim zaman, çevremdeki 
insanlar, ‘yapma, batarsın’ dediler. 
Bende o zaman onlara şöyle 
dedim, ‘batarsam, 26 yaşında 
batmış olurum, daha çok gencim’ 
Ve ben şuna inanıyorum herkes 
hata yapmalı… Hata yapmadan 
kimse başarılı olamaz. Hata 
yaparak doğruyu bulursun. 
Doğruyu görebilmek için bazı 
yerlerde hata yapmak zorundasın. 
Ben 36 saat durmadan çalıştığımı 
bilirim.

Akar Örme’nin kurucusu ve sahibi Hacı Akar, 
sektörün en genç isimlerinden biri… Genç bir 
girişimci olmasına rağmen risk alarak başarıyı 
yakalayan Akar, “Hata yapmadan, risk 
almadan kimse başarıyı yakalayamaz’ diyor. 

Akar Örme’nin genç girişimcisi Hacı Akar; Örme Dünyası okurları için makinelerinin 
tanıtımını yaptı. Özellikle makineye yatırım yapan ve bunun sonunda kazanan Akar; başarı 
için teknolojinin mutlaka takip edilmesi gerektiğini söylüyor. 
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İşİnİzİ çok sevİn… Öyle sevİn kİ…
Yıllar yıllar önce fabrikada işçi olarak çalışırken, kendi atölyesinin olduğunu hayal eden bir adam 
Mahir Macit… Bugün kendi adını taşıyan atölyesinde kendisi gibi hayal kuran gençlerle birlikte 
çalışıyor, şöyle sesleniyor her birine ve şimdide dergimiz aracılığı ile tüm gençlere: “İşinizi çok 
sevin… Öyle sevin ki, başarıda mutlaka gelecektir.”

Bu sayımızda sizleri 
işine âşık bir adam ile 
tanıştıracağız. Mahir 

Macit… 2008 yılında kurduğu 
Macit Tekstil ile tek bir alanda, 
polyester kumaş üretiminde 
uzmanlaşan Mahir bey, o günden 
bugüne durmadan çalışmış, 
çalışmaya da devam ediyor. 
Kendisinin ifadesiyle bugün 
polyester kumaş denildiği zaman 
ilk akla gelen isimlerden biri 
Mahir Bey. Gelişmeye ve bu amaç 
doğrultusunda eğitime çok önem 
veren başarılı firma sahibinin 
isteği ise örme sanayicilere özel 
bir sanayi bölgesinin kurulması… 
Yıllar yıllar önce bir fabrikada 
işçi olarak çalışırken, kendi 
fabrikasının hayalini kuran 
Mahir bey, bugün bu hayalleri 
gerçekleştirmenin haklı gururunu 
yaşıyor ve gençlere şöyle 
sesleniyor: “işinizi çok sevin, öyle 
sevin ki… Başarı da arkasından 
mutlaka gelecektir.”

“Risk alınacak fakat…”
Tüm bunların her birini 
anlatacağız ama önce Macit 
Tekstil’i kendisinden dinleyelim… 
Çünkü bugün çok sayıda kişiye 
istihdam kapısı olan Macit 
Tekstil, kendisinin de ifadesiyle 
çok çalışmanın ve de büyük 
uğraşların, emeklerin sonucunda 
faaliyetine başladı. Bakalım bu 
süreci kendisi nasıl anlatıyor: 
“2008 yılında faaliyetimize 
başladık. Sadece polyester kumaş 
üretimi gerçekleştiriyoruz. Ayda 
kapasitemiz 54 ton civarında. 
Fason imalatı yapıyoruz.  Ben 
tekstilde işçi olarak çalıştıktan 
sonra kendi atölyemi kurdum” 
Bu noktada hemen araya giriyor 
ve hayallerine kavuşan ve bu 
amaç uğruna çok çalışan Mahir 
beye, kendisi gibi başarılı olmak 
isteyen gençlere neler önerdiğini 
soruyoruz… Cevabı şöyle oluyor 
başarılı ismin: “Öncelikle şunu 
söylemek isterim ki, kesinlikle 
parayı düşünmesinler. Her zaman 

öncelikleri o işi çok sevmeleri 
olsun. İnanın bana olayın 
başlangıç noktası bu kelimelerde 
başlıyor, işinizi çok sevin! Öyle 
sevin ki, ancak o zaman başarılı 
olabilirsiniz. Diğer taraftan 
risk alınmalı. Bu sadece bizim 
sektörümüz için değil, tüm 
sektörler için de geçerli. Risk 
almayın bilin, fakat burada çok 
önemli bir kriter var, risk alınacak 
fakat doğru yerde ve de zamanda. 
Bu öngörüye sahip olmak 
gerekiyor. Fabrikada işçi olarak 
çalışırken hayaller kurardım. 
Bugün bu hayallerimin hepsini 
gerçekleştirdim. Çok çalışırdım, 
hala da çalışmaya devam 
ediyorum. Ben her zaman işimi en 
iyi şekilde yapabilmeyi kendime 
şiar edindim”

Tek bir alanda uzmanlaştı, 
başarıyı yakaladı
Mahir bey, tek bir alanda yani 
polyester kumaş üretiminde 
çalışarak başarıyı yakalamış… 
Bu nokta kendisinin de ifadesiyle 
hayati bir önem taşıyor. Dünyayı 
gezen ve gezdiği yerlerde 
sektöründe yapılan çalışmaları 
birebir görme fırsatı yakalayan 
Mahir Macit’in gelişim adına 
katıldığı seminer sayısı da bir 
hayli fazla. Tüm bu seminerlerde, 
tek bir alanda uzmanlaşmanın 
önemini kavramış ve kararını 
da bu incelemeleri sonucunda 
vermiş. Şöyle diyor: “Bu zamana 
kadar pek çok seminere katıldım 
ve bu seminerlerde gördüm ki, 
tek bir alanda markalaştığınız 
zaman başarılı oluyorsunuz. Şu 
anda sadece polyester kumaşta 
üretim yapıyorum, başka bir 
kalemde çalışmıyorum. Bu benim 
bilinçli bir tercihim. İnsanlarda 
çok büyük bir yanılgı var. Daha 
önce çalıştığım yerlerde, yazın 
ince, kışın kalın malda çalışılsın 
anlayışı vardı. Böylelikle boşta 
kalmayalım düşüncesi hâkimdi. 
Oysa bu çok yanlış bir düşünce. 
Bunun doğru olmadığını işin 
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içerisine girdikten sonra anladım. 
Doğru olduğuna inandığım işi tek 
kalem üzerine tezgâhımı kurmakla 
elde ettiğimi düşünüyorum. Doğru 
yolda olduğumuza inanıyorum. 
Kesinlikle karşılığını aldım. 
Bugünde yine aynı şekilde 
sektörde büyümek istesem yine 
aynı konu üzerine yönelmeyi 
tercih ederim. Bugün sektörde 
polyester kumaş üretimi denildiği 
zaman akla hemen ‘Macit Tekstil’ 
gelir.”

“Örmecilerin sanayi 
bölgesi olsun”
Mahir Macit’in en büyük 
isteği ise, örmecilere ait bir 
sanayi bölgesinin kurulması. 
Sanayi bölgesinin sektöre 
katkılarının olduğu kadar, ülke 
ekonomisine de büyük faydalar 
sağlayacağını söyleyen Mahir 
bey açıklamalarına şöyle devam 
ediyor:  “Örmecilere ait bir 
sanayi bölgesinin kurulmasını 
istiyoruz. Bununla ilgili Örme 
Sanayiciler Derneği çeşitli 
toplantılar düzenliyorlar. Sanayi 
sitesinde örmeciler bir arada 
olduğu zaman, yani kümeleşme 
olduğu zaman, herkes her 
istediğini burada bulabilecek.  
Herkesin iş potansiyelinin 
artacağını düşünüyorum. Herkes 
birbirlerine yardımcı olacak. 
Bazı arkadaşlarımız müşteriyi 
kaybedeceklerini düşünebilir, 
hayır asla böyle bir şey olmaz. 
Bir arada olunduğu zaman 
herkes birbirlerini tamamlayıcı 
konumunda olacak. Ülkenin 
gelişmesi içinde faydası olacak. 
Altyapının mutlaka devlet 
tarafından yapılıp örmecilerin 
organize bir şekilde çalışması 
lazım. Örmecilerin bir arada 
olmasının diğer sanayi kollarını 
da tetikleyeceğini düşünüyorum. 
Böylelikle fiyat istikrarı da 
sağlanacak. Sanayi bölgesi 
belki örme sanayi makinesi 
yapmaya çalışan arkadaşlarımızı 
da tetikleyecek. Bir anlamda 
canlı bir fuar olacak. Ayrıca 
vergi oranlarının düşürülmesi 
taleplerimiz arasında yer alıyor.”

Polyester kumaş üretiminde 
gelecek gördü
Mahir Bey, şu anda 59 yaşında… 
Sektöre 2001 yılında giren Mahir 
Macit, o yıllarda tek bir alanda 
uzmanlaşmanın yanı sıra aynı 
zamanda kendisinin deyimiyle 
polyester kumaş üretiminde gelecek 
gördüğü için bu sektöre adımını 
atmış. Daha öncesinde ortaklıkları 
olan ve sonrasında kendi şirketini 
kuran Mahir Bey, açıklamalarına 
“Ülkemi çok seviyorum, ülkemizi 
çok seviyoruz, sevmek zorundayız, 
özellikle başka ülkelere gittiğim 
zaman ülkemin değerini daha iyi 
anlıyorum” diyerek devam ediyor. 
Bugün kendisinin ifadesiyle 
polyester denildiği zaman akıllara 
Macit Tekstil geliyor ve sektörde bu 
kadar çok bilinmesinin en önemli 
nedenlerinin başında kaliteli üretim 
ve doğru bir planlama geliyor.

Hızlı ve kaliteli üretim
Zamanında ve hızlı bir şekilde 
üretim yapmayı kendisine bir 
felsefe edinen Mahir Macit’in 
sektörün daha iyi olmasına ve 
ülke ekonomisinin gelişmesine 
dair önerileri ve istekleri de oldu. 
Başarılı isim bu isteklerini şu 
sözlerle dile getiriyor: “Bizler 
imalat sektöründe faaliyette bulunan 
firmalar olarak ülke ekonomisine 
ciddi katkılarda bulunuyor, aynı 
zamanda yüzlerce kişiye bir 
istihdam kapısı oluyoruz. Vergimizi 
veriyoruz, işçi çalıştırıyoruz… 
Bu örnekleri uzatabilmek 
mümkün. Fakat belirli konularda 
bizlere sağlanan teşviklerin ve 
kolaylıkların artmasını istiyoruz. 
Örneğin geçtiğimiz dönemlerde 
bir makine ithalatı yapmak 
istedim ama yapamadım. Çünkü 
çok farklı belgeler istediler. Ben 
ayrıca imalata yatırım yapan 
insanların değerinin artık ülkemizde 
daha çok bilinmesini istiyorum. 
Ülkemizde çok doğru projeler 
ve yatırımlar da yapılıyor. Bizim 
amacımız, her şeyin çok daha güzel 
olması için çalışmak, didinmek. 
Eksiklikleri görüp söyleyeceğiz ki 
çok daha iyi olalım ve kendimizi 
geliştirebilelim”

Kalifiye eleman bulmakta zorlandıklarını 
söyleyen Mahir Macit, örmedeki ustalara 
yahut usta adaylarına eğitim seminerleri 
verilmesi gerektiğini söylüyor ve şöyle diyor: 
“Kalifiyeli işçi bulmakta zorlanıyoruz.”

“Kıdem tazminatı 
yeniden değerlendirilsin”
Başarılı firma sahibi 
Mahir Macit, röportajımız 
esnasında çok farklı bir 
konuya da el attı; kıdem 
tazminatları. Kıdem 
tazminatlarının yapılacak 
yeni bir uygulama ile aylara 
bölünüp çalışanlara o 
şekilde verilmesi gerektiğini 
söyleyen Mahir Beye bunun 
nedenlerini ve neden bu 
şekilde düşündüğünü 
şu sözlerle anlattı: 
“Kıdem tazminatları hem 
işçiler hem de işverenler 
açısından çok büyük bir 
olumsuzluk yaratıyor. 
Şöyle ki, sadece kıdem 
tazminatlarını almayı 
düşünen işçiler, işlerine 
konsantre olmuyorlar. Oysa 

işlerine yoğunlaşsalar 
ve işlerini nasıl daha 
güzel yapabileceklerini 
düşünseler belki de 
çok daha fazla başarılı 
olacaklar. Ama bunu 
yapmak yerine; sadece 
alacakları parayı 
düşünüyorlar. İşverenler 
açısından da bu durum 
geçerli. Kıdem tazminatları 
yüzünden teknolojiye 
yatırım yapamayan 
işverenlerde sektörde 
istedikleri ivmeyi 
yakalayamıyorlar. Bu 
konunun bir an evvel 
düzenlenmesi ve yeniden 
yapılandırma süreci 
içerisine girmesi gerektiğini 
düşünüyorum.”
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE GERİ 
DÖNÜŞÜM ÖNEM KAZANIYOR
20 yılı aşkın süredir sektörün içinde başarıyla yer alan USB, ulusal ve uluslararası pazarlarda 
rekabet, güven, kurumsallık gibi boyutlarda önemli bir zorunluluk haline gelen standartlara yönelik 
uygunluğun denetlenmesini ve belgelendirmesini, merkezleri Avrupa ve Amerika’da bulunan, 
dünya çapında lider uluslararası belgelendirme kuruluşlarının yetkileri ile sunuyor. 

Çevre sorunlarının 
arttığı, ekolojik 
dengenin bozulmasına 

dair sinyalleri pek yakınımızda 
hissettiğimiz günümüzde, organik 
ürünlere olan hassasiyetimiz 
de giderek artıyor. Doğala olan 
özlemimiz yaşam alanlarımızın 
her noktasında kendini gösteriyor. 
Gıdada tarladan sofralarımıza 
gelen mamulleri, tekstilde 
organik ürünleri tercih ediyoruz. 
Buna bağlı olarak organik ve 
geri dönüştürülmüş materyalden 
üretilmiş tekstil ürünlerinin 
sertifikasyonunun da her geçen 
gün önem kazanmaya devam 
ettiğini söyleyebilmemiz 

mümkün. Peki ya bir tekstil 
ürünü için hangi standartların 
doğaya ve insana duyarlılığı 
olduğunu söyleyebiliriz? Ve bunun 
denetimini ve belgelendirmesini 
nasıl sağlayabiliriz? Bu noktada 
tüm sorularımızın cevabını 20 yılı 
aşkın tecrübesi ile sektörde yerini 
başarıyla koruyan USB Genel 
Müdürü ve Tekstil Kontrolörü 
Nesrin Serin, USB Belgelendirme 
Müdürü ve Tekstil Sertifikeri 
Özlem Özkan ile BFS Örme 
Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi 
Parlak’a yöneltiyoruz. 
Serin, USB olarak hizmet 
alanlarını; Global Organik Tekstil 
Standardı (GOTS), Textile 

Exchange Standartları (TE), 
Organic Content Standard (OCS), 
TE Recycled Claim Standard 
(RCS) ve Global Recycled 
Standard (GRS) şeklinde özetliyor. 
GOTS, en az yüzde 70’i sertifikalı 
organik doğal elyaftan üretilmiş 
tüm tekstil ürünlerinin üretimini, 
işlenmesini, ambalajlanmasını, 
etiketlenmesini, ticaretini ve 
dağıtımını kapsıyor. Mamul 
ürünler, elyaf ürünler ile sınırlı 
olmamak şartıyla, iplik, kumaş, 
giysiler, moda tekstil aksesuarları 
(taşınan ya da giyilen), tekstil 
oyuncakları, ev tekstili, yatak ve 
yatak ürünleri ve aynı zamanda 
tekstil kişisel bakım ürünlerini 

içeriyor. Organic Content Standard 
(OCS) ise, nihai ürünlerdeki 
organik olarak yetiştirilmiş içeriğin 
izlenmesi ve doğrulanması için 
oluşturulmuş bir standart olarak 
karşımıza çıkmakta. OCS gıda 
ürünleri dışında, yüzde 5 ila yüzde 
100 arasında organik materyal 
içeren ürünlerde uygulanıyor. 
Hammaddeyi kaynağından nihai 
ürüne kadar izliyor. Organic 100 
Content Standard ve Organic 
Blended Content Standard olmak 
üzere  iki ayrı modülü bulunuyor. 
Organic 100 Content Standard 
için ürünün minimum yüzde 95 
ve maksimum yüzde 100 organik 
materyal içermesi gerekiyor. 
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Organic Blended Content Standard: 
Ürünün minimum yüzde 5 organik 
materyal içermesi yeterli görülüyor.
TE Recycled Claim Standard 
(RCS), TE Recycled Claim 
Standard (RCS) son üründe geri 
dönüştürülmüş materyallerin 
içeriğini doğrulamak ve izlemek 
için oluşturulmuş bir standart 
olarak biliniyor. RCS, ürünlerde 
geri dönüştürülmüş içerik 
iddialarının güvenilirliğini 
amaçlıyor. Nihai üründe geri 
dönüştürülmüş materyalin varlığını 
ve miktarını üçüncü taraf girdi ve 
gözetim zinciri doğrulaması ile 
kanıtlıyor. Recycled 100 Claim 
Standard ve Recycled Blended 
Standard olmak üzere 2 ayrı 
modülü bulunuyor. Recycled 100 
Claim Standard, ürünün sadece 
yüzde 100 geri dönüştürülmüş 
materyal içermesi gerekiyor. 
Recycled Blended Standard 
kapsamında, ürünün yüzde 5-95 
geri dönüştürülmüş materyal 
içermesi gerekiyor. Kalan kısım 
ile ilgili herhangi bir kısıtlama 
bulunmuyor. Serin, tekstil 
belgelendirmenin nedenlerini ise, 
insan sağlığı ve çevreyi korumak, 
doğal kaynakların kullanımını 
optimize etmek, üretimde şeffaflığı 
sağlamak ve müşteri güvenini 
geliştirmek ve 3’üncü taraf 
sertifikasyonu ile uluslararası 
alanda tanınır olmak olarak 
belirliyor. 

Bebek ve çocuk ürünlerinde 
organik ağırlıkta
Türkiye’de bu standartlar 
hakkındaki çalışmaların 
hangi aşamada olduğunu 
USB Belgelendirme Müdürü 
ve Tekstil Sertifikeri Özlem 
Özkan’dan öğreniyoruz. 
Özkan, konuyla ilgili “Organik 
materyalden üretilmiş tekstil 
ürünlerinin standardı dünyada 
ve Türkiye’de 1990’lı yıllarda 
başladı ve standarda olan talep 
artarak devam ediyor. Geri 
dönüştürülmüş materyalden 
üretilmiş ürünlerin standardı ise 
2008 yılında oluşturuldu ve 2012 
yılından sonra güncellenerek 
gelişimi sağlandı. Standarda 
olan talep son yıllarda giderek 
artmaya başladı diyebiliriz” diyor 
ve bu standartların kullanımına 
dair, “Organik ürünlerin ağırlıklı 
kullanım alanı bebek ve çocuk 
ürünleri olarak başlamış olmasına 
rağmen, şu anda tüm giyim 
ürünlerinde, yatak ürünlerinde 
ve sağlık ürünlerinde kullanılır 
hale geldi. Geri dönüştürülmüş 
(recycle) ürünlerin kullanım alanı 
özellikle geri dönüştürülmüş 
polyester kullanımında spor 
ürünleridir. Bunun yanı sıra diğer 
giyim ürünlerinde de hem geri 
dönüştürülmüş pamuk hem de 
geri dönüştürülmüş polyester 
kullanılıyor” açıklamasında 
bulunuyor.

Günümüzde artık devir; geri dönüşüm devri. Çevre 
sorunlarının had safhaya ulaştığı şu günlerde 
tekstil sektöründe geri dönüşümün önemi gittikçe 
artıyor. Uzmanlar tesktilde insanların daha çok 
organik ürünler tercih ettiğini söylüyor. Geri 
dönüştürülmüş materyallerden oluşan tekstil 
ürünleri; kısacası yeni çağın ürünleri.

BFS hakkında 
kısa kısa
1992 yılında Şinasi Parlak 
ve ortağı tarafından 
İstanbul’da kurulan BFS 
Örme, 1997 yılında ortağının 
ayrılması sebebiyle aile 
şirketi olarak faaliyetine 
devam ediyor. BFS ÖRME, 
sürekli güncellenen makine 
parkuruyla katma değerli 
kumaş üretiminde örme 
sektöründe önemli bir 
yere sahip olan başarılı 
firmalar arasında yer alıyor. 
Kadrosunu deneyimli ve 
iş disiplini yüksek şirket 
vizyonuna uygun hareket 
edecek personellerden 
oluşturarak hizmetini 

sürdürüyor. BFS Örme, 
örme sektöründeki 
teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ederek 
son teknoloji makineleri 
parkuruna ekleyerek 
Ar-Ge ve desen tasarım 
konusunda da deneyimli 
kadrosuyla müşterilerine 
koleksiyon hazırlıyor. BFS 
Örme, imalatının önemli bir 
bölümünü, mamul ve ham 
kumaş satışına yönelik 
olarak gerçekleştiriyor. 
Bununla birlikte, fason 
örme kumaş konusunda, 
süreklilik sağlayan 
firmalara, servis veriyor.

OCS’nin ana özellikleri: 
Çırçır aşamasından başlayıp konfeksiyon ürünün satışına kadar 

devam eden tüm prosesler kontrol edilip sertifikalandırılıyor,
Onaylı kimyasal ve boyar maddeler kullanılıyor,

Çevresel ve sosyal şartlar yerine getiriliyor,
Etiketleme sistemi bulunuyor.
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“Bir amBulanstan Bile hızlı 
hareket etmek zorundasınız”
Kore’den Brezilya’ya çok sayıda ülkenin firmalarını başarı ile temsil eden Tekspart’ın Genel Müdürü 
Alpaslan Demir, “İnsanlar sizi aradıkları zaman anında cevap vermek ve söz konusu hizmeti yerine 
getirmek zorundasınız. Bir ambulanstan bile hızlı hareket etmek zorundasınız” diyor.

Tekspart, dünyanın 
önde gelen teknoloji 
markalarını Türkiye’de 

temsil eden bir mümessillik 
ve distribütörlük firması. Örgü 
makine iğne ve platinleri, örgü 
makine yağları, triko makineleri 
ve yuvarlak örgü makineleri satışı 
konusunda 2009 yılından bu 
yana faaliyet gösteren Tekspart’ı, 
firmanın başarılı Genel Müdürü 
Alpaslan Demir’den dinledik. 
Bugün özellikle iğne ve platinde  
Türkiye’nin ilk üç firmasından 

biri olan Tekspart’ın belki de 
en önemli özelliklerinden biri, 
hızlı olması. Genel Müdür 
Alpaslan’ın da ifadesi ile bir 
ambulanstan bile daha hızlı 
hareket etmek zorundalar ve 
ediyorlar da. Son dönemde triko 
makine ve yuvarlak örgü pazarına 
da giren Tekspart, Tayvan’ın 
yüksek kalitede üretim yapan 
TIENYANG firması ve Çin’in 
LONGXING düz elektronik triko 
ve yaka makineleri ile sıkça söz 
ettirecek gibi. 

ilk olarak tekspart’ı kısaca 
sizden dinlemek isteriz…
Tekspart, 2009 yılında kurulan 
bir firma. Burada yurtdışından 
tekstille ilgili değişik ürünlerin 
mümessillik ve distribütörlüklerini 
yapıyoruz.  Tekspart olarak örgü 
makine iğne ve platinleri, örgü 
makine yağları, triko makineleri 
ve yuvarlak örgü makineleri satışı 
konusunda faaliyet göstermekteyiz. 
İğne ve platin markası olarak Kore 
malı TOKYO; platin markası olarak 
Brezilya malı SHICKBIN; Çin 

malı olarak LONGXING Triko 
ve yaka makineleri; Tayvan malı 
TIEN YANG marka yuvarlak örgü 
makineleri; Türk markası PROMAR 
olarak örgü makine yağlarının 
yalnızca Türkiye değil aynı zamanda 
Özbekistan, İran ve Bulgaristan’da 
mümessilliğini yapmaktayız. Üretici 
tarafında değiliz, fakat yapmış 
olduğumuz hizmetleri yurtiçi ve 
yurtdışında katıldığımız çeşitli 
fuarlarda elimizden geldiğince 
müşterilerimize tanıtmaya 
çalışıyoruz. 
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katılacağınız fuarlardan 
bahsedebilir misiniz?
Önümüzdeki yıl Nisan ayında 
yapılacak olan ITM fuarı ( 
Uluslararası Tekstil Makineleri 
Fuarı ) bizim için çok önemli. 
Yaklaşık 200 metre karelik bir 
yer aldık ve katılımcı olarak 
müşterilerimize yaptığımız 
hizmetleri bu fuar sayesinde 
anlatacağız. Aynı zamanda 
bu yıl içerisinde Eylül ayında 
gerçekleşmesi planlanan Taşkent’te 
yapılacak bir fuar var, bu fuara da 
katılmayı planlıyoruz. 

“hızlı servis vermeniz 
gerekiyor”
sektörde kendinizi nerede 
görüyorsunuz?
Kurulduğumuz günden bugüne her 
sene artan bir başarı performansı 
ile bu noktalara kadar geldik. İğne 
ve platinde bugün Türkiye’nin ilk 
üç firması içerisinde olduğumuzu 
söyleyebilmem mümkün. İğne 
ve platin satışlarında stok ve 
hizmet çok önemlidir. Hızlı 
servis vermeniz gerekiyor. Bir 
bekleme süreniz yok, insanlar 
sizi aradıkları zaman anında 
cevap verebilmeniz ve söz 
konusu hizmeti yerine getirmeniz 
gerekiyor. Şöyle düşünün, 
ambulansın bile bir saatte gittiği 
bir yere, çalıştığınız firmalar yarım 
saatte ürünün gelmesini istiyorlar. 
Bu ürünlerde müşterilerimize çok 
daha iyi bir hizmet verebilmek 
için 8 ile 10 milyon arasında bir 
stokla hareket ediyoruz. Diğer 
taraftan makine ayağımıza 
baktığımız zaman,son dönemde 
mümessilliğini aldığımız Tayvan 
TIENYANG markası Türkiye’de 
yaklaşık olarak 10 yıldan beri 
olan bir marka fakat hakettiği yeri 
aldığını düşünmüyoruz.Özellikle 
Ringel, Jakar ve Havlu makinesi 
konusunda yüksek kalitesi olan 
bir firma, Türkiye pazarında 
yaklaşık 150’nin üzerinde çalışan 
makinemiz bulunmakta. Firmanın 
geliştirmiş olduğu çift taraflı 
havlu ve çift taraflı elektronik 
havlu makinesi piyasada olmayan 
bir makine ve bunun satışını 

gerçekleştirdik.Triko sektöründe 
de LONGXING markası geniş 
ürün gamı ve teknolojiye hızlı 
ayak uyduran bir firma olması 
nedeniyle müşterilerimize üretimde 
avantaj sağlayan çözümler 
sunuyoruz,özellikle son dönemde 
moda örgü ayakkabı sektöründe 
iddialı olan bir firma ve Çin 
pazarında ilk sıralarda yer almakta.
 O zaman AR-GE çalışmalarınızdan 
bahsedelim.
Yedek parça noktasında piyasaya 
yeni giren makineleri takip 
ediyoruz. Piyasada olan satış 
personelimiz onlardan numune 
topluyor ve makine sayısında 
değişiklik gibi herhangi bir 
faaliyet olduğu zaman hızlı 
bir şekilde onların üretimini 
gerçekleştiriyoruz. Bunun 
haricinde kendi bünyemizde 
iki tane teknisyenimiz var, her 
hangi bir problem veya şikâyet 
anında onlarla bir servis vermeye 
çalışıyoruz.
Yıllık olarak yaklaşık 250 Ton 
civarında yağ satışımız bulunmakta 
,uzun yıllardır stratejik işbirliği 
içinde olduğumuz Promar firması 
teknik konularda bize servis ve 
laboratur hizmeti vermektedir.

hedefleriniz nelerdir?
Hedefimiz sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir büyüme.Firma kuruluş 
aşamasında iğne,platin,örme 
makine yağları konusunda faaliyete 
başlamıştı daha sonraki süreçte 
şirketin büyüme stratejisi içerisinde 
Makine mümessilliklerini 
ekledik firma bünyesine.. 
Makine kısmımızla şirketimizi 
destekleme yönünde hedeflerimiz 
var. Mümessilliğini aldığımız 
TIENYANG ve LONGXING 
markaları ile müşterilerimize 
ekonomik ve rekabet avantajı 
sağlayan ürünlerle tanıştırmak 
istiyoruz. Örneğin Türkiye’de triko 
pazarı büyüktür, yaklaşık 2 bin adet 
bu sektörde makine satışı vardır. 
Bizim de Tekspart olarak trikoda 
bir pazar hayalimiz var.
Önümüzdeki 3 yıl içerisinde iğne 
platin satışımızı 10 Milyon adet 
üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 

Tekspart Genel Müdürü Alpaslan Demir, 
“Önümüzdeki üç yıl içerisinde iğne platin 
satışımızı 10 milyon adet üzerine çıkarmayı 
planlıyoruz” diyerek başarılı firmanın gelecek 
hedeflerini anlattı.
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE 
ÖRME KUMAŞ

Geçmişi insanlık tarihine dayanan tekstil, dönüm noktasını Fransa’da yaşayarak durmak 
bilmeyen bir süreci başlattı. Moda, trend, tasarım gibi tanımlamaları içinde barındıran tekstil, 
gelişen teknoloji ile örme kumaş alanında da zenginleşti. Makineler yenilendi, üretim alanları 

genişledi. Bugün örme sanayi, hızla gelişen ve büyüyen bir sektör haline geldi.
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Tekstilin tarihi insanlık 
tarihi kadar eskiye 
dayanıyor. Her ne 

kadar yapılan çalışmalarda 
tekstilin kullanılmaya başlandığı 
ilk zamana ait yeterli verilere 
ulaşılamasa da, eldeki kanıtlar 
10 bin- 50 bin yıl önce insanların 
giyinmeye başladığını gösteriyor. 
İlk dikiş iğnelerinin 40 bin yıl önce 
bugün modanın kalbinin attığı 
Fransa’da ortaya çıktığı biliniyor. 
Tarihsel sürece bakıldıkça tekstile 
dair ilk adımların atıldığı şehrin 
günümüzde modanın merkezi 
olmasına şaşırmamak gerek. 
Ortaçağ’da ‘moda’ kelimesinin 
gösteriş sayıldığı Fransa’da, bu 
dönem zengin sınıflarında bir 
üstünlük ve sınıflandırma simgesi 
tekstil olmuştu. İpek yolundan 
geçen tekstil ticareti, gittikçe 
artış gösteren kumaş çeşitleri ve 
renkleriyle farklı moda akımlarını 
ortaya çıkarıyordu. Yenilikleri 
getiren Fransa, yeni trendler, 
sıradışı tasarımlar ile farklılığını 
bugün de ortaya koyuyor. 
Tarihsel sürece döndüğümüzde, 
Fransa’dan daha sonra 
keten liflerinin Gürcistan 
Cumhuriyeti’nde 36 bin yıl önce, 
dokumaların ise 27 bin yıl önce 
Çek Cumhuriyeti’nde bulunduğu 
biliniyor. Bu dönemde en ilkel 
örme teknikleri kullanıyordu. 
İnsana özgü olan giyinme, Venüs 
figürlerinde sepet şapkalar, 
bel kemerleri ve etekler gibi 
kıyafetleri işaret ediyor. Bu 
ürünlerin hepsi, el ile yapılıyordu 
ve doğal iplikler, hayvan derileri 
ve tüyleri kullanılarak üretiliyordu. 
Sanayi devrimi, ilk dikiş 
makinelerinin ortaya çıkmasına 

de daha çok gelişmeye elverişli 
bir kimlik kazandı. Örmecilik 
sanayi dalında en çok gelişme 
kaydeden bir teknolojiyle 
ilerledi. Son 10 yıl içinde 
tamamen elektronik yuvarlak 
örme makineleri piyasada rağbet 
görüyor. Bu da örme makine 
üreticilerini yeni teknolojiye ve 
daha hızlı devirle çalışan makine 
üretmeye yönlendiriyor. Sanayi 
devriminin üretimi hızlandıran 
kolaylıkları, tekstil sektörü için 
de ciddi bir ilerleme kaydetmişti. 
Örme makineleri, günümüzde 
oldukça kapsamlı bir mühendislik 
ürünü olarak karşımıza çıkıyor. 
Üretim hatalarının büyük 
bir kısmı, makinenin yanlış 
kullanılması, bitim işlemleri ya 
da örme dairesinin sorunlarından 
kaynaklanıyor. Örme ipliklerdeki 
sorunlar kumaşı direkt olarak 
etkiliyor. 

Örme kumaştaki zengin 
çeşitlilik
Örme kumaş da kendi içinde farkı 
çeşitleri barındırıyor.

Lakost kumaş  
Lakost kumaş, kilit ve iğne 
dizilişleriyle, özellikle tek plakalı 
örme makinelerinde ilmek ve 
askı hareketleri ile oluşturulan 
bal peteğine benzer özel yapıda 
askılı bir örme kumaş çeşidi 
olarak biliniyor. Lakost, merserize 
pamuktan veya polyester/pamuk 
karışımı iplikten üretilen sık 
ilmekli tişört ve spor üst giyiminde 
geniş olarak kullanılan bir kumaş 
özelliğini taşıyor. İsmini timsah 
arması bulunan bir Fransız 
firmasından alan kumaş, piyasada 
tek iğneli pike olarak da biliniyor. 
Lakost kumaşlar RL Askılı 
(fanglı) örgü tekniğiyle örülür 
ve bu tip RL örgüler, tek plakalı 
örme makinelerinde ilmek ve 

neden oldu ve kıyafet üretimi de 
böylece düzene girdi.
Gelelim tekstilin özel bir alanı 
olan örme kumaşa… M.Ö. 5-6’ncı 
yüzyıllarda Orta Asya Türkleri ve 
Mısırlıların keşfettiği düşünülen 
örme dokusu, hızla yayıldı. O 
zamanlar basit şiş, tığ, mil diye 
bilinen malzemeler daha sonra 
yerini esnek iğnelere bıraktı. El 
örgülerinde üretim süreci kısıtlı 
olduğu için, Matheew Towsend 
tarafından bulunan ilk dilli ve 
kancalı iğne, ilk örme makinesinin 
ortaya çıkmasını sağladı. 1867’de 
ilk örme makinesi geliştirildi ve 
bunu 1878 yılındaki ilk yuvarlak 
örme makinesi takip etti. Ayrıca 
örücü elemanın da bugün hala 
kullanılmakta olan basit şiş, mil, 
tığ diye bildiğimiz 1589 M. Yılına 
kadar tüm örme işlemleri el-tığ 
ikilisi ile gerçekleştirilmekteydi. 
Ancak bu tarihte İngiliz din 
adamı W. Lee’nin ilk mekanik 
örme tezgahını ve ‘esnek uçlu’ 
örme iğnesini bulmasıyla örme 
tarihinde yeni bir dönem başladı. 
Yani örme işleminde makineleşme 
dönemi ve fakat bu zamanın 
ileri taassubu yüzünden uzun 
yıllar değerlendirilemedi. Bu 
buluş 1853 yılında Matheew 
Towsend’ın dilli-kancalı örme 
iğnesini bulması; sonraki yılların 
araştırmacıları tarafından 1867 
tarihinde bu iğne ile donatılmış 
ilk örme makinesi, 1878 tarihinde 
aynı elemanla örme yapan ilk 
yuvarlak örme makinesinin 
geliştirilmesi tekstilde mekanik 
örmeciliğin sesini duyurmuş oldu. 
Daha sonra bilhassa yuvarlak 
örmecilik 1914 yılına kadar çok 
fazla bir ilerleme gösteremedi. I. 
Dünya Savaşı yıllarından sonra 
hızlı ortaya çıkartılan yapay elyaf 
ve ipliklerinin de etkisiyle örme 
makineleri, yani örme metotları 
ve örme örgüleri; dolayısıyla 
da örmecilik endüstrisi süratle 
gelişti. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra yeni bir sıçrama ile son 
yılların süper denebilecek hem 
mekanik hem elektronik esasa 
dayalı olarak meydana gelmesi, bu 
alandaki gelişmeleri hızlandırmış 
ve son 30 yılın getirdiği metot ve 
oto-mekanik temelli elektronik 
makine ve örme teknolojisi doruk 
noktasına ulaşmış bulundu. 
Böylece örmecilik ilk zamanlardan 
beri dokuma ile olan rekabetine 
ilave olarak, şimdi kendi 
bünyesinde olan örme metotları 
sayesindeki amansız çekişmesiyle 

askı  (fang) hareketlerinin beraber 
kullanılmasıyla elde edilen örgüler 
olarak karşımıza çıkar. 
İki iplikli (astarlı) örme kumaş 
Teknik olarak astar örgülü olarak 
isimlendirilen, ancak piyasada 
iki iplik örme kumaş olarak 
tanınan kumaşlardan oluşuyor. 
Bu kumaş çeşidi, RL tek plakalı 
yuvarlak örme makinelerinde, 
iğne ve kilit dizilişleriyle elde 
ediliyor. Genellikle birbirinden 
numara yönünden farklı iki tane 
ipliğin (zemin ipliği ve astar 
ipliği) aynı iğneye verilmesi ile 
oluşuyor.  Astar ipliği genellikle 
kalın, hacimli ve şardonlanmaya 
müsait olan ipliklerdir. Astar 
ipliğinin kalınlığının, zemin 
ipliğinin kalınlığının iki katı 
olmasında fayda vardır.  İki iplik 
örme kumaşın gramajı diğer tek 
katlı örme kumaşlara göre daha 
yüksektir. Genellikle günlük ve 
gecelik spor giyim ile bebek dış 
giyiminde daha çok tercih ediliyor.
 

Üç iplik örme kumaş 
Üç iplik örme kumaşlar, iki iplik 
örme kumaşlardan farklı şekilde 
zemin ve astar ipliğine ilave olarak 
üçüncü bir ipliğin (bağlama ipliği) 
örmeye katılımı ile üretiliyor. 
Genellikle birbirinden farklı olarak 
kullanılan üç iplikten, birinci 
zemin ipliği ile zemin örgüyü, 
ikinci iplik (astar ipliği) ile yüzeyi 
oluşturma ve üçüncü bağlantı 
ipliği ile de yapının daha sağlam 
olması sağlanır ve astar ipliğinin 
kumaşın ön yüzünde görünmesi 
önleniyor. Bu kumaşları daha 
ağır yapılı örme kumaşlar olarak 
tanımlayabiliriz. 

Pelüş kumaşlar  
Pelüş örgü üretimi genellikle 
pelüş örgülerinin yapımı için özel 
hazırlanmış pelüş hava oluşturma 
ve tutma, düşürme görevini 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE 
ÖRME KUMAŞ

Genel örme 
hataları
• İnce iplik ya da iplik 
kesilmesi,

• Kalın iplik,

• Delik ve patlak 
hataları,

• Elyaf topakları,

• İplik abrajı,

• Enine çizgi ve bantlar.
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yapabilen platinlerin olduğu RL 
yuvarlak örme makinelerinde tek 
yüzlü olarak L tarafından yapılıyor. 
En az bir zemin ipliği ve bir pelüş 
ipliğinden örülen ve aynı zamanda 
biçimlendirilebilen bu örme 
kumaşlar, pelüş ipliği ile uzun hav 
fiyonkları oluşturuluyor. Genellikle 
akrilik, modakrilik gibi elyaflarla 
hayvan postu taklidi veya astar 
maksatlı olarak kullanılan örme 
kumaşlardır. Bunlar çorap, sıkıca 
tutması gereken elbise yapımında, 
havlu, günlük giyimde vs. yerlerde 
de kullanılıyor.

Havlu kumaşlar  
Örme havlu kumaşlar, havlu örme 
tekniğine göre iki ipliğin aynı anda 
örme bölgesinde örücü iğnelere 
beslenmesiyle üretilen jarse örme 
ürünleri olarak karşımıza çıkar. 
Havlu kumaşlar pelüş örgü 
tekniğiyle üretiliyor. Plaj giysisi, 
elbise, çocuk giyim, havlu, bornoz 
vb. alanlarda kullanıldıkları gibi 
son yıllarda bilhassa yatak çarşafı 
nevresim vb. maksatlar yanında 
sportif ve tıbbi amaçlar için de 

tercih ediliyor. 

Kadife kumaşlar 
Yuvarlak örme makinelerinde 
havlu kumaş tekniğiyle üretilen 
ve sonradan traşlama işleminden 
geçirilerek kadife görüntüsü verilen, 
ince havları ile yumuşak bir yüzeyi 
olan havlı pelüş örme kumaş 
çeşididir. Dokuma pamuklu kadife 
bir dereceye kadar benzer, ancak 
biraz daha yumuşak, esnek bir örme 
kumaş yapısındadır. Örme kadife 
kumaşlar, elbiseliklerde, sportif 
alt üst takımlarda vb. giysiliklerde 
sıklıkla kullanılıyor. 

Vanize kumaş
Tek ve çift plakalı yuvarlak 
örme makinelerinde özellikleri 
birbirinden farklı iki iplikten birinin 
ön yüzünde, diğerinin örgünün arka 
yüzünde görülebileceği şekilde 
çalıştırılması ile vanize kumaş 
elde ediliyor. Örme sanayinde 
vanize süprem diye anılan bu 
örme çeşidinde de yöntem süprem 
örgüsünde olduğu gibi işliyor. Farkı 
ise, mekiğin çift gözlü ve jakar 

sistemine göre çalışmasında yatıyor. 
Çift katlı kumaş görünümünde bu 
örgüde iplikler isteğe ve amaca 
göre farklı materyallerden yapılmış 
olabilirler. Örneğin eşofmanlık 
kumaşlarda ön yüz floş, arka yüz ise 
pamuk ipliği kullanılabilir.  

Ribana (lastik) kumaş     
Ribana kumaşlar çift plakalı 
yuvarlak örme makinelerinde, 
silindir ve kapak iğnelerinin 
birbirlerine göre çapraz bir şekilde 
yerleştirilmeleri ile elde ediliyor. 
Ribana kumaşların özellikle enine 
yönde esneklikte oldukça yüksek 
olduğundan dolayı lastik örgü 
tabiri bu kumaş için kullanılan 
yaygın pratik temel bir terimdir, 
lastik iplikli örgü değildir. Ribana 
kumaşlarda kumaş gerilimsiz iken 
sadece boyuna R ilmek çubukları 
ön planda görülüyor. Sol ilmekler 
ise, sağ ilmekler arasında gizli 
kalıyor, örgü enine doğru açılırsa 
sol ilmekler açığa çıkıyor. Bu tip 
örgünün kumaşlarını karakterize 
eden, kumaşın her iki tarafındaki 
ayırt edilebilir şekilde düz ve ters 

Havlu kumaş

Vanize kumaş

Kadife kumaş
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ilmeklerdir. Kumaşı yapısı sırayla 
birbiri ardınca gelen düz ve ters 
ilmeklerden oluşuyor. Ribana örme 
kumaşlar, kumaşın iki tarafında çok 
belirgin rib efektine sahip. Eğer iki 
sıra düz, iki sıra ters ilmek sırayla 
kumaşın iki tarafında görülüyorsa 
buna, 2x2 ve 2x1  ribana deniyor. 
Eğer bir düz ilmek olursa bu, 1x1 
ribana veya tam dolu ribana oluyor.  
Kumaşın ön ve arka yüzünün 
görünüşü aynıdır. Ribana kumaş, 
genellikle üst giyimde ve tıbbi,  
özel sportif giyimde, tişörtlerin etek 
kısmında, yakalarda, kollarda, örme 
manşetlerinde, örme şapkalarda, 
erkek çorapları gibi oldukça geniş 
bir kullanım alanının olmasıyla 
biliniyor.     

Kaşkorse kumaş   
Çift plakalı örme makinelerinde 
her iki iğne yatağındaki üç iğneden 
birinin iptal edilmesi ile yapılan 
RR örgü çeşididir. Bir çeşit ribana 
örgü çeşidi olarak bilinen karkose 
kumaş, enine yönde elastik olduğu 
için bant, kenar, kazak, bayan 
giyimi vs. yerlerde kullanılıyor. 
 

Selanik kumaş
Çift plakalı ribana ve interlok 
makinelerinde ilmek ve askı 
hareketlerinin örgü raporu içinde 
uygun bir şekilde yerleştirilmesi 
ile oluşturulan tek iplikli, iri 
örgülü ve incili görünümlü bir 
örme kumaş olarak biliniyor. 
Sportif giyim, ceket, üst giyim 
kullanılıyor. 

Yaz sıcağında tavsiye:
 örme kumaşlar
Ege Üniversitesi Tekstil 
Mühendisliği bölümündeki 
laboratuvarda yaz sıcaklığından 
tekstil ürünleriyle korunmayı 
sağlayacak "konforlu" kıyafetlerin 
özellikleri belirleniyor. 
"Isıl konfor" çalışmalarının 
gerçekleştirildiği laboratuvarda 
doğal ve sentetik liflerin özellikleri 
tespit ediliyor, kumaşların 
hava, ısı, su buharı geçirgenliği 
hesaplanıyor. Yaz aylarında 
"serin", kış aylarında "sıcak" tutan 
kumaşların özelliklerini belirleyen 
laboratuvar ekibi, konforlu kıyafet 
üretmek isteyen firmalardan gelen 
talep üzerine danışmanlık hizmeti 
de sunuyor. Ege Üniversitesi 

İnterlok kumaşlar  
Sadece çift plakalı yuvarlak 
örme makinelerinde, silindir ve 
kapak iğnelerinin birbirlerine 
dik ve karşılıklı bir şekilde 
yerleştirilmeleriyle elde edilen 
çift katlı örme kumaş çeşididir. 
İnterlok kumaşları enine yönde 
gerdirsek bile, iki yüzde de sadece 
sağ ilmikler görülüyor.  

Tekstil Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Emel Akın 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Arzu Marmaralı, 
yaptığı açıklamada, 2003 yılında 
TÜBİTAK projesi kapsamında 
"ısıl konfor" konusunda 
araştırmalara başladıklarını 
belirtti. Vücudun ısı açısından 
tatmin edilebilir seviyede rahat 
olması olarak tanımladıkları 
"ısıl konfora" ulaşmak için bazı 
parametreleri ölçtüklerini ifade 
eden Marmaralı, kumaşların hava, 
ısı, su buharı geçirgenliğiyle doğal 
ve sentetik liflerin özelliklerini 
belirlediklerini aktardı. Marmaralı, 
"Hava 45 dereceyse serin tutan 
kumaş vücudu 35 derece yapamaz 
ama birkaç derece daha serin 
hissedilmesini sağlayabilir, 
o birkaç derece de vücudun 
dengesinin sağlanması için 
çok önemlidir. Sıcak aylarda 
hava geçirgenliği iyi olan lifler, 
hafif gözenekleri olan kumaşlar 
kullanmamız lazım ki hava dışarı 
rahat çıksın. Biz çok sıcak havada 
konfor için örme kumaşları tavsiye 
ediyoruz" diyerek görüşlerini 
paylaştı.
 

İnterlok
kumaşların
başlıca
özellikleri 
• Ön ve arka yüzde aynı 
görünüme sahiptir, çift 
yüzlüdür
• Desen ve yüzey dizaynı 
sınırlıdır
• Ön ve arka yüzü 
pürüzsüzdür
• Sık bir yapıya sahiptir
• Dikey yönde, yatay yöne 
göre daha yüksek bir 
elastikiyet özelliğine sahiptir.
• Boyutsal stabilitesi ve 
şeklini koruma özelliği 
yüksektir
• Diğer tek iplikli örme 
kumaşlara göre en yüksek 
gramajlı örme kumaşlar elde 
edilebilir
• Gerilmeye maruz 
kaldığında ilmek bir uçtan 
kaçma eğilimi gösterir
• Ön ve arka yüzey arasında 
hava olduğundn, daha iyi ısı 
yalıtım özelliğine sahiptir.
• Diğer tek iplikli örme 
kumaşlara göre daha sıcak 
tutar
• İnterlok örme kumaşların 
hacimli yapısı nedeni ile nem 
alma özelliği iyidir.    
İç giyim yazlık-kışlık ve 
özellikle sportif, tıbbi üst 
giyimlerde geniş bir kullanım 
alanına sahiptir. Ayrıca 
teknik koruyucu tekstil 
olarak da kullanılabiliyor. 
Bir kumaşın interlok mu 
yoksa ribana mı olduğunu 
belirlemek için kumaşı 
enine gerdirip bakılıyor, eğer 
karşılıklı ilmekler birbirinin 
karşısında ise bu interloktur. 
Basit bir tabirle doluya dolu 
ise interloktur. Ribanada 
doluya boş, boşa dolu 
karşılıklı geliyor.     

Örme kumaş

Kaşkorse kumaş
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Örme kumaş ve dokuma 
kumaş arasındaki farklar
Dokuma kumaş ve 
örme kumaş arasında 
farklar özellikle üretim 
sürecinde göze çarpıyor. 
Örme kumaşlar daha 
hızlı üretilirken, dokuma 
kumaşların üretim süreçleri 
daha yavaş seyrediyor. 
Kullanım amacı açısından 
da örme kumaş ve dokuma 
kumaş arasındaki farklar 
oldukça belirgindir.
• Örme kumaş esnektir, 
dokuma kumaş değildir,
• Örme kumaşların çekme 
eğilimi daha yüksektir,
• Dokuma kumaşlar daha 
kolay buruşur,
• Örme kumaşlar daha 
dökümlüdür,
• Örme kumaş dikiş sonrası 
yıkama istemez, dokuma 
kumaş giyim için hazır hale 
getirilir,
• Çorap, tayt, iç çamaşırları, 
tişört ve eşofmanlar, örme 
kumaştan yapılır,
• Pantolon, gömlek, ceket 
ve kabanlar dış giyim 
ürünlerinden yapılır.
• Mayo gibi deniz giyim 
ürünleri de örme kumaştan 
yapılır.
• Yani örme kumaşın, 
dokuma kumaştan 
daha geniş bir kullanım 
alanı olmakla birlikte, 
şekillendirilmesi, bedene 
uygun hale gelmesi daha 
kolaydır.

Sanayi  devriminin üretimi hızlandıran 
kolaylıkları, tekstil sektörü için de ciddi bir 
ilerleme anlamına geliyordu. Günümüzde örme 
makineleri  oldukça kapsamlı bir mühendislik 
ürünü olarak karşımıza çıkıyor. 
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Örme kumaşların 
boyanma aşaması
Örme kumaşlar, büyük bir 
ağırlıkla çektirme metotlarıyla, 
az bir kısmı da kontinu metotla 
boyanıyor. Amerika ve Avrupa’da 
triko örgü malların boyanması tüp 
şeklindeyken olur. Bunun nedeni, 
kenarların kıvrılmaması, kumaşın 
deforme olmaması ve yüzeyin 
tüylenmemesini sağlıyor. Bazen tip 
olarak boyanan kumaşlar, bazen 
de açılarak boyanıyor. Boyamadan 
önce pişirme ve beyazlatma 
işlemleri uygulanıyor. Daha 
sonra merserizasyon aşamasına 
geçiliyor. Fiksaj işlemleri 
sonrasında kenar kıvrımlarının 
azalması sağlanıyor. Birtakım 
kimyasalla kullanılarak, rengin 
parlaklığı, kalıcılığı ve son hali 
uygun hale getiriliyor. Pamuklu 
kumaş ve genel selüloz elyafı 
boyanırken, reaktif, direkt, küp, 

Böylece metal yüzeyli kumaş 
yapısı elde edilir ve abiye 
giysiler, ayakkabılar ve branda 
gibi ürünler için tercih ediliyor. 
Son yıllarda çelik örme kumaşlar 
işçi elbiselerinde kullanılmaya 
başlandı. Yırtılma mukavemetinin 
yüksek olması ve insan 
vücudundaki statik elektriği alması 
nedeniyle kullanılması önem 
kazandı. Dünyada ve ülkemizde 
yeni bir kumaş çeşidi olan bu 
ürünler, abiyeler, ayakkabılar, spor 
giyim ürünleri, dış giyim ürünleri 
gibi birçok farklı kategoride 

kükürt, indigo, naftol, pigment gibi 
boyar maddelerle renklendiriliyor. 
Selüloz elyafı anyonik boyar 
maddelerle boyanıyor. Jakar 
tekniği kullanılarak, boyama 
sırasında desenlerin oluşturulması 
sağlanıyor.

Çelik Örme Kumaşlar
Çelik örme kumaşlarda kumaş 
oluşturulurken, klasik tekstil 
lifleri yerine bakır tel, paslanmaz 
çelik, nikel tel ve diğer alaşım 
metallerden elde edilen örgü 
ipliği kullanılmaya çalışılıyor. 

kullanılmaya başladı. Su, hava 
ve ısı geçirgenliği konusunda 
birçok test yapılarak, dayanıklılığı 
kanıtlanmış kumaş türleri arasında 
yer alıyor.

Kışlık giyimde tercih, 
triko kumaş
Düz örgü adı verilen triko 
kumaşlar tekstil sektörünün en 
gözde ürünleridir. Jakarlı, selanik, 
haroşa, saç örgülü, tek plaka ve 
çift plaka örgü kumaşlar triko 
kumaş çeşitleri arasında yer 
alıyor. Kolay buruşmayan bu 
kumaşlar, kısa sürede toparlanıyor 
ve vücudun şekliyle uyumlu bir 
yapıya sahip olmasıyla dikkat 
çekiyor. Hava tutma özelliği 
yüksek olduğundan, ısı tutma 
oranları da oldukça yüksek. 
Özellikle kışlık giyim ürünlerinde 
tercih edilen bu ürünler, tüm dünya 
modasında önemli bir yere sahip.

 Düz örgü adı verilen triko kumaşlar tekstil 
sektörünün en gözde ürünlerinden... Jakarlı, 
selanik, haroşa, saç örgülü, tek plaka ve çift 
plaka örgü kumaşlar triko kumaş çeşitleri 
arasında yer alıyor.

Örme sanayinde vanize süprem adı verilen örme 
çeşidinde yöntem süprem örgüsünde olduğu 

gibi işliyor. Farkı ise, mekiğin çift gözlü ve jakar 
sistemine göre çalışmasında yatıyor. 
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Örme sektÖrünün temsilcileri:
“Organize sanayi BÖlgesi istiyOruz”
Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri, örme kumaş. İstanbul’da faaliyette bulunan sektör 
temsilcilerinin isteği ise sadece kendilerine ait olan bir organize sanayi bölgesinin kurulması. 
Bunun nedenlerini ve OSB’lerin ülke ekonomisi ile firmalara sağladığı avantajları sizin için derledik.

Örme kumaş sektörünün 
temsilcilerinin bir 
isteği var: Sadece 

kendilerine ait bir Organize 
Sanayi Bölgesi’nin kurulması. 
Uzun zamandır bu istekleri için 
çaba gösteren ve talepte bulunan 
temsilciler haksız değiller. Kısa 
adıyla OSB’ler bulundukları yeri 
zenginleştirmelerinin yanı sıra 
ülke ekonomisine de ciddi katkı 

sağlıyorlar. Biz de bu sayımızda 
Organize Sanayi Bölgeleri’nin 
avantajlarını ve örme sektörünün 
talebini sizin için derledik. Neden 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kurulmasını istiyorlar? Organize 
Sanayi Bölgesi kurulursa ne tür 
avantajları olacak? Organize 
Sanayi Bölgesi’nin içerisinde ne 
tür hizmetler verilecek? Bu ve buna 
benzer pek çok sorunun cevabını 

aradığımız yazımız, umuyoruz 
ki, pek çok sorunun çözümünde 
ve bu talebin gerçekleşmesinde 
bir yardımcı, bir aracı olur. Örme 
sektör temsilcilerimizin bu talebine 
geçmeden önce, Organize Sanayi 
Bölgeleri’nin faydalarını ve genel 
hatlarını kısaca anlatalım…

türkiye’nin sıçraması için…
Bugün, sadece İstanbul’da sekiz 

tane organize sanayi bölgesi 
var. Toplamda ise 298 Organize 
Sanayi Bölgesi bulunmakta. 
Faaliyette bulunan 294 OSB’de 
1 milyar 638 bin kişi istihdam 
ediliyor. OSB’de faaliyette 
bulunan firmalar Türkiye’nin 
geçtiğimiz yılki ihracatının 
(143,9 milyar dolarlık) 43,1 
milyar dolarını gerçekleştirdiler. 
OSB’lerin önümüzdeki beş yıl 
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içerisinde 2,5 milyon çalışan 
ve 75 milyar dolarlık ihracat 
hedefine ulaşacağı öngörülüyor. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, geçtiğimiz 
günlerde bir açıklama yapmış 
ve açıklamasında Türkiye’nin 
sıçrama yapabilmesi için kendi 
teknolojisini üreten bir sanayi 
yapılanmasına ihtiyacı olduğunu 
ve bunun içinde limanlara entegre 
büyük ölçekli mega endüstri 
bölgelerine ihtiyaç olduğunu 
özellikle belirtmişti. Bunun için 
sadece denizin doldurulması ve 
bir  Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması olarak bakılmaması 
gerektiğini düşünüyoruz” 
değerlendirmesinde bulunmuştu. 
Bugün günümüzde sadece sanayi 
bölgeleri bile artık yeterli değil ve 
sanayi bölgelerinin de teknoloji 
ile bütünleşerek bir üst katmana 
çıkması bekleniyor kısacası. 
OSB’ler söz konusu sektörlerin 
bir araya gelerek, aynı çatı 
altında toplanmasına ve bu 
vesileyle pek çok avantajın 
hem üreticilerin hem de 
tüketici ayağındaki müşterilerin 
kazanmasına vesile olan en 
önemli iletişim araçlarından biri 
olarak ifade ediliyor.  Organize 
Sanayi Bölgeleri’nin içerisinde 
yer alan sanayi kuruluşlarının 
tüketim maliyetleri düşüyor, 
yatırım giderleri minimize 
ediliyor. OSB’lerin avantajları 
sadece bunlarla sınırlı değil. Bu 
avantajları maddeler halinde 
sıralamak gerekirse:

OsB’lerin genel hatları ile 
faydaları
• Tüketim maliyetleri düşüyor
• Yatırım giderleri minimize 
ediliyor.
• Çevre kirliliğinin önüne 
geçilmiş olunuyor.
• Fiyat istikrarı sağlanıyor.
• Refah seviyesi artıyor.
• Eğitimli ve nitelikli insan gücü 
yetişmesine katkıda bulunuluyor

• Müşteriler söz konusu sektörde 
istedikleri her ürünü kolaylıkla, 
tek bir çatı altında bulabilmenin 
özgürlüğünü yaşıyorlar, bu 
durum OSB’de yer alan firmalar 
içinde geçerli oluyor. Aradıkları 
herhangi bir ürünü kolaylıkla 
ve daha uygun fiyatlarda OSB 
içerisinde bulabiliyorlar.
• OSB’ler, işe yaramayan, 
tarıma uygun olmayan ya da 
atıl durumdaki arazilerin ülke 
ekonomisine kazandırılmasında 
da etkin bir rol üstleniyor. 
• OSB’lerin bulundukları bölge 
zenginleşiyor, bölgenin refah 
seviyesinde ciddi oranda bir artış 
gerçekleşiyor.  
• OSB’lerde elektrik, su, 
telefon gibi altyapı hizmetlerinin 
işletmelere bağlanması, 
OSB dışındaki bölgelere 
kıyasla ortalama iki kat daha 
hızlı gerçekleşiyor. İzin ve 

Organize Sanayi Bölgeleri öncelikle sanayi için 
altyapı ve arazi maliyetlerini düşürüyor. Ayrıca 
işletmelerin bu altyapı ve arsa yanında donatı 
ve sosyal alanlardan (kreş, okul, güvenlik 
birimi, servis vb.) daha düşük maliyetler ile 
yararlanmalarını sağlıyor. İşletmeler için resmi 
prosedürlerin ve bürokratik işlemlerin en düşük 
sayıda ve yüksek hızda ilerlemesini sağlıyor.

ruhsatların yanında OSB’ler 
altyapı hizmetlerini yüksek 
kalitede vererek, şirketlerinin 
verimliliklerini de doğrudan 
etkileyebiliyorlar.
Bu maddeleri uzatabilmek 
mümkün. OSB’lerin faydaları 
sıralamakla bitmiyor. Tabii 
ki tüm bu maddelerin yanı 
sıra OSB içerisinde yer alan 
firmalara devlet tarafından verilen 
teşvikler belki de bu maddelerin 
en önemlisi. OSB’lerde yer 
alan işletmeler, belli bir süreye 
kadar emlak vergisinden, atık 
su bedelinden, çevre temizlik 
vergisinden, bina inşaat yapı 
kullanma ve izin harçlarından 
muaf oluyorlar ve yapı denetim 
kurumlarına ödenecek hizmet 
bedelinde yüzde 75 indirim 
uygulamasına tabi oluyorlar. 
Örme Sanayicileri Derneği Genel 
Sekreteri Recep Çaymaz, örme 
sanayicilerinin bu talebini şu 
sözlerle anlatıyor: “Örme kumaş 
sektörünün hizmet vermeye 
çalıştığı ortamların, son derece 
yetersiz ve bir o kadar karışık 
alanlardan oluşması nedeniyle, 
sektörümüze her konuda engel 
olduğu ortadadır. Bunların 
başında, sağlıklı koşullarda 
üretimin yapılamaması, 
işimizin gereği olan nakliyenin 
yarattığı trafik karmaşası, 
kalifiye eleman ve zaman 

tasarrufunun yetersizliği, doğal 
felaketler karşısında yaşanacak 
sıkıntılardan dolayı ekonomik 
ve üretim kaybı gibi nedenler 
gelmektedir. ÖRSAD olarak 
artık organize sanayi sitesi 
ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu 
biliyor ve bu konudaki talebimizi 
tekrarlıyoruz”

geçmişten günümüze…
Bundan yıllar önce, yaklaşık 
40 yıla yakın bir zaman 
diliminden bahsediyoruz. 
Örme sektörü o dönemlerde 
İstanbul’un Sultanhamam, 
Yeşildirek, Şişli, Bomanti 
ve sonrasında Bayrampaşa, 
Zeytinburnu gibi semtlerinde 
faaliyette bulunurken bugün 
Merter, Bahçelievler ve hatta 
Beylikdüzü’nde bile faaliyette 
bulunan örme sanayi firmaları 
var. Sektör temsilcileri 80’li 
yıllarda bir elin beş parmağını 
geçmeyen örme sanayicilerinin 
sayısının günümüzde 500’den 
fazla olduğunu ve bu sayının 
giderek arttığını söylüyorlar. 
Hatta örme sektörünün yüzde 
60’tan fazlasının İstanbul’da 
olduğunu söyleyebilmemiz bile 
mümkün. Ve ne yazık ki bu 
firmalar üretime uygun olmayan, 
sağlıksız koşullarda faaliyetlerini 
sürdürmekteler. Buna ‘dur’ demek 
gerekiyor. 
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“Bizler örme kumaş 
imalatçıları olarak…”
Sektör temsilcileri, sadece 
kendilerine ait bir OSB 
isteme nedenlerini şu sözlerle 
anlatıyorlar: “Sanayinin 
disipline edilmesi, şehrin planlı 
gelişmesine katkıda bulunulması, 
birbirini tamamlayıcı ve 
birbirinin yan ürününü teşvik 
eden sanayicilerin bir arada ve 
bir program dâhilinde üretim 
yapmalarını sağlayarak, üretimde 
verimliliğin ve kar artışının 
sağlanması için bu sanayi 
bölgesini istiyoruz. Bizler ülke 
ekonomisine, istihdam ve döviz 
girdisiyle önemli bir katkı sunan 
örme kumaş imalatçıları olarak, 
sanayi bölgesinin mümkün olan 
en kısa sürede kurulmasının 
ülke ve İstanbul’un geleceği 
için hayati önem taşıdığı 
kanaatindeyiz.”
Örme sanayicilerin Organize 
Sanayi Bölgesi’ne neden 
ihtiyaçları olduğu sorusuna 
maddeler halinde cevap 
vermeden önce OSB’nin ne 
olduğunu ve ne olmadığını 
genel hatları ile inceleyelim. 
Organize Sanayi Bölgeleri, 
sanayinin uygun görülen 
alanlarda yapılanmasını 
sağlamak, çarpık sanayileşme 

ve çevre sorunlarını önlemek, 
kentleşmeyi yönlendirmek, 
kaynakları rasyonel kullanmak, 
bilgi ve bilişim teknolojilerinden 
yararlanmak, sanayi türlerinin 
belirli bir plan dâhilinde 
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi 
amacıyla; sınırları tasdik 
edilmiş arazi parçalarının imar 
planlarındaki oranlar dâhilinde 
gerekli idari, sosyal ve teknik 
altyapı alanları ile küçük imalat 
ve tamirat, ticaret, eğitim 
ve sağlık alanları, teknoloji 
geliştirme bölgeleri ile donatılıp 
planlı bir şekilde ve belirli 
sistemler dâhilinde sanayi için 
tahsis edilmesiyle oluşturulan 
ve bu Kanun hükümlerine göre 
işletilen mal ve hizmet üretim 
bölgelerini ifade eder. Uzun 
yıllardır sanayi sektörünün 
içerisinde yer alan örmecilerin 
de isteği kendilerine ait bir 
sanayi bölgesinin kurulması. 
Organize Sanayi Bölgeleri’ni 
daha iyi bir şekilde anlayabilmek 
için belirli kavramları da iyi 
bir şekilde bilmek gerekiyor. 
Örneğin, İhtisas OSB. İhtisas 
OSB,  aynı sektör grubunda 
ve sektör grubuna dâhil alt 
sektörlerde faaliyet gösteren 
tesislerin yer aldığı OSB ile 
lojistik amacıyla kurulan 

OSB’yi ifade eder. Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) ise; OSB’lerin kendi 
aralarında yardımlaşmaları 
ve ortak sorunlarını çözüme 
kavuşturmalarını sağlamak üzere 
oluşturulacak OSB üst kuruluşu 
olarak tanımlanır. 

Örme sanayicilerinin, 
Organize sanayi Bölgesi’ne 
neden ihtiyaçları olduğunu 
bir de maddeler halinde 
inceleyelim:
1- Sektör temsilcileri OSB’lerin 
sektör firmalarına ve ülke 
ekonomisine sağlayacağı 
faydaların yanı sıra olası bir 
depreme dikkat çekiyorlar. 
Çünkü kendilerinin de ifadesi ile 
olası bir depremde İstanbul’da 
faaliyet gösteren firmaların zarar 
görmesi kaçınılmaz bir gerçek. 
Örmecilerin bugün faaliyette 
bulunduğu binaların bir hayli 
eski ve tabiri yerindeyse yorgun 
olması bu tezi kuvvetlendiriyor. 
İnsani boyutunun yanı sıra olası 
bir depremin makinelere vereceği 
zararın telafisi de yılları bulabilir 
ve pek çok firmanın kepenk 
kapatmasına neden olabilir.

2- Örme sektörünün belki de 
en önemli sorunlarından biri, 

kalifiye eleman bulmada yaşanan 
sıkıntı. Sektör temsilcileri eğitimi 
olmayan ve sektöre girmek 
istemeyen genç beyinlerin 
sektörde yer alması için iyi 
bir eğitim sürecinden geçmesi 
gerektiğini söylüyor. Örme 
Sanayicileri Derneği başta 
olmak üzere sektörel dernekler 
bunun için ellerinden gelen 
çalışmayı yapmalarına rağmen, 

OSB’de
olması
planlananlar:
• Örme Firmaları 

• Makine Tedarikçileri 

• Yedek Parça 
Tedarikçileri 

• Eğitim ve Toplantı 
Binaları, Showroomlar

• Kafeterya ve 
Yemekhaneler 

• İbadethaneler
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OSB’de faaliyette bulunan firmalar Türkiye’nin 
geçtiğimiz yılki ihracatının (143,9 milyar dolarlık) 
43,1 milyar dolarını gerçekleştirdiler. OSB’lerin 
önümüzdeki beş yıl içerisinde 75 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşacağı öngörülüyor.

“Tekstil sektörünün bir 
reforma ihtiyacı var”
Sektörün yerleşim 
konusunda ciddi problemler 
yaşadığını söyleyen Örme 
Sanayiciler Derneği Başkanı 
Fikri Kurt, bir an evvel kentten 
çok uzaklarda olmamak 
kaydıyla bir Organize Sanayi 
Bölgesi’nin oluşturulmasını 
istiyor. Başkan Kurt, 
ekonominin lokomotifi tekstil 
sektörünün artık ciddi bir 
reforma ihtiyacı olduğunu ve 
hem istikrar hem de istihdam 
açısından sanayi bölgesinin 
kurulmasının zorunlu 
olduğunu söyledi. Başkan 
Kurt; “Sektörümüz yerleşim 
konusunda ciddi problemler 
yaşıyor. İstanbul trafiğindeki 
sektörel taşımacılığın 
yoğunluğu dâhil, birçok 
sorunu da içinde barındıran 

plansız yerleşkelerin önüne 
geçilerek, bir an evvel kentten 
çok uzaklarda olmamak 
kaydıyla, organize sanayi 
bölgeleri oluşturulmasından 
yanayız.  Ekonominin 
lokomotif’ i olan tekstil 
sektörünün artık ciddi bir 
reforma ihtiyacı var. İstikrar ve 
istihdam açısından, ülkemizin 
en önemli işletmelerinin yer 
aldığı sektörümüzde, artık 
bir şeylerin iyi gitmediğinin 
farkına varılması gerekir. Bu 
sektörde yer alan ve ülke 
ekonomisine ciddi katkılar 
sağladığımıza inanan bizlerin 
bu talebinin çok hızlı bir 
şekilde gerçekleşmesini 
istiyoruz” diyerek örmecilerin 
sanayi bölgesi talebini dile 
getirdi.

Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt:

istenen Organize Sanayi 
Bölgesi bu istek için iyi bir 
araç olabilir. Şöyle ki, sanayi 
bölgesi içerisinde inşa edilecek 
bir eğitim binası bu soruna 
bir çözüm bulabilir. Buralarda 
elde edilecek teorik bilgilerin 
yanı sıra uygulamalı eğitimler 
sonrasında gençlerin bu sektöre 
yönlendirilmesi istihdam artışına 
da vesile olacak. 

3- Söz konusu Organize Sanayi 
Bölgesi’nin olmasının en büyük 
faydası ise şüphesiz en çok trafik 
sorununu ortadan kaldıracak. 
Bugün İstanbul’un değişik 
semtlerinde faaliyette bulunan 
örme firmaları sokakların 
darlığı nedeniyle pek çok sorun 
yaşıyor. İplik, kumaş ve yedek 
parça getiren büyük araçlar bu 
sokaklardan geçmekte zorlanıyor. 
OSB olursa bu sorun da ortadan 
kalkmış olacak. 

4- Organize Sanayi Bölgeleri söz 
konusu sektöre ait firmaların bir 
araya gelerek organize bir şekilde 
sorunlarını çözmelerine yardımcı 
oluyor ve işletmelerin pek çok 
hizmetten daha düşük maliyetlerde 
yararlanmalarını sağlıyor. Diğer 
taraftan işletmelerin yapmak 
zorunda oldukları resmi prosedürleri 
ve bürokratik işlemleri de daha hızlı 
bir şekilde gerçekleştiriliyor.

5- Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyette bulunan firmalar, 
Ar-Ge çalışmalarına da gereken 
önemi veriyorlar. Birlik 
beraberlik içerisinde yapılan 
istişareler sonucunda belki 
yeni bir makinenin yapımında 
kullanılacak bir yenilik, belki de 
daha iyi kumaş üretebilmek için 
neler yapılması gerektiğine ilişkin 
bir ipucu bu çalışmalar sonucunda 
ortaya çıkabiliyor. Belki de en çok 
bu nedenden ötürü örmecilerin 
kendilerine ait bir sanayi bölgesi 
olmalı ve belki de bu yüzden 
çok istiyorlar yeni yapılacak 
bir bölgede toplu bir şekilde 
çalışmak. 

6- Kurulması planlanan OSB ile 
son teknolojik gelişmeler de takip 
edilebilecek.

7-  Ve OSB istenmesinin en 
önemli nedenlerinden biri, 
örmecilerin artık daha sağlıklı 
ve temiz çalışma şartları istiyor 
olmaları. Bulundukları sektör 
itibarıyla tozun mutlaka olduğu 
örme sektörü OSB ile birlikte bu 
duruma ‘dur’ diyebilir ve daha 
hijyenik koşullarda çalışabilir. 
Sektör temsilcilerinin sektör 
sorunlarına ilişkin yaptıkları 
açıklamalarda, en çok dikkati 
çeken başlıklardan birini ne yazık 
ki bu maddemiz oluşturuyor.

OSB’de faaliyette 
bulunan firmaların

 2016 ihracatı:
  43,1 milyar dolar

Türkiye’de
298 OSB

 var

294 OSB’de 
istihdam 
edilen kişi 
sayısı: 
1.638.000
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Teknoloji ve TeksTil birleşirse…
Kaza geçirdiniz, şükür hava yastığı var… Yağmur yağıyor, üzerinizdeki kıyafet su geçirmez… Çok 
terlediniz ama kıyafetiniz terletmiyor ve hemen teri emiyor. Ya da en basit örneği ile itfaiyecisiniz ve 
kıyafetiniz alev almıyor. Bu örneklerin her biri aslında birer teknik tekstil ürünü… Teknoloji ile donatılmış 
tekstiller bizler farkında olmasak da hayatımızın her alanında varlar ve var olmaya devam edecekler.

Teknoloji… Bugün 
hayatımızın her alanında 
var. Ve farkında 

olsak da olmasak da hızlı bir 
şekilde olmaya devam ediyor. 
Sadece telefonlarımızda ya da 
diğer elektronik cihazlarımızda 
kullanmıyoruz teknolojiyi. 
Aslında farkında olmasak da 
bugün giydiğimiz bir kıyafetin 
temelinde de teknolojinin üstün 
nimetleri yatıyor. Diğer taraftan 
insanoğlunun var olduğundan bu 
yana önce sadece örtünmek ve 

doğa şartlarından korunmak için 
kullanılan giysiler şimdi birer 
modaya dönüştü ve hayatımızın, 
hatta mutlu olmamızın en yegane 
temellerinden biri oldu. Bunun 
adına da tekstil dedik…  Ve 
tekstilin içerisine teknoloji girdiği 
zaman, karşımıza çok ama çok 
farklı ve de bir o kadar yeni bir 
kavram giriyor artık: Teknik 
tekstil… Bugüne kadar, sektörün 
içerisinde olmayanlarımızdan 
bahsediyoruz, tekstil kavramını 
duyduk ama işin içerisine bir de 

teknik kavramı girdiği zaman biraz 
şaşırdık kısacası. Şimdi bu iki 
kavramın birleşmesini yani teknik 
tekstili anlatacağız… 

estetik ve dekoratif 
özelliklerinden ziyade
Nedir ve ne değildir teknik tekstil? 
Özellikle son yıllarda bir hayli 
revaçta olan teknik tekstilin ne 
olduğunu ve ne olmadığını sizin 
için araştırdık. Bugün genel 
itibarıyla baktığımız zaman 
teknik tekstil, kimyasallara, hava 

şartlarına ve mikro organizmalara 
dayanıklı, yanmazlık gibi üstün 
performans özelliklerine sahip 
ürünler olarak ifade ediliyor. 
Teknik tekstilin tanımı konusunda 
en fazla kabul gören tanımlama 
ise The Textile Institute tarafından 
yayınlanan Textile Terms 
and Definitions adlı yayında 
yayımlandı ve şöyle denildi: 
“teknik tekstiller, estetik veya 
dekoratif özelliklerinden ziyade 
esasen sahip oldukları teknik ve 
performans özellikleri için imal 
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edilen tekstil malzemeleri ve 
ürünleri olarak tanımlanmaktadır.” 
İki tanımlamadan da 
anlayabileceğimiz üzere her şeyden 
önce bir tekstilin teknik olabilmesi 
için faydalı ve kişiye yahut nefes 
alıp verdiğimiz hayata bir yararının 
olması gerekiyor. Yani teknoloji ile 
donatılmış olması şart. 

Hava yastıklarından hemşire 
kıyafetine
Teknik tekstillerin üretiminin 
başlangıcına gidelim. Teknik tekstil 
ilk olarak 1930’lu yıllarda gemiler 
için yelken bezlerinin üretiminde 
kullanılmış. O zamanlarda 
kullanılan bezlerin teknik tekstil 
adını aldığı her ne kadar bilinmese 
de, dayanıklılığı ve performansı 
ile aslında o yelken bezi bir 
teknik tekstildi ve 1939 yılında 
ilk sentetik lifin kullanılmasından 
sonra teknik tekstillerin üretiminde 
ve uygulama alanlarında büyük 
çapta bir artış meydana geldi. 
Daha iyi anlayabilmek için biraz 
daha yakından bakalım… Aleve 
dayanıklı battaniye ve yastıklar, 
kurşun geçirmez giysiler, doktor ve 

hemşire kıyafetleri, otomobillerde 
ve roketlerde kullanılan hava 
yastıkları, reklam amaçlı flamalar 
ve pankartlar, çevre koruma amaçlı 
tekstiller, aktif spor giysileri ve 
diğerleri aslında birer teknik 
tekstil ürünü. Günümüzde üretilen 
katma değeri yüksek teknik tekstil 
ürünlerinin askeriyedeki ve uzay 
sanayisindeki Ar-Ge çalışmalarının 
sonucunda ortaya çıktığını 
söyleyebilmemiz mümkün. Tabii 
ki sadece bu örneklerle teknik 
tekstili anlatabilmemiz mümkün 
değil, fakat rahatlıkla teknik 
tekstil ürünlerinin hayatımızın 
her alanında olduğunu ve 
artan bir oranda olabileceğini 
söyleyebiliyoruz. Teknik 
tekstiller ikiye ayrılıyor, üretim 
teknolojilerine göre teknik 
tekstiller ve kullanım alanlarına 
göre teknik tekstiller. Kullanım 
alanlarına göre teknik tekstillere 
baktığımız zaman endüstriyel bir 
ürünün bir birleşeni olarak bile 
kullanıldığını söyleyebilmemiz 
mümkün. Örneğin otomobil 
lastiğinde kullanılan kord bezi 
ya da uzay roket motorlarında 
kullanılan karbon elyafı gibi… 
Yol yapımında kullanılan 
membranların üretiminde bile 
teknik tekstiller kullanılmakta. 

ve binalara da 
teknik tekstil geldi
Şimdi biraz da farklı bir açıdan 
bakalım. Çadırları, tenteleri ve 
güneşlikleri düşünün. Bugün 
günümüzde artık tüm bu ürünler 
daha hafif, çürümeye, güneş 

Teknik tekstiller, endüstride, uzay sanayisinde, 
askeri alanda, denizcilikte, tıpta, inşaatta, 
jeotekstillerde, ulaştırmada ve yüksek teknoloji 
uygulamalarında kullanılan, fonksiyonellik 
gerektiren tekstil ürünleri olarak ifade ediliyor.

ışınlarına ve hava şartlarına daha 
dayanıklı sentetik malzemelerden 
yapılıyorlar. Ve bu noktada 
devreye teknik tekstiller giriyor. Ve 
şimdi güzel bir haberimiz daha var. 
Tekstil malzemeleri sağladıkları bu 
yararlarla birlikte kendi içerisinde 
yeni bir sektör daha yarattı. 
Sentetik liflerin geliştirilmesinin 
ardından tekstil malzemelerinin 
bina ve inşaat sektöründe 
kullanımlarının yaygınlaştığını 
söylersek ne dersiniz? Günümüzde 
hava alanları, stadyumlar, 
spor salonları, fuar ve gösteri 
salonları, askeri ve endüstriyel 
depolar gibi birçok farklı yapının 
inşasında tekstil malzemeleri 
yaygın olarak kullanılmaya 
başlandı. Tüm bu süreçlerin 
gerçekleşmesi için teknolojiye 
ve Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar 
bir hayli önemli. Günümüzde 
teknik tekstil üretiminde dünyanın 
önde gelen ülkelerine baktığımız 
zaman, çoğunun bu kavramlara 
fazlasıyla yatırım yapan ülkeler 
olduğunu görüyoruz. Örneğin 
Çin, Japonya ve Amerika… 
Teknik tekstil ürünlerinin hayata 
geçmesi nispeten pahalı cihazlar 
ve bilgi birikimine sahip işçileri 
zorunlu kılmasından ötürü gelişmiş 
olan ülkelerde bu ürünleri daha 
rahatlıkla görebiliyoruz. Gelişmiş 
birçok ülkede teknik tekstiller, 
toplam tekstil üretimi içerisinde 
önemli bir paya ulaşmışlar. 

Örneğin, Japonya teknik 
tekstillerin toplam tekstil üretimi 
içerisindeki payı bakımından 
dünya lideri konumunda. Avrupa 
Birliği’nin toplam tekstil ve hazır 
giyim üretiminin yaklaşık yüzde 
22’sinden fazlasını ise teknik 
tekstiller oluşturmakta. 

Pilotların stres 
seviyeleri ölçülecek
Avrupa’nın bu konu üzerinde ne 
kadar ciddi olduğunu geçtiğimiz 
günlerde gazetelerde yer alan bir 



52

ARAŞTIRMA

ÖRME DÜNYASI Mayıs-Haziran  2017

haber ile açıklayalım. Nottingham 
Trent Üniversitesi’nin yürütücüsü 
olduğu bir Avrupa Projesi ile akıllı 
tekstiller kullanılarak uçuşlardan 
önce ve uçuş esnasında pilotların 
stres seviyelerinin ölçülmesinin 
sağlanacağı haber verildi. Profesör 
Tilak Dias tarafından yönetilen 
ve üniversitenin “İleri Tekstiller 
Araştırma Grubu” tarafından 
yürütülen proje ile kokpitte 
bulunan pilot koltuklarında 
ve pilotların giyeceklerinde 
kullanılacak akıllı kumaşlar ile 
uçuş öncesi ve uçuş esnasında 
pilotların stres seviyelerinin 
tespit edilmesi amaçlandı. Proje 
ile pilotların kalp atışları, nabzı, 
terlemesi ve vücut ısılarının, 
giysiler ve koltuklarda bulunan 
akıllı liflerle ölçülerek takip 
edilecekve tüm bu bilgiler sistem 
tarafından değerlendirilerek pilotun 
stres seviyesi tespit edilecek ve 
stres seviyesindeki ani iniş-çıkışlar 
da belirlenmiş olacak.

Teknik tekstilde 
hedef 5 milyar dolar
Ülkemizde de son yıllarda bu 
alanda ciddi çalışmalar yapılmakta 
ve her geçen yıl teknik tekstil 
üretimi çoğalmakta. İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) 
Başkanı İsmail Gülle, teknik 

tekstile dikkat çeken ve bu alanda 
yatırım yapılmasını isteyen 
isimlerden biri. Gülle’nin teknik 
tekstilin ne kadar önemli olduğunu 
ifade eden açıklamaları şöyle 
oldu: “Bu alan bizim için çok 
önemli. Savunma sanayisinde, 
medikal tıp alanında 
ve hijyenik ürünlerde 
ihracatımız var. Geçen yıl 
teknik tekstilin, tekstil 
içindeki payı 2 milyar 
dolar seviyesine yaklaştı. 
2023'te ilave yatırımlarla 
5 milyar dolarlık bir 
projeksiyona gidecek diye 
düşünüyoruz” 

Türkiye’den “giyilebilir 
sensör teknolojisi”
Örneğin, dünyanın önde gelen 
üniversitelerinden Harvard 
Üniversitesi’nde doktora sonrası 
çalışmalarda bulunan Türkiye'den 
iki akademisyen, silikon ve 
kumaştan yapılan, vücut yapısıyla 
uyumlu, giyilebilir sensör 
teknolojisi geliştirdi. İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür 
Atalay ve Marmara Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi Tekstil 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. 
Aslı Atalay, Prof. Dr. Conor Walsh 
ile Harvard Üniversitesi’nde 

geliştirdikleri giyilebilir elektronik 
tekstil yapıları hakkında 
değerlendirmelerde bulundular. 

Geliştirdikleri bu teknolojinin 
vücut hareketlerini ölçtüğünü 
anlatan Özgür Atalay,  şunları 

söyledi: "Mesela felçli 
hastaların yürüme ve 
hareket etme kapasiteleri 
çok kısıtlı oluyor. Bizim 
laboratuvarımızda 
yapılan çalışmalar genel 
olarak bu hastalara 
tekrar hareket etme 
yetisi kazandırmayı 
amaçlıyor ve tekstil 
bazlı yapılar da 
bu sistemin en 
önemli halkasını 

oluşturuyor. Bunlar 
yumuşak, giyilebilir dış 
iskeletler aslında ve bunları 
giyen hastaların veya sağlıklı 
bireylerin hareket performansında 
artış sağlanıyor." Şimdiye kadar 
yapılan çalışmalarda bu giyilebilir 
yapıların metal ya da kompozit 
yapılardan üretildiğini ve genelde 
sert parçalardan oluştuğunu 
ifade eden Atalay, "Giyilebilir 
elektroniklerin tıpkı üzerimizdeki 
kıyafetler gibi yumuşak olması 
daha cazip. Bizim geliştirdiğimiz 
teknoloji, üzerinize giymiş 
olduğunuz tekstil ürünleriyle 
birleşmiş olacak" dedi.
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Teknik tekstil örnekleri:
• Aktif spor giysileri

• Yapışkan bantlar

• Reklam amaçlı 
flamalar, pankartlar

• Roketler

• Hava yastıkları

• Antistatik tekstiller

• Suni çimen

• Tentelik kumaşlar

• Kaplama, laminasyon 
veya yapıştırma için 
zemin materyali

• Ambalajlar

• Balistik (kurşun 
geçirmez) giysiler, 
koruyucu giysiler ve iş 
giysileri

• Bandaj malzemeleri

• Biyolojik olarak 
çözünebilir malzemeler

• Aleve dayanıklı 
battaniye ve yastıklar

• Astarlı ve astarsız 
filtreler

• Yanmaz yapı 
malzemeleri

• Aleve dayanıklı halılar

• Güç tutuşur 
dekorasyon malzemeleri 
ve perdelik kumaşlar

• Tek kullanımlık 
koruyucu giysiler

• Doktor ve hemşire 
kıyafetleri

• Kanalizasyon ve 
sulama sistemleri

• Elektrik izolasyon

TAnIM   
 

 Tarım Teknik Tekstilleri 
(Agrotech)   
 

 Bina ve İnşaat Sektörü 
Teknik Tekstilleri (Buildtech)  
   

 Giyim Teknik Tekstilleri  
  

 Jeotekstiller (Geotech)   
  

 Ev Teknik Tekstilleri 
(Hometech)    
 

 Endüstriyel Tekstiller 
(Indutech)   
 

 Hijyen ve Tıbbi Tekstiller 
(Medtech)   
 

 Taşımacılık Tekstilleri 
(Mobiltech)    
 

 Ambalaj Tekstilleri 
(Pachtech)    
 

 Koruyucu Elbiseler (Protech)  
   

 Spor ve Boş zaman 
Tekstilleri (Sportech)  
  

 Ekolojik ve Çevre Teknik 
Tekstilleri (Ecotech)

PAZArlAr/TAnIMlAr

 Tarım, su ürünleri, bahçecilik 
ve ormancılık

 Yapı ve inşaat sektörleri

 Ayakkabı ve hazır giyimde 
kullanılan teknik parçalar

 İnşaat mühendisliği ve çevre 
düzenlemesinde kullanılan 
jeotekstiller

 Mobilya, ev tekstili ve yer 
kaplamalarının teknik parçaları

 Filtrasyon, taşıma bandı, 
temizlik ve endüstriyel kullanımlar

 Hijyen ve Tıp

 Otomobiller, deniz taşıtları, 
raylı taşıtlar ve uzay araçları

 Paketleme

 Personel ve 
malzeme koruması

 Spor ve boş zaman

 Çevre

Teknik TeksTillerin son kUllAnIM 
AlAnlArInA GÖre sInIFlAnDIrIlMAsI

 Jeotekstiller (Geotech)   

(Hometech)    

(Indutech)   

(Medtech)   

 Giyim Teknik Tekstilleri  
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Global ölçekte tekstil 
makinelerine bakış
“Global Textile Machinery Market 2017” başlıklı rapora göre, tekstil makine endüstrisinin nitel ve 
niceliksel yönüne dayanan içsel araştırma çalışmalarının yanı sıra, global ölçekte piyasanın kapsamlı 
bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak üst düzey pazar oyuncularının eksiksiz bir tarifi ile sağlanabiliyor.

Global Tekstil Makine 
Pazarı 2017, tekstil 
makine pazarının 

mevcut endüstri senaryosunun 
yanı sıra pazarın gelişimine 
katkıda bulunacak olan geçmiş 

ve gelecekteki pazar eğilimlerini 
sundu. Tekstil Makine raporu, 
pazar hacmine, satış gelirine ve 
pazar gelişiminin arkasındaki itici 
güçlere dayanan bu endüstride 
meydana gelen teknolojik 

gelişmeleri de gösterdi. 
Global Tekstil Makine Pazarı 
2017, tekstil makineleri 
sektörünün kilit oyuncularının 
izlediği strateji ve iş taktiklerini 
ayrıntılı bir şekilde ortaya 

koyarak, pazar bölümlerine ve 
coğrafi bölgelere dayalı olarak 
farklılıklara yer verdi. Global 
Tekstil Makine Pazarı 2017, temel 
olarak tip, bölge ve uygulama’ya 
göre 3 parçaya ayrıldı. 

Global Textile Machinery 
pazarının en iyi oyuncuları
• Oerlikon
• Rieter
• Picanol
• ToyotaIndustries
• ITEMA
• Staubli
• Tsudakoma
• KARL MAYER
• BENNINGER
• YIINCHUEN 
Makinesi

• Dornier
• NEDCO
• Salvad?
• Bonas
• Lakshmi Makine 
İşleri
• Marzoli’de
• Stoll
• Truetzschler
• JINGWEI
• ERFANGJI

• RIFA
• Altın Kartal
• Qingdao SPARK
• jinsheng
• JINGGONG
• PASİFİK 
MEKATRONİK
• CTM
• Qingdao Tekstil
• Dongjia

Tekstil Makine pazarının dayandığı bölgeler

1-ABD

4-Çin 

2-Avrupa 

5-Hindistan 

3-Japonya 

6-Güneydoğu 
Asya 
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Karl Mayer’ın İtalyan 
yan kuruluşu Karl 
Mayer Rotal, parçaları, 

ekleri ve aksesuarları içeren tekstil 
endüstrileri için makine imalatı ile 
uğraşıyor; şık denim marka üretimi 
için indigo boyama makinesi olan 
yeni Prodye-R ile kendisi için 
bir isim yapıyor. Halat boyama 
sektöründe büyük bir proje olan 
yeni Prodye-R, verimliliği artırıyor, 
maliyetleri düşürüyor. 
İndigo halat boyama makinesi, 
sadece sekiz boyama ünitesi 
ile çalışıyor ve iplik ağırlığının 

yüzde 5,5’ine kadar bir boya 
uygulamasıyla derin, saf tonlar 
üretiyor. Kısa ıslak zon banyo 
hacmini yüzde 25’e kadar 
azaltıyor. Ayrıca, topu değiştirirken 
kullanılamaz durumda olan 
makineye kalan çözgü uzunluğu 
yüzde 20 oranında azaltılabilir. 
Genel olarak, makine daha az enerji, 
su ve daha az kimyasal kullanıyor. 
Aslında, su tüketimi kabaca yüzde 
30 oranında azaltılabilir. Boyalı 
halatların hassas bir şekilde 
yerleştirildiği programlanabilir 
kutular da uzun zincirli kiriş verme 

işlemini daha verimli hale getiriyor.
Son derece yenilikçi ip boyama 
teknolojisinin tek elden tedarik 
edilmesinde yer alan tek global 
üretici olan Prodye-R, Karl Mayer 
Rotal’ın ürün portföyünü tamamlar 
nitelikte olarak alıcısına sunuluyor. 
Türkiye’deki kot kıyafetleri 
yapımında en büyük şirketlerden 
biri olan Taypa Group, Cezayir’deki 
büyük bir projede Karl Mayer 
Rotal ile işbirliği yapıyor. Tekstil ve 
konfeksiyon üretmek için bir tekstil 
kompleksi, 25 bin yeni iş yaratacak 
olan bu Kuzey Afrika ülkesinde 250 

hektarlık bir alan üzerine kurulacak. 
Planlanan yıllık üretim, yılda 60 
milyon metre kumaş.
Taypa, Aralık 2013’te bu iddialı 
planları uygulamak için devlet 
tarafından işletilen iki Cezayir 
tekstil şirketi ile ortak girişim 
kurdu. Relizane eyaletindeki bu 
projenin ilk aşamasında, başta kot 
pantolon ve diğer konfeksiyon 
kumaşları üretmek üzere on birleşik 
fabrika 2018 baharında kurulacak. 
Karl Mayer Rotal, kot üretmek 
için çözgü hazırlama teknolojisini 
tedarik edecek.

Örme makinelerinde “MEMMINGER-IRO GmbH” farkı
MEMMINGER-IRO GmbH, 
örme makinelerinde 
iplik besleme, kontrol 
sistemleri ve yağlama 
teknolojisi için işleme 
teknolojisi çözümleri 
sunuyor. Şirket yemlik 
örgü makineleri, 
kesintisiz makineler, 
çorap makineleri, düz ve 
çözgü örme makineleri 
için besleyiciler, yağlama 
ürünleri, izleme ve 
ölçme ürünleri, kovanlar, 

makine kontrolörleri 
ve aksesuarlarından 
oluşan ürün yelpazesi 
ile hizmetlerine devam 
ediyor. Ürünlerini 
Almanya ve uluslararası 
müşterilerine sunuyor. 
1957 yılında kurulmuş 
olup Dornstetten, 
Almanya merkezli olan 
MEMMINGER-IRO GmbH, 
Michel Van De Wiele 
GmbH’nin yan kuruluşu 
olarak faaliyet gösteriyor.

karl maYer rotal 
ProdYe-r indiGo boYama
makinesini dUYUrdU
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Naveta CZ, dokuma 
makinelerinin başlıca 

aksesuarı olan gücü telleri, 
lameller ve dokuma tarakları 
üretiyor. Uzun zamandır tekstil-
dokuma sanayisi için ürünler 
sunan Naveta, Çek Cumhuriyeti, 
Liberec şehrinde faaliyetine 
devam ediyor. Geniş ürün 
yelpazesine sahip firmanın her 
zaman sloganı son teknolojiyle 
en iyi materyali, yüksek kalitede 
sunmak olarak göze çarpmakta. 
Başlıca gücü teli (Nire) markası 
NAVEFIL ve tipleri SIMPLEX, 
SIMPAS ve DUPLEX‘tir. 
Firmanın bu ürünleri pamuklu, 
sentetik, yünlü, ipekli, teknik 
tekstiller cam elyafı, Kevlar 
ve birçok farklı dokumalarda 

kullanılarak başarıyla çalışıyor. 
Mükemmel kalitede paslanmaz 
çelik materyali kullanarak 
hazırlanan ürünleri pamuklu, 
sentetik, yünlü, ipekli, teknik 
tekstillerde cam elyafı, kevlar 
ve birçok farklı dokumalarda 
kullanılıyor. Naveta CZ, ürün 
yelpazesinde Gücü teli J – C 
tipleri ve kapalı O tip simplex 
veya duplex iplik gözü standart 
veya navefil, açık veya kapalı tip 
lamel, dar dokumalar ve kenar 
tertibatı gücüleri olan simpas,  J 
ve C tip Plastik Leno gücüleri, 
dokuma düz ve havajetli, 
toplama ve çapraz tarakları, çiftli 
tarak, çeşitli dokumacı tahar 
tığları ve tahar makinesi kancası 
yer alıyor. 

Yüzyılı aşkın bir süredir yüksek 
hızlı tekstil makinelerinin 
dünyadaki önde gelen 
üreticilerinden biri olan 
Stäubli, dokuma makineleri, 
dokuma hazırlama sistemleri ve 
geleneksel tekstil endüstrisinde 
halı dokuma sistemleri için 
döküntü çözümleri tedarikçiliğini 
yapıyor. Yıllar içinde süregelen 
deneyimiyle ürün yelpazesini 
genişletmek için araştırma 

ve geliştirme çalışmalarını 
sürdürüyor. Şirket, son yıllarda 
teknik tekstil üretimine ayrılmış 
tekstil makineleri sunma 
pozisyonuna girdi. Stäubli yüksek 
performanslı makinelere güvenen 
dokumacılar, yüksek güvenilirlik 
ve esneklik gibi özelliklerden 
yararlanarak sayısız uygulama 
için yenilikçi ve yaratıcı ürünler 
içeren teknik tekstil pazarında 
liderliği alabilecekler. 

Naveta CZ, kaliteden
ödün vermiyor

Stäubli, pazarda lider 
olma yolunda

Mısır, Fas, Tunus ve Türkiye, 
Haziran 2017 raporu; Mısır, Fas, 
Tunus ve Türkiye’deki tekstil 
ve hazır giyim endüstrileri 
ile ilgili istatistiksel verileri 
inceledi. Araştırmalarda 
yer alan ülkelere veya 
ihracat pazarlarına kaynak 
yaratmayı, bunları satmayı 
veya bunlara yatırım yapmayı 
düşünenler için kaynak niteliği 

taşıyan raporda özellikle, 
tekstil ve giyim eşyalarının 
cinsi ve türü itibarıyla yerli 
üretimi ve ihracatı hakkında 
ayrıntılı bilgi yer alıyor. Mısır’da, 
tekstil ve hazır giyim ithalatı, 
yıl boyunca çoğu dış pazara 
yapılan ihracatın düşüşünü 
yansıtarak 2016’da düştü. 
Fas’ta, giyim eşyası ihracatı 
ve üretimi, AB ve ABD’deki 

güçlü satışları yansıtacak 
şekilde 2016’da arttı. 2016 
yılında Tunus’tan gelen 
tekstil ve hazır giyim 
ihracatında bir artış vardı, 
ancak tekstil, giyim eşyası 
ve deri ürünlerin üretimi 
düştü. Türkiye’de tekstil ve 
hazır giyim ihracatı 2016’da 
azalırken, tekstil ve giyim 
üretimi genişledi. 

Tekstilde üretim eğilimleri araştırıldı
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maYer & Cıe aYakkabı 
sektöründe trendleri belirliYor
Yuvarlak örgü makineleri üreten ve bu alanda dünya çapında lider bir firma olan
Mayer & Cie, ürün yelpazesine yeni kazandırdığı OVJA 1.6 EE - 3 WT / 2WT makineleriyle 
ayakkabı pazarında da iddiasını koruyor.   

Yuvarlak örme 
kumaşı, eğlence ve 
spor ayakkabıları 

için popüler bir malzeme olarak 
gittikçe yaygınlaşmaya başladı. 
Ayakkabı imalatında yuvarlak örgü 
kumaşını bu kadar cazip yapan 
faktörlerden birinin de üretim 
verimliliği olduğu belirtiliyor. 
Yuvarlak örgü makineleri üreten 
ve bu alanda dünya çapında lider 
bir firma olan Mayer & Cie’nin 
(MCT), uzun zamandır pazarda yer 
alan yeni OVJA 1.6 EE - 3 WT / 
2WT makineleri, bu amaçla özel 
olarak tasarlanmış ve şirketin ürün 
yelpazesindeki ilk makine olarak 
dikkatleri çekiyor. Mayer & Cie’nin 
Satış Yöneticisi Mark Hardy Bühler 
yuvarlak örgü kumaşının zaten 
ayakkabı sektöründe uzun süredir 
özellikle astar ve taban malzemesi 
olarak kullanıldığının altını çizdi. 

Ayakkabı üstü malzemesi olarak 
nispeten yeni bir trend olduğunu 
vurgulayan Hardy Bühler, “Son üç 
ya da dört yılda talep büyük ölçüde 
arttı. Yıllar geçtikçe de bu ilgi tüm 
dünyada büyüdü” dedi.  Bühler, bu 
pazardaki potansiyelin yuvarlak 
örgü sektörü için oldukça önemli 
olduğunu söylerken, gelecekte 
de bu üretim şekli için gerekli 
planlamalarını yaptıklarını belirtti. 
Mayer & Cie’nin ürün yelpazesinde 
bulunan ve pazarın en iyisi 
olarak kabul edilen makinelerine 
güvendiklerini söyleyen Bühler, 
özellikle de OVJA serisindeki 
makinelerin bu iş için son derece 
uygun olduğunu vurguladı. 

kompakt olan makine 
koleksiyonuna takviye… 
OVJA 1.6 ET 3 WT Mayer & 
Cie’nin en köklü modellerinden 

biri olduğunu söyleyen Bühler, 
bu makinede yapılan delik deseni 
için gereken ilmek transfer prosesi 
ayakkabı üst malzemesi imalatı 
için kendini kanıtlamış bir yöntem 
olduğunu ifade ediyor. OVJA 1.6 
ET 3 WT’nın en büyük özelliğinin 
desen çeşitliliğinde ve her üçüncü 
sistemde ilmek transferi yapabiliyor 
olmasını söyleyen Bühler, “Üç 
yol teknolojisi ile anılan bu sistem 
sayesinde, her bir iğne seçimine 
kadar hükmedilebilen desen 
esnekliği sağlanabiliyor. Bu sistem 
desen yapısının çeşitliliğinden, yani 
delik yapısı diye adlandırdığımız 
desenden sorumludur. Farklı 
renklerde ayakkabı üretilebilmesi 
için gerekli dönüşüm kiti sayesinde 
de makine kolaylıkla ful jakar 
makinesi olarak da kullanılabiliyor” 
dedi. Ayakkabı üst malzemesi 
üretimi için tasarlanmış OVJA 1.6 

EE 3 WT - 2WT’nin satış listesine 
yeni alınan ve bu iş için en uygun 
makine olduğunu söyleyen Bühler, 
şöyle devam etti: “Silindirde 3 yol 
teknolojisiyle, kapakta da 2 yol 
teknolojisiyle çalışıyor. Bu desen 
çeşitliliğini sağlıyor. Hepsi bir 
araya geldiğinde, mikro hücreli ve 
çok renkli desen kombinasyonları 
için özel olarak üretim imkânı 
sağlayan tam donanımlı bir 
ayakkabı makinesi ortaya çıkıyor. 
Mayer & Cie tarafından ayakkabı 
üst malzemesi için tasarlanan diğer 
makine tipleri Technit D3, OVJA 
1.6 E ve OVJA 0.8 E’dir. Technit 
D3 makinesi silindir tarafında üç 
iplikle örüyor ve 4 iğne yollu spacer 
desenleri üretebiliyor. OVJA 1.6 E 
desensel anlamda son derece geniş 
kapsamlı imkanlara sahip, OVJA 
0.8 E ise kalın fayn jakar ve delik 
desenleri için en uygun makinedir.”

Yuvarlak örme, gerek 
üretkenlik gerekse 
desen çeşitliliği 
anlamında büyük 
avantajlara sahip. 
Yuvarlak örme 
makinesinin ürünleri, 
düz bir örgü makinesinin 
on ila yirmi katı fazla. 
Çözgü örme makinesi, 
ayakkabı üst malzemesi 
için gerekli desenleri 
üretmek için birçok 
eğirme kirişine ihtiyaç 
duyuyor. 
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“Hedeflerimizi büyüterek 
gerçekleştirme gayretindeyiz”
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 2016 
yılına göre yüzde 16,9 oranında artış gösterdi. ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, “Örme sanayiciler olarak 
önümüzdeki 6 aylık süreçte hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu. 

TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi'nin açıkladığı 
verilere göre, Türkiye'nin 

temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 31,2 artışla 
11 milyar 474 milyon dolar oldu. 
2017’nin yedi ayında ihracat geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 
artışla 88 milyar 926 milyon dolar 
olurken, son 12 aylık ihracat da bir 
önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 
150 milyar 22 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
"TÜİK verilerine göre 2011 yılı 
Ağustos ayında yakaladığımız 
yüzde 31,9'luk artıştan sonra gelen 
en yüksek oran. Yani son 6 yılın en 
iyi, son 8 yılın en iyi 2. performansı" 
dedi. İhracatta 2010 yılının başından 
bu yana yüzde 30'luk artış oranının 
aşıldığı sadece iki ay olduğunun 

altını çizen Büyükekşi, "2011 
Ağustos haricinde bir de 2010 
Mayıs ayında yüzde 33,4'lük bir 
artış kaydetmiştik. İhracat artış 
oranında çok önemli bir rekora 
imza atmış olduk. 15 Temmuz'dan 
sonra ne demiştik: 'Çarklar dönüyor, 
üretim devam ediyor'. Biz büyük 
bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz. 
İştahlı yatırımcılarımız, kendini 
adamış çalışanlarımız var. TİM 
verilerine göre Kasım ayından bu 
yana, yani tam 9 aydır ihracatta 
artış açıklıyoruz. Atılım Yılı ilan 
ettiğimiz 2017'nin başından beri 
istikrarlı bir artış elde etmemiz 

bizler için büyük bir mutluluk 
kaynağı" diye konuştu.

bürokrasinin azalması 
ticarete yaradı
Büyükekşi, geçtiğimiz haftalarda 
yaşanan Kabine değişikliğinde 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 
ihracat gemisinin kaptanlığına 
devam etmesinden mutlu olduklarını 
da ifade ederek; "Çünkü dış 
ticaretimizin başında ihracatçıyı 
yakından tanıyan bir liderin olması 
ihracatımızın gelişmesine büyük 
katkılar sağlıyor. Bunun yanında, 
revizyonla birlikte ekonomi 

yönetiminin tek elde toplanmasını, 
ihracatçılarımız adına olumlu bir 
gelişme olarak değerlendiriyoruz. 
Çünkü Hükümetimizden 
taleplerimize baktığımızda, ilk 
sırada bürokrasinin azalması 
geliyor" dedi. İhracatta Atılım Yılı 
ilan ettikleri 2017'nin Temmuz 
ayında da emeklerinin karşılığını 
gördükleri belirten Büyükekşi, 
"Ülkemiz için alın teri dökmeye 
devam edeceğiz. TİM olarak 
temmuz ayında Tahran Türk Ticaret 
Merkezimizin açılışını Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
teşrifleriyle gerçekleştirdik. İran 
ve Tanzanya'ya ticaret heyeti 
düzenledik. Tüm etkinliklerimiz 
ve Hükümetimizin çok değerli 
destekleri ile Atılım Yılı ilan 
ettiğimiz 2017 yılı gücümüze güç 
katacak" dedi.

İhracat lideri otomotivi 1 milyar 483 milyon dolarla 
hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 190 milyon 
dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.
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Sektörel bazda 
otomotiv yine lider
Temmuz ayında en fazla ihracatı, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
41,1 artışla 2 milyar 434 milyon 
dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv 
sektörü yaptı. Otomotivi 1 milyar 
483 milyon dolarla hazır giyim 
ve konfeksiyon ve 1 milyar 190 
milyon dolarla kimyevi maddeler 
sektörleri takip etti. Temmuz ayında 
en fazla artış kaydeden sektörler ise 
ihracatını 4 katına çıkaran gemi ve 
yat ile 3 katına çıkaran mücevher 
ve 2 katına çıkaran zeytin ve 
zeytinyağı sektörleri oldu. Genel 
ihracatta, tarım ihracatı yüzde 22, 
sanayi ürünleri ihracatı yüzde 32 
ve madencilik ürünleri ihracatı da 
yüzde 42 arttı. Yılın ilk yedi aylık 
döneminde ise ihracatı sırtlayan 
sektör yine otomotiv oldu. Sektör, 
ilk yedi ayda 193 ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek yeni bir rekora da 
imza attı.

“temennimiz gergin 
ortamın bitmesi”
İhracat pazarları bazında, 173 
ülke ve bölgeye ihracat artarken, 
54 ülke ve bölgeye ise geriledi. 
En fazla ihracat yapılan ilk 5 
ülkeden Almanya'ya ihracat 
yüzde 28,2; İngiltere'ye yüzde 
37; İtalya'ya yüzde 27,9; Irak'a 
yüzde 55,7 ve ABD'ye yüzde 
48,3 arttı. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, "Almanya uzun 
yıllardır ihracatımızda zirveyi 
kimseye kaptırmıyor. Bu ay da 
yüzde 28,2'lik ihracat artışıyla 
yerini sağlamlaştırdı. Son dönemde 
yaşanan geçici kriz ortamının 

ticaretimizi etkilememiş olması 
bizleri mutlu etti. Bakanımızın da 
dediği gibi; iki ülke birbirinin rakibi 
değil, tamamlayıcısı. Temennimiz, 
bu gergin ortamın bir an evvel 
olağan seyrine geri dönmesi" dedi.
Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 
20 ülke arasında en yüksek ihracat 
artışı ise yüzde 95,7 ile yine 
Rusya'ya gerçekleşti. Rusya'ya 
ihracat artışında, yaş meyve, 
deri ayakkabı ve kürkten giyim 
eşyası ihracatı öne çıktı. En çok 
ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında 
ihracatın düştüğü tek ülke ise 
Mısır oldu. Mısır'daki temel düşüş, 
kimyevi maddeler sektöründen 
kaynaklandı.

ab'ye ihracat yüzde 29,1 arttı
Ülke grubu bazında AB'ye ihracat, 
temmuz ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 29,1 
artarken, AB'nin toplam ihracattaki 
payı yüzde 51,1 olarak gerçekleşti. 
Kuzey Amerika'ya ihracat yüzde 
46,1; Ortadoğu'ya yüzde 33,9; 
Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerine yüzde 44,1; Uzakdoğu'ya 
ise yüzde 25,1 arttı. İlk yedi ayda 
ihracat AB'ye 4,3 milyar dolar artış 
kaydetti.

miktar bazında artış, değer 
bazındakini geçti
TİM verilerine göre temmuz ayı 
ihracatı miktar bazında yüzde 
17,7 artarken, ilk yedi ayda yüzde 
12,8 artış gösterdi. Büyükekşi, 
"Temmuz'da 8,4 milyon ton 
ağırlığında ürün ihraç ettik. Böylece 
bu ay, tüm temmuz ayları içerisinde, 
miktar bazında en fazla ihracat 
yapılan ay oldu." dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi:
“Ülkemiz için alın teri dökmeye devam 
edeceğiz. Atılım Yılı ilan ettiğimiz 
2017 yılı gücümüze güç katacak”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:
“Dış ticaretimizin başında ihracatçıyı 
yakından tanıyan bir liderin olması 
ihracatımızın gelişmesine büyük 
katkılar sağlıyor.”

Başkan Kurt’tan 
Temmuz ihracat 
değerlendirmesi
“Temmuz ayındaki ihracatını 
2016 yılına kıyasla baktığımız 
zaman bir artış olarak 
değerlendirebiliriz. Bu konudaki 
değerlendirmemi geçmiş yıllara 
göre, sadece 2016’yı bazalarak 
yaparsam artış olduğunu 
söyleyebilmem mümkün. 
Fakat daha geçmiş yıllara 
bakarak 2015 ve 2014 yılıyla 
beraber değerlendirdiğimizde 
herhangi bir artış olmadığını, 
yerimizde saydığımızı ve 2023 
hedeflerimizde 15 Temmuz 
darbe girişiminin yansıtmalarını 
ekonomimizin yavaşlamasında 
gördüğümüzü söyleyebilirim. 
Açıkçası çok iyi ve sevinilecek 
bir noktada olduğumuzu ifade 
edemem. Bir savaşın içinden 
çıkan bir ülkeyiz. O yüzden 
ekonomimizin tam istediğimiz 
noktaya ulaşmadı. 6 aylık süre 
içerisinde gayet başarılı bir 
performans ile ihracatımızın 
artması ve herhangi bir sıkıntı 
olmadan hedeflerimize doğru 
ilerleme gayreti içindeyiz. 
Biz tekstil sektöründeki 
hedeflerimizi belki hazır giyim 
konfeksiyon ihracatçılarında 

yakalama şansımız yok, 
ama hammadde ihracatında 
istediğimiz seviyelerdeki 
rakamları alıyoruz. Bunu 
da ülke ekonomisi için 
yeterli bir ihracat olarak 
değerlendirmek istemiyoruz. 
ÖRSAD Başkanı olarak içerideki 
yan sanayicinin ürünlerini de 
katma değere kattığımız zaman 
ancak büyüme hedeflerimizi 
gerçekleştireceğimizi 
düşünüyorum. Türkiye’den 
kalkıp da başka ülkelere hazır 
giyim imalatını Avrupa’nın 
algı operasyonuna dayalı 
yapan firmaların Balkan 
ülkelerine doğru imalatlarını 
kurmasını tasvip etmiyorum, 
uygun görmüyorum. Bu 
konuda Bakanlıkların da, bu 
konuda duyarlı olup hazır 
giyimi Anadolu taraflarına 
yerleştirilmesi ile ilgili gayret 
göstermesi gerektiğini 
düşünüyorum. Avrupa’nın 
dayatmacılığına göre hareket 
edilirse yarın bir gün tekstil 
sektörü ülkeden çıkar, başka 
ülkelere yerleşir. Üzücü olan 
kısmı bu olur.”
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İhracatçılar ‘KDV reformu’ 
İle rahatlayacaK
İstihdam, üretim ve yatırımı artırmak için bir dizi çalışma yapan Hükümet, şikâyetlerin yoğunlaştığı 
KDV’ye de el atıyor. İhracatçıları dinleyen Maliye Bakanı Ağbal, “KDV sistemi, bu haliyle 
sürdürülebilir değil. Üzerinde çalışıyoruz. Birkaç aya tamamlarız” dedi.

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
Genişletilmiş Başkanlar 

Kurulu Toplantısı, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal’ın katılımıyla 20 
Temmuz tarihinde gerçekleşti. 
Maliye Bakanı Ağbal’ın hazırlıkları 
devam eden KDV Reformu için 
ihracatçıların beklenti ve önerilerini 
almak istediğini belirtmesi 
üzerine danışmanlık firması 
KPMG işbirliğiyle hazırlanan 
KDV Reformu Raporu, toplantıda 

kendisine sunuldu. Yeni kabinenin 
ekonomiye ve ihracatçılara hayırlı 
olmasını dileyen TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, “Raporda 
ihracatçılarımızın yaşadığı zaman 
kaybının önüne geçecek, nakit 
akışını hızlandıracak, ekonominin 
kayıt altına alınmasını teşvik 
edecek önerilere yer verdik” dedi.

İhracatçıların beklentileri 
dinlenecek
TİM Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, Bakan Ağbal’ın ve 
ilgili bürokratların sorunlarını ve 
görüş önerilerini dinlediklerini 
kaydederek, bu toplantıların 
kendileri için çok önemli 
olduğunu, bakanlar sayesinde 
sorunlarının hızlı bir şekilde 
çözüm bulduğunu anlattı. Bakan 
Ağbal’ın KDV düzenlemesine 
ilişkin çalışmalara destek 
vermeleri amacıyla kendilerine 
talimat verdiğini anımsatan 
Büyükekşi, Ağbal’ın düzenleme 

yapılacak KDV sistemi ile 
ilgili ihracatçıların beklenti 
ve önerilerini almak istediğini 
söyledi.

Sorunların birçoğu
KDV ile ilgili
Büyükekşi, kendilerinin de 67 
bin ihracatçı firma adına, bu 
talimat çerçevesinde, bir çalışma 
başlattıklarını kaydederek, 
bir rapor oluşturduklarını, bu 
toplantıda raporu arz edeceklerini 
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bildirdi. Başkan Büyükekşi, 
“İhracat yapan firmalarımızın 
karşılaştığı sorunları ele aldık. 
Bunlardan 38 tanesi Maliye 
Bakanlığımız ile ilgili. Burada 
dikkatimizi çeken husus şu: 
Bu 38 sorunun 20 tanesi direkt 
KDV ile ilgili. KDV sisteminde 
Bakanımızın gerçekleştirmeyi 
düşündüğü reformun ne kadar 
önemli olduğu ortaya çıkıyor. 
Bu konunun gündeme gelmesi 
gerçekten bizim için çok önemli” 
diye konuştu.

İhracatçıların 
3 beklentisi var
TİM olarak KDV Reformundan 
üç temel beklentileri olduğunu 
söyleyen Büyükekşi, şunları 
söyledi: “Öncelikle var olan 
bürokrasinin azaltılması 
gerektiğine inanıyoruz. Bunun 
yanında bakanlıklar arasında 
süreçlerin daha hızlı işlemesi için 
koordinasyonun artırılması bizler 
için büyük önem arz ediyor. Son 
olarak ihracatçılarımızın sıklıkla 
dile getirdiği KDV iadelerinde 
yaşanan gecikmelerin finansal 
bir yük haline gelmeden 
çözülmesi oldukça önemli. Bu 
taleplerimizin gerçekleşmesiyle 
hem işlem süreçleri basitleşecek 
ve bu sayede bürokratik 
engeller azalmış olacak 
hem de KDV iade süreçleri 
hızlanarak, uluslararası rekabetin 
hızına ayak uydurmamıza 
yardımcı olacak. Bu 
noktada, KDV Reformu bizler 
için oldukça önemli bir konu 
başlığı.”

raporda örnek KDV 
uygulamaları var
Büyükekşi, TİM olarak 
ihracatçıların önündeki 
engelleri kaldırmak, sektörel 
ve yapısal sorunları tespit 
ederek çözüme kavuşturmak 
adına KDV konusunda 
çalışmalar yaptıklarını anlattı. 
Taleplerinin gerçekleşmesi ile 
işlem süreçlerinin basitleşerek 
bürokratik engellerin azalmış 
olacağını kaydeden Büyükekşi, 

“Hem de KDV iade süreçleri 
hızlanarak uluslararası rekabetin 
hızına ayak uydurmamıza 
yardımcı olacak. Bu 
noktada, KDV Reformu bizler 
için oldukça önemli bir 
konu başlığı” diye konuştu. 
Büyükekşi, raporda örnek 9 
ülkenin KDV uygulamalarının ve 
Türkiye’nin KDV sisteminin AB 
ile uyumunun da incelendiğine 
işaret etti.

Birikmiş alacaklar var
Türkiye’nin dört bir tarafında 
mevcut sistemle ilgili şikâyet 
olduğunu dile getiren Ağbal, 
bürokrasi için karmaşık bir 
sistem olduğunu, KDV’nin 
aslında tüketimi vergilendirmesi 
gerektiğini, mevcut kanunun 
tüketimi değil üretimi, 
yatırımı, işletmeleri ve ihracatı 
vergilendiren bir vergiye 
dönüştüğünü anlattı. Ağbal, 
“Ciddi anlamda işletmelerimizin 
mevcut sitem dolayısıyla 
birikmiş alacakları var. Biz size 
borçluyuz yani bu çalışmalar 
sırasında onu da gördük. Reel 
sektörün devletten 140 milyar 
lirayı aşan bir KDV alacağı var” 
diye konuştu.

“Sistem bu haliyle 
sürdürülebilir değil”
Sistemin zamanla karmaşık 
hale geldiğini, farklı oranların 
uygulanmaya başlandığını, 
bunun kayıt dışılığa neden 
olduğunu, rekabetin bozulduğunu 
anlatan Ağbal, KDV sisteminden 
memnun olan kimseyi 
görmediğini vurguladı. 
Ağbal, bu sistemden herkes 
gibi kendilerinin de şikâyetçi 
olduğunu kaydederek, az 
sayıda firmadan toplanan 
firmadan KDV topladıklarını, 
milyonun üzerinde 
işletmenin hemen hemen 
hiç KDV ödemediğini bildirdi. 
Bakan Ağbal, “Sistem, 
bu haliyle sürdürülebilir 
değil. Yatırımın, üretimin, 
istihdamın ve ihracatın önünde 
ciddi bir engel oluşturuyor. 

Maliye Bakanı Ağbal, “KDV sistemi, bu haliyle sürdürülebilir değil. Üzerinde çalışıyoruz. 
Birkaç aya tamamlarız” dedi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na ihracatçı 
birliklerin başkanları da katılım sağladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin “Genişletişmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısında” yaptığı konuşmada, 
KDV Reformu kapsamında TİM’in görüşlerini 
birinci ağızdan dinleyeceklerini söyledi.

Mevcut KDV sistemi yerli 
üretimin aleyhine çalışıyor. 
İthalat yapmak daha cazip. Bütün 
bunları gördüğümüz noktada, 
‘32 yıllık kanunun artık reforma 
tabi tutulma zamanı gelmiş’ 
dedik” ifadelerini kullandı. 
Bu kapsamda bütün STK’lara 
ve ilgililere KDV sisteminin 

değiştirilmesi konusunun 
çok önemli olduğu ve 
onlarla istişare yaparak bunu 
değiştirmeleri konusunda çağrıda 
bulunduklarını anımsatan 
Ağbal, STK’ların, ihracatçıların 
ve birçok ilgili kuruluşun 
kendilerine pozitif dönüş 
yaptığını aktardı.
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TEKSTİL DÜNYASI BU FUARLARI

Dünyanın dört bir yanında birbirinden farklı ve kapsamlı fuarlarla hazır giyim ve tekstil sektörüne dair tüm yeniliklere 
görmeye hazır olun. Sizin için derlediğimiz fuar takvimiyle, ajandanızda bu önemli fuarlar için şimdiden yerinizi ayırtın…

bekliyor

Première Vision Paris / Fransa -Paris 19-21 Eylül
Première Vision Paris, 120'den fazla ülkeden 60 bin endüstri profesyonelinin fikirlerini paylaşmak, iş yapmak, çalışmak ve yeni koleksiyonlarını 

oluşturmak için Fransa'nın Villepinte şehrinde gerçekleşecek.

Texcare Asia / Çin- Şanghay 27-29 Eylül 2017 
Küresel pazarın gücü bu fuarda ortaya çıkacak! Texcare Asia, 11 bin 

ziyaretçi ve 160'dan fazla katılımcıyı buluşturacak. 

Cisma 2017 / Çin- Şanghay 26 Haziran – 27 Eylül 2017
Cisma 2017, büyük ölçekli, kusursuz hizmet ve güçlü ticaret fonksiyonu 
nedeniyle katılımcıları ve ziyaretçileri tarafından yoğun ilgiyle beklenen 

fuarlar arasında…
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MOMAD Metropolis 
1-3 Eylül 2017 İspanya- Madrid

Modanın ritmini Momad Metropolis ile tutun… 3 gün boyunca sürecek 
olan moda fuarı farklı pek çok tasarımcıya ev sahipliği yapacak.

Techtextil North America
 22-24 Mayıs 2018 USA - Chicago 

18’incisi düzenlenecek olan Techtextil North America, tekstil dünyasının 
duayenlerini bir araya getiriyor. Teknik tekstilin üretim süreçlerini ve 
tekstilin geri dönüşümünü gözler önüne seren fuar için şimdiden 

yerinizi ayırtın.

Yarn Expo İplik Fuarı / 11-13 Ekim 2017 - Çin- Şanghay
Yarn Expo, 393 yerli ve yabancı katılımcı ve 22 bin579 profesyonel ziyaretçiyi dünyanın dört bir yanından çekerek Şanghay’da bir araya 

getiriyor. İplik dünyasına dair tüm güncel gelişmelere Yarn Expo ile yakından tanık olacaksınız.
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DÜNyANIN ikiNCi eN bÜyÜk iPlik 
FUArI’NA Geri SAyIM bAŞlADI
Global iplik sektörünün en büyük buluşmalarından 15. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, sektörün 
nabzını tutmak isteyen tüm profesyonellerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Şubat ayında 
ziyaretçi akınına uğrayan fuardan, önümüzdeki sene de yüksek katılım bekleniyor. 

Tüyap Fuarcılık 
tarafından düzenlenen 
iplik sektörünün 

dünyadaki en büyük ikinci ticari 
etkinliği olan 15. Uluslararası 
İstanbul İplik Fuarı, 14-17 Nisan 
2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece-
İstanbul’da kapılarını ziyaretçilerine 
açacak. Türkiye’nin ve dünyanın 
lider iplik üreticilerinin son 
trendlerini ve en yeni ürünlerini 
sektör ile buluşturacağı İstanbul 
İplik Fuarı, küresel iplik ticaretine 
yön veren en önemli platformlardan 
biri olmaya devam ediyor. İplik 
sektörünün en büyük üreticilerinin, 
yüksek performanslı ve üstün 
kaliteli ürünlerini sergileyeceği 
fuar, sektörün nabzını tutmak ve 

yenilikleri takip etmek isteyen 
tüm profesyoneller için kaçırılmaz 
ticari fırsatlar sunuyor. Türkiye, 
Avrupa ve Yakın Coğrafya’dan 
üretici, tedarikçi, ithalatçı firmaları 
bir araya getiren, binlerce tekstil 
üreticisinin ziyaret ettiği, satın 
alım yaptığı fuar, bu yıl da sektör 
temsilcilerini bir araya getirecek. 
İstanbul İplik Fuarı’nın 2017’deki 
Büyük Başarısı 2017 Şubat ayında 
düzenlenen Uluslararası İstanbul 
İplik Fuarı’nı 123 ülkeden 8 bin 
755 ziyaretçi yoğun bir ilgiyle 
takip etti. Dünyanın ikinci en 
büyük ve en kapsamlı iplik fuarı 
konumuna gelen fuar, 22 ülkeden 
258 firma ve firma temsilciliğinin 
katılımıyla gerçekleşti. İplik 
sektörünün yeni pazarlara açılması 

hedefiyle uluslararası pazarlama 
faaliyetlerine ağırlık verilen 
fuarda, Tüyap davetlisi olarak 
gelen profesyonel alım heyetleri, 
katılımcı firmalarla buluşturuldu. 
Etkin pazarlama çalışmaları 
ile ziyaretçi akınına uğrayan 
İstanbul İplik Fuarı, sağladığı 
ihracat fırsatları ile katılımcı 
firmalardan tam not alarak son 14 
yılın en başarılı İplik Fuarı oldu. 
Katılımcı firmalar ziyaretçi sayısı 
ve niteliğinden memnun kalırken, 
potansiyel müşteriler ile bir araya 
gelerek verimli bir fuar geçirdiler. 
15. Uluslararası İstanbul İplik 
Fuarı ile dünyanın lider makine 
üreticilerinin yer aldığı ITM- 
Uluslararası Tekstil Makineleri 
Fuarları aynı tarihte gerçekleşiyor. 

Avrupa’nın ve dünyanın 
birçok ülkesine ihracat 

gerçekleştirmek ve yeniliklerini 
sergilemek isteyen katılımcılar 
4 gün boyunca yeni işbirlikleri 

kurup, marka imajlarını 
güçlendirecekler.

22
258

8.755
123

KATILIMCI ÜLKE 

ZİYARETÇİ ÜLKE 

TOPLAM ZİYARETÇİ

FİRMA VE FİRMA TEMSİLCİLİĞİ 
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Hindistan… Çin… ABD… Dünya pamuk üretimi geçtiğimiz yıllara göre hızlı bir artış kaydetti.  Kumaşın 
hammaddesi pamuğun değerinin günümüzde daha çok bilindiğini ve ülkelerin pamuk alanlarını 
artırarak bu alana yatırım yapmaya başladıklarını söyleyebilmemiz mümkün.

Günümüzde kumaşın 
hammaddesi ve 
vazgeçilmezi pamuğun 

artık daha çok değerinin 
bilindiğini ve kaliteli üretim 
için dünyada pek çok ülkenin 
elini taşın altına koyduğunu 
söyleyebilmemiz mümkün. 
Sözlerimizi rakamlarda 
açıklıyor. Uluslararası Pamuk 
Danışma Komitesi verilerine 
göre dünya pamuk üretimi 
2015-2016 döneminde yüzde 19 
oranında azalarak 2002-2003 
döneminden beri en düşük 
seviye olan 21,3 milyon tona 
gerilemişti. Düşüşün gerisindeki 
en büyük nedenin hem ekim 
alanlarında meydana gelen 
daralma, hem de dünya ortalama 
verimliliğinde yaşanılan düşüş 
olduğu belirtilmişti. Fakat 
günümüze doğru yaklaştıkça 
daha iyimser bir tablo ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Dünya pamuk 
üretiminin 2017-2018 sezonunda 

yüzde 7 oranında artışla 24,6 
milyon tona çıkması bekleniyor. 
Dünya pamuk alanının ise aynı 
dönemde yüzde 7 oranında 
büyüyerek 31,8 milyon hektara 
çıkması öngörülmekte.

Dünyanın en büyük pamuk 
üreticisi: Hindistan
Üretici ülkeler arasında 
Hindistan göze çarpıyor. 
Hindistan’ın, pamuk üretiminin 
yıllık bazda yüzde 6 artışla 6,1 
milyon tona ulaşarak dünyanın 
en büyük üreticisi olması 
bekleniyor. Bunun nedenleri 
arasında uygun iklim, devlet 

destekleri ve pamuğun diğer 
alternatiflerinden daha iyi 
gelir getirmesi sonucunda 
Hindistan’da pamuk ekim 
alanının bu yıl yüzde 8 büyüme 
ile 11,3 milyon hektara 
yükselmesi gösterilebilir. 

Çin’de pamuk üretimi artıyor
Hindistan’ın ardından gelen 
Çin’de de yüzde 3 artışla 3,2 
milyon hektar ekim alanında 
yaklaşık 5 milyon ton pamuk 
üretilmesi öngörülüyor. Çin 
Tarım Bakanlığı, ülkesinin 
pamuk üretimi ve tüketimi 
tahminlerini yukarı yönlü revize 

ederek, Çin’de pamuk üretiminin 
bir önceki sezona kıyasla yüzde 
9,5 artış beklendiğini açıkladı. 
Bakanlığın 2017-2018 sezonu 
için pamuk üretim tahminini 
ekili alan ve verim artışı 
nedeniyle yükselttiği biliniyor. 

ABD’de de üretim arttı
Çin’in ardından gelen ABD’de 
ise üretim hacminin yıllık bazda 
yüzde 12 artışla 4,2 milyon 
tona çıkması beklenmekte. Bu 
rakamın ABD’de 2007-2008 
sezonundan beri en yüksek 
miktar olduğu belirtiliyor. 
Yüksek alım fiyatları, yeterli 
toprak nemliliği ve uygun 
iklimin üretimde artışa neden 
olduğu gelen bilgiler arasında.

Dünyada pamuk tüketimi 
ABD’nin ardından gelen 
Pakistan’da ise pamuk ekim 
alanının yüzde 8 artışla 2,7 
milyon hektara yükselmesi ve 

Kumaşın hammaddesi pamuğa ilgi her geçen 
gün artıyor. Dünyanın pamuğunu üreten ve 
aynı zamanda tüketen ülkeler; kaliteli üretim 
için pamuğun olmazsa olmaz bir hammadde 
olduğunu özellikle belirtiyorlar. 

DünyA “pAmuk” 
ipliğine BAğlı
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pamuk üretiminin 2 milyon 
tona ulaşması öngörülüyor. 
Peki, dünya pamuk tüketimi 
nasıl bir seyir izliyor? 2017-
2018 döneminde dünya pamuk 
tüketiminin yıllık bazda yüzde 2 
artışla 24,7 milyon tona çıkması 
bekleniyor. Dünyanın en büyük 
pamuk tüketicisi Çin’de pamuk 
tüketiminin bu yıl 7,7 milyon 
tona yükselmesi, ardından 

ABD lider olmaya devam 
edecek
Geçen yıl 2,9 milyon ton pamuk 
ihracatı yapan ABD’nin pamuk 
ihracatında bu yıl yüzde 7 düşüş 
beklenmesine karşın ABD’nin 
dünyanın en büyük pamuk 
ihracatçısı olmaya devam edeceği 
uzmanlar tarafından bekleniyor. 
Geçen yıl 900 bin ton pamuk 
ihraç eden Hindistan’ın pamuk 

gelen Hindistan’da tüketimin 
ise yüzde 3 artışla 5,3 milyon 
tona çıkması öngörülüyor.  
Pakistan’ın tüketiminin yüzde 3 
artışla 2,3 milyon tona çıkması 
beklenirken, Bangladeş’in 
tüketiminin yüzde 5 artışla 1,5 
milyon tona çıkması, Vietnam’ın 
tüketiminin ise yüzde 7 artışla 
1,3 milyon tona çıkması tahmin 
ediliyor.

ihracatının bu yıl 930 bin tona 
çıkması, Çin’in pamuk ithalatının 
ise yüzde 1 artışla 1,1 milyon 
tona çıkması öngörülüyor.
Kısacası tüm bu bilgiler ışığında 
dünyanın gözünü pamuğa 
çevirdiğini ve önümüzdeki 
yıllarda hem üretimde, hem de 
tüketimde gözle görülür derecede 
bir artış olacağını rahatlıkla 
söyleyebiliyoruz.

“Türkiye’de en az 1 milyon ton 
pamuk üretimi olmalı”
Peki, ülkemizde bu durum nasıl 
bir seyir izliyor? Bu sorunun 
cevabını Ulusal Pamuk Konseyi 
Başkanı Barış Kocagöz 
veriyor. Kocagöz, 2016/2017 
sezonunda ülke genelinde 
lif pamuk üretiminin yüzde 
15 artığını, dünya fiyatlarının 
da yükselmesiyle olumlu bir 
sezon geçirdiklerini söyledi. 
Sezon başlangıcında Türk 
pamuğunun dünya fiyatlarının 
altında seyretmesiyle tekstil 
sektörünün Türk pamuğuna 
yöneldiğini kaydeden Kocagöz, 

“Bu sebeple pamuğumuz 
erken bitti. Bu yıl ilk kez 
stoklarda pamuk kalmadı. Ege 
Bölgesi’nde yaklaşık 800 ton 
pamuk var. Bu bir fabrikanın 
bir aylık ihtiyacı. Yani hasat 
başlayana kadar Türk tekstil 
sektörü, tamamen ithal 
pamukla yürümek zorunda” 
diye konuştu. Kocagöz, 
Türkiye’nin en az 1 milyon 
ton pamuk üretiminin olması 
gerektiğini, konsey olarak da 
böyle bir hedef belirlediklerini 
ifade etti. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nın son 
yıllarda uyguladığı politikalar, 
dünya fiyatlarının yüksek 
seyretmesi ve kur etkisiyle 
pamuk üretiminin tetiklendiğini, 
önceki yıl 630 bin ton olan 
üretimin geçen yıl 730 bin tona 
ulaştığını aktaran Kocagöz, 
şöyle konuştu: “Pamuk 
üretiminde yakaladığımız çok 
güzel bir ivme var. Manisa, 
Denizli ve Aydın’da pamuğa 
küsen üreticiler, tekrar dönüş 
yaptı. Pamuğa dönen bu 
üreticileri yine küstürmeden 

en az 3 yıl daha kaçırmamamız 
lazım. Bunlar yaklaşık 10 yıldır 
pamuk ekmeyen üreticiler. 2001 
yılında pamukta 721 bin hektar 
ekili alana sahiptik. Geçtiğimiz 
yıl ise 422 bin hektar ekili alan 
vardı. Bu yıl ise geri dönüşlerle 
ekili alan yaklaşık 500 bin 
hektara, üretim ise 900 bin 
tona ulaşır diye düşünüyoruz. 
2001 yılındaki ekim alanını 
yakalarsak Türkiye’nin 3 
yıllık süreçte kendi tüketimini 
karşılar duruma geleceğini 
düşünüyoruz.”
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Tedbiri elden bırakma
iş kazalarının önüne geç!

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan, iş kazalarının daha aza indirilmesi ve çalışma 
şartlarının daha verimli olması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiriliyor. Bu konuda şüphesiz 
en büyük görev ise iş güvenliği uzmanlarına düşüyor. Fakat aslında işçi, işveren olsun herkesin 

mutlaka aklında bulunması gereken hayati bir cümle var: “Tedbiri elden bırakma.” 
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Son yıllarda yaşanan 
iş kazalarının artış 
göstermesi, hepimizi 

derinden üzdü. Bu vahim ve bir 
hayli acı olan olayların bir daha 
yaşanmaması ve çalışanların 
güvenliğinin sağlanması amacı 
ile analizler ve çalışmalar 
yapılmasını ifade eden ‘İş Sağlığı 
ve Güvenliği’ konusu aslında 
her birimiz için bir hayli hayati 
önem taşıyor. Her birimiz, işçi ve 
işveren olsun, bu konuya dikkat 
etmeli ve gereken duyarlılığı 
göstermek zorundayız. Yapılan 
en küçük bir yanlış canımıza 
mal olacağı gibi, şayet bir 
işverenseniz küçük bir eksiğiniz 
ve de tedbirsizliğinizin ciddi 
anlamda can ve mal kaybına 
yol açacağını biliyor musunuz? 
Gelin, bu duruma biraz daha 
yakından bakalım. 

işte rakamlar
SGK her yıl, bir önceki yıl 
veya iki yıl öncesine dair iş 
kazaları ve meslek hastalıkları 
istatistiklerini yayımlamakta. 
Bu yüzden en son 2015 yılına 
ait verileri sizlerle paylaşacağız. 
SGK verilerine göre, 2012-2015 
yıllarında iş kazası sayılarında 
sürekli artış görüldü. İş kazası 
sayısı 2012 yılında 74 bin 871; 
2013 yılında 191 bin 389, 2014 
yılında 221 bin 366, 2015 yılında 
241 bin 547 olarak ifade edildi. İş 
kazaları 2015 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 10,91 oranında; 
2012’ye göre de yüzde 322,61 
oranında arttı. 2015 yılında 
bin 252 iş kazası sonucu ölüm 
vakası gerçekleşti. İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Meclisi (İSGM) 
verilerine göre de 2015 yılında iş 
kazalarında bin 730, 2016 yılında 
bin 970 çalışan hayatını kaybetti. 
SGK 2013, 2014, 2015 verilerinde 
meslek hastalıklarından dolayı 
ölüm neredeyse hiç yok. Ancak 
İSGM verilerine göre 2013’te 
en az 3, 2014 yılında en az 29, 
2015 yılında en az 13 çalışan 
meslek hastalıklarından dolayı 
yaşamını kaybetmiş. Eurostat 
istatistiklerine göre ise Türkiye, 
100 bin çalışan başına ölümlü 
iş kazalarında Avrupa’da birinci 
sırada yer alıyor. 

Sektörlere göre iş kazaları
2015 yılı iş kazalarının faaliyet 
gruplarına göre dağılımında 
fabrikasyon metal ürünleri 
imalatı 19 bin 221 iş kazası ile 

birinci, bina inşaatı 15 bin 65 
kaza ile ikinci, ana metal sanayii 
12 bin 59 kaza ile üçüncü sırada 
yer almakta.  Birbiri ile ilişkili 
faaliyet gruplarının birleşik 
yorumlanması durumunda 
ise; bina inşaatı, özel inşaat 
faaliyetleri ve bina dışı inşaat 
faaliyetlerini kapsayan inşaat 
sektörü 33 bin 361 (yüzde 13,81) 
kaza ile birinci sırada yer alıyor. 
Fabrik metal ürünler ile ana 
metal sanayi 31 bin 750 kaza 
(yüzde 13,15) ile ikinci; gıda 
ürünleri imalatı ile yiyecek ve 
içecek hizmeti faaliyetleri 22 
bin 461 kaza (yüzde 9,95) ile 
üçüncü; kara taşımacılığı ve boru 
hattı taşımacılığı ile taşımacılık 
için depolama ve destekleyici 
faaliyetleri 16 bin 21 kaza (yüzde 
6,64) ile dördüncü sırada yer 
almakta.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 
Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun 
ile birlikte, mevzuat çalışmalarında kuralcı 
yaklaşımdan ziyade önleyici, koruyucu ve 
iyileştirici bir anlayış benimsendi.

bu tablo gözünüzü 
korkutmasın çünkü…
Bu rakamlar ve tablo gözünüzü 
korkutmasın, çünkü iş sağlığı 
ve güvenliği tam olarak 
sağlandığı takdirde böyle 
bir tablo ile karşılaşmanız 
mümkün değil. İş güvenliğinin 
sağlanması için alınması 
gereken tedbirler alındığı ve 
yapılması zorunlu kurallar 
yapıldığı takdirde herhangi bir 
problemle karşılaşmıyorsunuz. 
İş sağlığı ve güvenliğinin 
temelini; işçileri iş kazalarından 
ve meslek hastalıklarından 
korumak için gerekli önlemleri 
almak ve bu konuda işçileri 
bilgilendirmek oluşturuyor. İş 
Sağlığı ve Güvenliği, İş Kanunu 
ile de belirli bir yasal temele 
dayandırılmış ve yasada iş sağlığı 
ve güvenliği hususunda işverenin 

ve işçilerin yükümlülükleri, ne 
gibi durumlarda işyerine gerekli 
cezai yaptırımın uygulanacağı 
gibi pek çok sorunun cevabı da 
verilmiş.

Her firmada iş güvenliği 
uzmanı olmak zorunda
Ve bu konuda firmaların bu 
sorumlulukları ve yükümlülükleri 
yerine getirip getirmediği 
adına İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanları adını alan sektör 
grupları tarafından belirli zaman 
aralıklarında kontrol edilmekte. 
Özellikle inşaat, tekstil ve maden 
sektörü gibi çok tehlikeli meslek 
grupları için bu uzmanların 
görevi bir hayli önemli ve 
görevlerini eksiksiz bir şekilde 
gerçekleştirmek zorundalar. 
Ülkemizde yürürlükte bulunan 
6331 sayılı İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği Yasası ve 09Aralık 
2012 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanmış ve yürürlüğü girmiş 
olan “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Yönetmeliği” ile 
tüm işletmeler ve işyerlerinin iş 
güvenliği uzmanı bulundurması 
zorunlu. Aynı yönetmelik 
kapsamında belirli bir sayıda işçi 
çalıştıran sanayi kolu olsun ya 
da olmasın her türlü işyerinde 
işyeri hekimi bulundurulması 
zorunluluğu da bulunuyor. 
Bunun içinde adına Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi adı verilen 
kısa adıyla OSGB’ler faaliyete 
geçti. OSGB; İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği 
ile tanımlanmış; en son yasal 
düzenlemelere göre 1 işçinin 
dahi çalıştığı sanayiden sayılan 
ve sayılmayan her türlü iş yerine; 
iş yeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanı sağlayan kuruluşlar 
olarak tanımlanmakta. 

OSgb’lerin görev ve 
yetkilerine şu şekilde 
özetleyebilmemiz mümkün:
• İşyerinde sağlık ve güvenlik 
risklerine karşı yürütülecek 
her türlü koruyucu, önleyici ve 
düzeltici faaliyeti kapsayacak 
şekilde, çalışma ortamı 
gözetimi konusunda işverene 
rehberlik yapılmasından ve 
öneriler hazırlayarak onayına 
sunulmasından,

•	Çalışanların sağlığını 
korumak ve geliştirmek amacı 
ile yapılacak sağlık gözetiminin 
uygulanmasından,

Tedbiri elden bırakma
iş kazalarının önüne geç!



70

İŞ GÜVENLİĞİ

ÖRME DÜNYASI Mayıs-Haziran  2017

•	Çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimleri ve 
bilgilendirilmeleri konusunda 
planlama yapılarak işverenin 
onayına sunulmasından

•	 İşyerinde kaza, yangın, 
doğal afet ve bunun gibi acil 
müdahale gerektiren durumların 
belirlenmesi, acil durum planının 
hazırlanması, ilk yardım ve 
acil müdahale bakımından 
yapılması gereken uygulamaların 
organizasyonundan

•	Yıllık çalışma planı, yıllık 
değerlendirme raporu, çalışma 
ortamının gözetimi, çalışanların 
sağlık gözetimi, iş kazası ve 
meslek hastalığı ile iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin bilgilerin ve 
çalışma sonuçlarının kayıt altına 
alınmasından,

• Çalışanların yürüttüğü 
işler, işyerinde yapılan risk 
değerlendirmesi sonuçları ve 

maruziyet bilgileri ile işe giriş 
ve periyodik sağlık muayenesi 
sonuçları, iş kazaları ile meslek 
hastalıkları kayıtlarının, 
işyerindeki kişisel sağlık 
dosyalarında gizlilik ilkesine 
uyularak saklanmasından,

•	 İşyeri hekimi ve diğer sağlık 
personelinin görev, yetki, 
sorumluluk ve eğitimleri 
ile ilgili yönetmelik ile İş 
Güvenliği Uzmanları’nın 
görev, yetki, sorumluluk 
ve eğitimleri hakkında 
yönetmelik kapsamında 
hizmet verdikleri alanlarda 
belirtilen görevlerin yerine 
getirilip getirilmediğinin 
izlenmesinden sorumludurlar.

güvenliği hizmetlerinin 
tamamını veya bir kısmını 
başka bir kişi veya kuruma 
devredemezler.

•	OSGB’lerce istihdam edilen 
kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-
KATİP üzerinden beş işgünü 
içerisinde genel müdürlüğe 
bildirilir.

•	OSGB’ler herhangi 
bir sebeple faaliyetlerini 
bırakmaları veya belgelerinin 
genel müdürlükçe iptal edilmesi 
halinde 30 gün içinde yetki 
belgelerinin asıllarını Genel 
Müdürlüğe iade ederler.

• OSGB’de sorumlu müdür 
olarak görevlendirilen 
kişinin değişmesi veya bu 
kişinin görevinden ayrılması 
durumunda, OSGB’ce en geç 
30 gün içerisinde yeni sorumlu 
müdürün İSG-KATİP üzerinden 
atanması zorunludur.

• İşyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği hizmeti sunmak üzere 
OSGB’lerce  görevlendirilen 
işyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanı tarafından saklanması 
gereken onaylı defter suretleri, 
yıllık çalışma planı ve yıllık 
değerlendirme raporu suretleri 
ile çalışanlara verilen iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimlerine dair 
kayıtlar OSGB arşivinde tutulur 
ve istenmesi halinde denetime 
yetkili memurlara gösterilir.

•	OSGB’ler iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin sunulması 
sırasında işin normal akışını 
aksatmamaya özen gösterirler.

•	OSGB’ler, iş sağlığı ve 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ülkemizin iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda çağdaş ülkeler 
düzeyine gelmesi açısından önemli bir adım ve 
bir dönüm noktası olarak ifade ediliyor.  
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İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan “İş Sağlığı ve 
Güvenliğinin Değişen 
ve Gelişen Yüzü” adlı 
çalışmada görüşlerine yer 
verilen İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu; ülkemizde 
2002’den itibaren iş 
sağlığı ve güvenliği 
alanında ciddi bir zihniyet 
değişimini yaşandığını 
ve önemli atılımlar 
gerçekleştirildiğini söyledi. 
Soylu, açıklamalarına şu 
şekilde devam etti:  “2000 
yılında “İşçi Sağlığı 
Daire Başkanlığı”, “İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğüne” 
dönüştürülerek ilk 
adım atılmış, iş sağlığı 
ve güvenliği alanında 
uluslararası nitelikte 
sözleşmeler imzalanmış ve 
2012 yılında 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. 
İş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesi 
konusunda mevzuat ve 
denetim yanında iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünün 
geliştirilmesi ve tüm 
topluma yaygınlaştırılması 
da üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz bir konudur. 
Mevzuatın ilgili tüm 
taraflarca anlaşılması ve 

kolaylıkla uygulamaya 
geçirilmesi için Kanun’un 
yürürlüğe girdiği 
2012 yılından itibaren 
ülkemizin her ilinde 
gerçekleştirdiğimiz 
bilgilendirme toplantıları 
devam ederken bir 
yandan yazılı ve 
görsel yayınlarımızı da 
ilgililere ulaştırıyoruz. İş 
müfettişlerince yapılan 
saha denetimlerinde ise, ilk 
önceliğimiz işverenimizi 
ve çalışanlarımızı 
bilgilendirmek ve doğru 
uygulamaları göstermektir. 
İdari ve cezai yaptırımlar 
ise en son noktada iş 
ortamını ve çalışan hayatını 
tehlikeye atan durumlarda 
tercih edilmektedir. Bütün 
bunların yanında, iş kazaları 
ve meslek hastalıklarını 
önleyecek asıl etken, 
insanların zihinlerinde 
yaratılacak olan değişimdir. 
Bu konuda 1987 yılından 
bugüne kadar her yıl 
4-10 Mayıs tarihlerinde 
kutlanılan “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Haftaları” önemli 
bir başlangıç olmuştur. 
Önümüzdeki süreçte tüm 
iletişim teknolojilerini 
kullanarak iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünü 
hayatımızın her alanına 
nüfuz etmesi sağlanacaktır.”

“iş Sağlığı ve güvenliğinin 
değişen ve gelişen Yüzü”
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Ilk yardım, hepimizin 
bilmesi gereken ve doğru 
şekilde uygulandığında 

bir canı yaşama döndüren 
hayati öneme sahip… Bir canın 
hayatıyla ilgili dönüm noktası 
olabilecek büyük bir sorumluluk… 
Bilinçli yapıldığında kişiye hayat 
mucizesi verilen fakat yanlış 
uygulandığındaysa bir hayata mal 
olabilen ölçüde hassas bir konu. Bu 
denli öneme sahip olan ilk yardıma 
ÖRSAD da büyük önem veriyor. 
Söz konusu olan hayatlarımızın 
yanlış müdahaleler sonucu 
kararmamasına karşı düzenlediği 
eğitim ve seminerlerle tüm üyelerine 
bu bilinci kazandırmaya çalışıyor, 
bunu adeta bir vatandaşlık görevi 
olarak benimsetiyor. Hepimizin 
az çok bildiği, fakat gerçekte ne 
kadar bilinçli olduğumuza dair 
fikrimizin net olmadığı ilk yardımı 
ÖRSAD Genel Sekreteri Mustafa 
Vıcıl ile konuştuk. Vıcıl, bizlere ilk 
yardımın öneminden bahsederken, 

bir kez daha hayatlarımızın değerini 
bilmemiz gerektiğini hatırttı. 

Mustafa Bey, ilk yardım 
sorusuyla başlayım. Herkesin 
kullandığı bu kelimenin asıl 
tanımını sizden dinlemek isteriz. 
Ilk yardım; yaşamı tehlikeye düşüren 
herhangi bir durumda (iş kazası, 
ev kazası yada hastalanma) sağlık 
ekipleri olay yerine gelinceye kadar 
tıbbi araç-gereç aranmaksızın eldeki 
mevcut imkanlarla yapılan ilaçsız 
müdahalelerdir.

Peki, ilk yardım neden 
önemlidir?
İlk soruda da belirttiğimiz gibi 
herhangi bir kaza ya da hastalığa 
bağlı meydana gelen solunum ve/
veya kalp durmalarında 4-6 dakika 
çok önemlidir. 6’ıncı dakikadan 
itibaren beyin hücreleri ölmeye 
başlar ve 10’uncu dakikada beyin 
ölümü gerçekleşir. Söz konusu 
zaman diliminde yapılacak; 

doğru, zamanında ve bilinçli 
müdahale kazazedenin hayatta 
kalmasını sağlayacaktır. Aksi 
takdirde kazazedeler ya hayatlarını 
kaybedecek ya da bilinçsiz müdahale 
sonucunda hayatlarının geri kalan 
kısmını sakat devam ettirecekler.

İlkyardım’ı kim için 
öğrenmeliyiz?
Yine mükerrer bir cevap olacak. İlk 
yardıma ne zaman, nerede, kim için 
ihtiyaç duyacağımızı bilemiyoruz. Bu 
yüzden diyoruz ki; öncelikle kendimiz 
için; hayatımızın anlamı olan aile 
bireylerimiz -annemiz, babamız, 
eşimiz, çocuğumuz, kardeşimiz- için, 
sonrasında da içinde yaşadığımız 
toplum komşu, iş arkadaşı, herhangi 
bir trafik kazası geçiren kişi için 
öğrenmek zorundayız.

Üyeleriniz ilk yardım eğitimi 
ya da seminerileri ile ilgili bu 
bilgilere nasıl ulaşabilir?
ÖRSAD olarak talep edilmesi 

durumunda hem ilk yardım eğitimi 
veriyoruz hem de seminerler 
düzenliyoruz.

Bu eğitim ve semineri almak 
kişilere nasıl bir fayda 
sağlayacak?
Buradaki faydanın tamamen manevi 
bir fayda olduğunu belirterek 
başlamak isterim. Bu eğitim ya 
da seminerlere katılan kişiler; ilk 

ÖRSAD Genel Sekreter Yardımcısı
Mustafa VICIL
www.mustafavicil.com.tr

SANİYELER ÖNEMLİYKEN 
SENELERİN ESİRİ 

OLMAYIN

Bazen saniyeler öyle büyük önem 
taşır ki, hayatımızın dönüm noktası 
olur. Hayatla yarışılan bir saniyenin 
dahi kıymetli olduğu ilk yardımda, 
hız kadar doğru ve bilinçli 
uygulama da bir o kadar önemli… 
Aman dikkat; bilinçli bir ilk yardım 
hastanın hayatını kurtarırken, 
yanlış bir müdahale ciddi olumsuz 
sonuçlara sebebiyet verebilir. 



73ÖRME DÜNYASI Mayıs-Haziran  2017

yardım nedir neden önemlidir, kalp 
krizi belirtileri ve nasıl müdahale 
edilmelidir, tıkanmalarda ya 
da suda boğulmalar da nasıl 
müdahale edilmelidir, yüksek ateş 
ve sara krizinde neler yapılmalıdır, 
yanıklar ve zehirlenmeler de neler 

toplumumuzda bir yıl içerisinde 
meydana gelen kaza/hastalıklarda 
ortalama binlerce vatandaşımız 
hayatını kaybetmekte ya da 
bilinçsiz müdahale sonucunda 
sakat kalmaktadır. Bu yazımızı 
okuyan her bireyin bu eğitimi 

İlk yardımda hastaya 
neler yapılır?
• Hasta veya yaralının 
durumunu değerlendirmek 
(bilinç ve solunum )
• Hasta veya yaralının 
korku ve endişelerini 
gidermek.
• Hasta veya yaralıya 
müdahalede yardımcı 
olacak kişileri organize 
etmek.
• Hasta veya yaralının 
durumunun ağırlaşmasını 
engellemek için gerekli 
müdahalede bulunmak.
• Kanama, kırık, çıkık ve 
burkulma vb. durumlarda 

yerinde müdahale etmek.
• Hasta veya yaralının 
yarasını görmesine izin 
vermemek.
• Hasta veya yaralıları 
hareket ettirmeden 
müdahalede bulunmak.
• Hasta veya yaralıların 
en uygun yöntemlerle en 
yakın sağlık kuruluşuna
sevk edilmesini sağlamak 
• Olay yeri güvenliği 
açısından herhangi bir 
tehlike yok ise, hasta veya 
yaralıyı kesinlikle yerinden 
kımıldatmamak

yapılmalıdır gibi birçok konuda bilgi 
sahibi olacaklar.

İlkyardım ile ilgili vermek 
istediğiniz son 
mesajınız nedir?
Özetle şunu ifade etmek gerekirse; 

almasının ve çevresini de bu konuda 
bilinçlendirmesinin bir vatandaşlık 
görevi olduğunu düşünüyorum. 
Son cümlemiz; bir kaza ile 
karşılaştığımızda bir şey bilmiyorsak; 
“dokunma ve dokundurma” diyoruz. 
Ilk yardımsız; sağlıklı günler dilerim.

ÖRSAD’ın ilkyardım eğitiminde 
işlediği konu başlıkları
 İlkyardım nedir neden önemlidir?

 Kalp krizi belirtileri nelerdir ve 
nasıl müdahale edilmelidir?
 Tıkanmalarda yada suda 

boğulmalar da nasıl müdahale 
edilmelidir?
 Yüksek ateş ve sara krizinde neler 

yapılmalıdır?
 Yanıklar ve zehirlenmeler de 

neler yapılmalıdır? 

Acil durumlarda ilk yardım için 
aranması gereken numaralar:

İTFAİYE

AMBULANS

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ

POLİS İMDAT

JANDARMA İMDAT

SAHİL GÜVENLİK

110 

114 

158 

112 

155 

110 
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Av. Ulaş Hüseyin TELLİ /  TELLİ - ULUCA HUKUK BÜROSU

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMELERİ
VE SON DEĞİŞİKLİKLER

A-GENEL BİLGİ
Ticaret hayatının 
vazgeçilmez unsuru 

olan çek, uzun yıllardır şahıslar ve 
şirketler arasında ödeme yöntemi 
olarak kullanılmaktadır. Niteliği 
gereği bir ödeme aracı olan çek 
muhatap bankaya ibraz edildiğinde 
ödenmek üzere çek hesabı sahibi 
tarafından düzenlenir. Ancak çekin 
muhatap bankadaki hesabında 
karşılığı bulunmadığı takdirde çek 
lehdarı alacağına kavuşamamakta 
ve çeke karşılıksızdır kaydı 
düşülmektedir. Karşılıksız çıkan 
çekler bazen ticari hayatta çok 
büyük sıkıntılar doğurmakta, ticari 
güveni ve ekonominin işlerliğini 
sarsmaktadır. Bu nedenle kanun 
koyucu, çekin karşılıksız çıkması 
halinde çek hesabı sahibine hapis 
cezası dahil bazı yaptırımlar 
uygulayarak karşılıksız çıkan çek 
adedini azaltmaya çalışmaktadır. 
Bu yazımızda karşılıksız çek 
düzenleyenlere karşı daha önceden 
ne gibi yaptırımlar uygulandığına 
kısaca değinerek 6728 Sayılı 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun’un 9 Ağustos 2016 
tarihinde yürürlüğe girmesiyle 
5941 sayılı Çek Kanun’da yapılan 
son değişiklikleri incelemeye 
çalışacağız.

B-ÇEKİN NİTELİĞİ
İlk olarak çekin hukuki niteliği 
ve ne için kullanıldığı üzerinde 

durursak: Türk Ticaret Kanunu 
ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nda 
düzenlenen çek; poliçe ve bonoyla 
beraber kıymetli evrakın bir alt 
türü olarak incelenen kambiyo 
senetlerinden biridir. Ödeme 
aracı olarak düzenlenen çekler; 
düzenleyen, muhatap banka 
ve hamilin içinde bulunduğu 
üçlü bir ilişki oluşturmaktadır. 
Bu ilişki sayesinde hamil, çeki 
muhatap bankaya ibraz ettiğinde 
düzenleyenin çek hesabından çekin 
karşılığını tahsil edebilmektedir. 
İşte yukarıda bahsettiğimiz 
ilişkide yaşanan en büyük aksaklık 
çeklerin karşılıksız çıkması 
durumudur. Karşılıksız çıkan 
çeklerin artması durumunda çeke 
olan güven zedelenir ve ticari 
hayat bundan olumsuz etkilenir. 
Bu yüzden kanun koyucu yaptığı 
düzenlemelerle karşılıksız çek 
düzenlemenin önüne geçmeye 
çalışmıştır.

C- GEÇMİŞ UYGULAMALAR
Kanun koyucunun karşılıksız çek 
keşide etmeyi önlemeye yönelik 
yaptığı düzenlemelere kısaca bir 
göz atarsak; 
İlk çek kanunu olarak hayatımıza 
giren 3167 sayılı Çekle 
Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında 
Kanun, 1985 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu kanunun karşılıksız 
çek düzenlemeye karşı aldığı 
önlemler; çekle işleyen hesapların 
açılmasının sıkı kurallara 

bağlanması, çek yaprağının 
kanunda öngörülen düzeyde 
bastırılması, çekin karşılıksız 
çıkması halinde kişinin elinde 
bulunan bütün çeklerin iadesi, 
karşılıksız çek keşide etme halinde 
beş yıla kadar hürriyeti bağlayıcı 
ceza olarak düzenlenmiştir. 
Bu kanun birçok değişikliğe 
uğradıktan sonra yerini 20/12/2009 
tarihinde uygulamaya giren 5941 
sayılı Çek Kanunu’na bırakmıştır.  
20/12/2009 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren 5941 sayılı Çek Kanunu 
karşılıksız çeke adli para 
cezası ve bu adli para cezasının 
ödenmemesi halinde hapis cezası 
uygulamasını getirmiştir. Bunun 
dışında bankaların çek defteri 
vermeleri zorlaştırılmış, çek 
hesabı açtırmak isteyen kişinin 
ekonomik durumunun uygunluğu 
ve çek düzenleme yasağının 
bulunup bulunmadığını araştırma 
yükümlülüğü de bankalara 
bırakılmıştır. Daha sonra karşılıksız 
çek düzenleyen kişiye hapis cezası 
vermenin Anayasa’ya aykırı olduğu 
ve ekonomik suça ekonomik ceza 
verilmesi gerektiği düşüncesiyle 
31/12/2012 tarihinde kabul edilen 
6273 sayılı kanunla 5941 sayılı 
Çek Kanunu’ndan karşılıksız çek 
keşide etme suçu kaldırılmıştır. 
Yapılan bu değişiklikle karşılıksız 
çek keşide edine verilebilen 
adli para cezası ve hapis cezası 
kaldırılmış yerine bir idari yaptırım 
olan çek düzenleme ve çek 

hesabı açma yasağı getirilmiştir. 
Ancak bu değişiklik de beklenen 
faydayı sağlamamış aksine adli 
para cezasının ve hapis cezasının 
kaldırılması karşılıksız çıkan çek 
adedini daha da arttırmıştır. Bu 
sebeple 15/07/2016 tarihinde Çek 
Kanunu’nda değişiklikler yapılmış 
ve 5941 Sayılı Çek Kanunu’muz 
bugünkü halini almıştır.

D-6728 SAYILI KANUNLA 5941 
SAYILI ÇEK KANUNU’NDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
09/08/2016 tarihinde resmi gazete 
de yayınlanmasıyla resmen 
yürürlüğe giren 6728 Sayılı Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun, 5941 
Sayılı Çek Kanunu’nda da pek 
çok değişiklik yapmıştır. Bu 
değişikliklerin önemli kısımlarını 
daha iyi anlaşılabilmesi açısından 
madde madde anlatacak olursak;

1- Kanuni ibraz süresi içinde 
ibraz edilen çekle ilgili olarak 
‘karşılıksızdır’ işlemi yapılmasına 
sebebiyet veren kişi hakkında, 
hamilin şikayeti üzerine, her bir 
çekle ilgili olarak, bin beş yüz 
güne kadar adli para cezasına 
hükmedilecek. Bu adli para 
cezası; çekin karşılıksız kalan 
kısmı, temerrüt faizi ve yargılama 
giderlerinden az olmayacak. 
Bu suç nedeniyle, ön 
ödeme, uzlaşma ve hükmün 
açıklanmasının geri 
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bırakılmasına ilişkin hükümler 
uygulanmayacak.
Yine verilen adli para cezasının 
ödenmemesi halinde bu ceza 
5725 Sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun’un 106. maddesinin 3. 
Fıkrasında yer alan kamuya 
yararlı bir işte çalıştırılma kararı 
verilmeksizin doğrudan hapis 
cezasına çevrilecek.

2- Mahkeme ayrıca “çek 
düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağı” getirecek. Çek düzenleme 
ve çek hesabı açma yasağı; 
karşılıksız çekin sahibi olan 
gerçek kişi veya tüzel kişi, bu 
tüzel kişi adına çek keşide edenler 
ve sermaye şirketlerinde ise 
yönetim organı ile ticaret siciline 
tescil edilen şirket yetkilileri 
hakkında uygulanacak.

3- Haklarında çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağı verilen 
kişiler ( Şirket Yönetim Organı 
ve Ticaret Siciline Tescil Edilen 
Şirket Yetkilileri)  yasaklılıkları 
süresince sermaye şirketlerinin 
yönetim organlarında görev 
alamazlar.

4- Bu suç nedeniyle açılacak 
davalar icra mahkemesinde 
görülecek. Çek hakkında 
karşılıksızdır işlemi yapıldıktan 
sonra icra mahkemesine yapılacak 
şikayetin fiilin öğrenilmesinden 
itibaren 3 ay ve herhalde 
1 yıl içerisinde yapılması 
gerekmektedir. Karşılıksız çek 
keşide etme eyleminden dolayı 
çekin tahsil için verildiği bankanın 
bulunduğu yer, çek hesabının 
açıldığı yer ya da şikayetçinin 
yerleşim yeri mahkemesi yetkili 
olacaktır.

5- Çekin karşılığını bankada 
bulundurmakla yükümlü olan 
kişi çek hesabı sahibidir. Çek 
hesabı sahibinin tüzel kişi olması 
halinde, bu tüzel kişinin mali 
işlerini yürütmekle görevlendirilen 
yönetim organının üyesi, böyle bir 
görevlendirme belirlenmemişse 
yönetim organını oluşturan 
gerçek kişiler çek karşılığını ilgili 
banka hesabında bulundurmakla 
yükümlüdürler.

6- Hakkında çek yasağı olan 
kişiler UYAP aracılığıyla MERSİS 
ile Risk Merkezine ve bankalara 
bildirilecekler.

7-  Bankalar çek hesabı açmak 
isteyenlerden “Adli Sicil Kaydı” 
talep edeceklerdir.

8. Çek defterinin her bir 
yaprağında  “çek hesabı sahibi 
gerçek kişi ise T.C Kimlik 
Numarası, çek hesabı sahibi tüzel 
kişiyse MERSİS numarası” yer 
alacak. Eğer Çek hesabı sahibiyle 
düzenleyen kişi farklıysa çek 
üzerine ayrıca düzenleyenin de T.C 
Kimlik Numarası yazılacak.

9. Çeklere KAREKOD 
uygulaması getirilmekte olup; 
Karekodlu çeki alan lehdar çeki 
Türk Ticaret Kanunun 780. 
Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda 
belirtilen sisteme kaydedecektir. 
Karekodlu çekin sisteme 
kaydedildiği tarihten sonra 
çek düzenleyen tüzel kişinin 
temsilcilerinde meydana gelen 
değişiklikler, çek hesabı sahibi 
tüzel kişinin sorumluluğunu 
ortadan kaldırmayacaktır.

10. Karekod uygulamasında 
aşağıdaki bilgiler çek sahibinin 
rızası aranmaksızın muhatapların 
bilgisine sunulacak:
. Çek hesabı sahibinin adı-soyadı, 
ticaret unvanı,
. Tüzel kişilerde ticaret sicile tescil 
edilen yetkililerin adı-soyadı, 
ticaret unvanı,
. Çek sahibinin çek hesabı bulunan 
banka sayısı,
. Bankalara ibraz edilmemiş çek 
adet ve tutarı,
. Son 5 yılda ödenen çeklerin 
adedi, tutarı,
. Son 5 yılda karşılıksız işlemi 
gören çek bilgileri,
. Çek hesabı sahibi ve temsilcileri 
hakkında çek hesabı açma yasağı 
bulunup bulunmadığı,
Çek hesabı sahibi hakkında iflas 
kararı bulunup bulunmadığı.
5941 Sayılı Çek Kanunu’nda 
yapılan değişiklerden en önemlisi 
şüphesiz ki karşılıksız çek 
düzenlemenin suç sayılarak 
kanunun ilk haline dönüş 
yapılmasıdır. Karşılıksız 
çek düzenleyenlere karşı 
hürriyeti bağlayıcı cezanın 
ortadan kalkmasından itibaren 
karşılıksız çeklerin artması ve 
çeke olan güvenin sarsılması bu 
düzenlemenin tekrar uygulamaya 
girmesinde başrol oynamıştır. 
Bu uygulamanın karşılıksız çek 
adetlerini azaltıp azaltmayacağını 
uygulamada göreceğiz.
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ÜLKELERE GÖRE 2017 TEMMUZ İHRACATI

TEMMUZ AYINDA 
İHRACAT

YÜZDE 31,2
ARTIŞLA 11 MİLYAR 

474 MİLYON 
DOLAR OLDU

TÜRKİYE İHRACATI

ANA ÜRETİM
GRUPLARININ
İHRACATTAN
ALDIĞI PAY

302,76
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

651,17
MİLYON DOLAR

İTALYA

524,02
MİLYON DOLAR

FRANSA

623,56
MİLYON DOLAR

ABD

279,9
MİLYON DOLAR

BAE

729
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

561,81
MİLYON DOLAR

İSPANYA

634,36
MİLYON DOLAR

IRAK

1,2
MİLYAR DOLAR

ALMANYA

255,49
MİLYON DOLAR

İSRAİL

% 12,8

% 83,8

% 3,4
 TARIM:

SANAYİ: 

MADENCİLİK:

İlk yedi ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 
artışla 88 milyar 926 milyon dolara ulaştı. 

Son 12 aylık ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 150 
milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında en fazla ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 41,1 artışla 2 milyar 434 milyon dolar ihracat 
gerçekleştiren otomotiv sektörü yaptı.

İHRACATI
EN FAZLA ARTAN İL 
İhracatını Temmuz ayında en çok 
artıran ilk 10 il arasında Sakarya yüzde 
267 artış kaydetti. 

ANA ÜRETİM 
GRUPLARININ 
0CAK-TEMMUZ 
İHRACATINDAN
ALDIĞI PAY

53,08  MİLYAR DOLAR
%64

9,1
MİLYAR DOLAR

%11,2

6,61       
MİLYAR DOLAR

%8,1

7,81
MİLYAR DOLAR

%9,5

1,23
MİLYON DOLAR

%2,9

2,48
MİLYAR DOLAR

%1,4

Sanayi 
mamulleri

Kimyevi maddeler ve 
mamulleri

Tarıma dayalı işlenmiş 
ürünler

Ağaç ve orman ürünleri

Hayvansal ürünler

Bitkissel ürünler

SAKARYA
%267
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ÜLKELERE GÖRE 2017 TEMMUZ İHRACATI

TEMMUZ AYINDA
 İHRACAT

773,980
 MİLYON 

DOLAR OLDU

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI 

ALT ÜRÜN GRUPLARINDA TEMMUZ  İHRACATI

20,84
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

69
MİLYON DOLAR

İTALYA

46,68
MİLYON DOLAR
BULGARİSTAN

58,42
MİLYON DOLAR

ABD

22,64
MİLYON DOLAR

POLONYA

29,96
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

22,21
MİLYON DOLAR

İSPANYA

39,73
MİLYON DOLAR

İRAN

67,9
MİLYON DOLAR

ALMANYA

20,63
MİLYON DOLAR

ROMANYA

3,88 BİN 
DOLAR 

43,07 
MİLYON DOLAR

431,88 
MİLYON DOLAR

129,9 
MİLYON DOLAR

İPLİKLER DİĞER 
İPLİKLER

TEKSTİL
ELYAF

TEKSTİL 
KUMAŞLAR

TEKSTİL 
İPLİKLER

GÖSTERGELER

ÖRME DÜNYASI Mayıs-Haziran  2017
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YÜKSELEN EKONOMİLER

PARA POLİTİKASI VE ENFLASYON

Yükselen ekonomilere dair 
2017 ilk çeyrek büyüme 
verileri açıklanmaya devam 
ediyor. Buna göre Hindistan 
ekonomisi bu dönemde 
yıllık bazda %6,1 oranında 

bir GSYH artışı kaydederek 
hızını düşürdü. Söz konusu 
performans yavaşlamasında, 
tüketimdeki yavaşlama ve 
yatırımlardaki gerileme rol 
oynadı. Yılın ilk çeyreğinde 

Brezilya ekonomisi ise, 
%0,4 oranında daralarak 12 
çeyrektir üst üste daralmış 
oldu. Bununla birlikte düşüş 
hızının yavaşladığı gözlenen 
ekonomide, tüketim ve 

yatırımlardaki daralmanın 
hafiflediği gözlendi. Öte yandan 
uzun süren daralmasını 2016 
sonunda geride bırakan Rusya 
ekonomisi ise yeni yıla %0,5 
GSYH artışı kaydederek girdi.

Para Politikası Kurulu (PPK), 26 
Nisan 2017 tarihli toplantısında 
marjinal fonlama oranı ile bir hafta 
vadeli repo ihale faiz oranında 
bir değişikliğe gitmemişti. Kurul, 
geç likidite penceresi borç verme 
faiz oranını ise %11,75’ten 

%12,25’e yükseltmişti. Bir 
sonraki PPK toplantısı ise 15 
Haziran yapılacakken, Nisan 
toplantısından sonraki dönemde 
uygulanan para politikası 
çerçevesinde, ağırlıklı ortalama 
fonlama maliyeti %12’ye yaklaştı.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 
ise, Mayıs ayında bir önceki 
aya göre %0,45, 2016’nın aynı 
dönemine göre %11,72 arttı. 
Nisan ayında %11,87 seviyesine 
yükselmiş olan yıllık tüketici 
enflasyonu böylece hafif bir 

zayıflama gösterse de, güçlü 
görünümünü korumayı sürdürdü. 
Bu dönemde yıllık enflasyona 
en yüksek katkı yapan gruplar, 
yine sırasıyla gıda ve alkolsüz 
içecekler, ulaştırma, alkollü 
içecekler ve tütün oldu. 
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Şubat döneminde %12,6 olan işsizlik 
oranı, Mart’ta %11,7’ye geriledi. Oran 
böylece bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 1,6 puan artış sergilerken, 
erkeklerde %10,5, kadınlarda %14,3 
oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik 
oranı ise, 0,2 puan düşüşle %11,5’e 
geriledi. Öte yandan veriler, Mart 
döneminde istihdam oranının önceki 
yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 
%46,1 olduğunu, işgücüne katılma 
oranının ise 0,9 puan artışla %52,2 
olarak kaydedildiğini gösterdi. İşgücüne 
katılma oranı erkeklerde %71,9 olurken, 
kadınlarda %32,9 düzeyinde gerçekleşti. 
Mart döneminde ayrıca genç işsizlik 
oranı %21,4, tarım dışı işsizlik oranı ise 
%13,8’e geriledi. 

İŞGÜCÜ PİYASALARI

DIŞ TİCARET DENGESİ
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 Kaynak: TÜİK

Kadınların İşgücüne Katılma 
Oranı %32,9 Oldu

İşsizlik Oranı 
%11,7’ye Geriledi 

TÜİK verilerine göre, Mayıs 
ayında ihracat önceki 
yılın aynı dönemine göre 
%12,5 artarak 13,6 milyar 
dolar oldu. Bu dönemde 
en yüksek değerde ihracat 
gerçekleştiren fasıl, %31,7 
yıllık bazda büyüme kaydeden 
motorlu kara taşıtları 
olurken, onu %12,1 artışla 
makineler takip etti. Mayıs 
ayında listenin 3. sırasında 
ise, %29,9 azalan kıymetli 
metaller ve taşlar ihracatı yer 
aldı. İthalat ise Mayıs ayında 
yıllık bazda %21,7 oranında 
bir artış gerçekleştirerek 
20,9 milyar dolar düzeyinde 
kaydedildi. Bu dönemde en 
yüksek değerde ithalat yapan 

fasıllar, sırasıyla, mineral 
yakıtlar yağlar, makineler 
ve kıymetli metaller ve 
taşlar oldu. İthalat, mineral 
yakıtlar ve yağlarda %38,4 
artarken, makinelerde %1,3 
düşüş kaydetti. Bu dönemde 
kıymetli metaller ve taşlar 
ithalatında ise %237,1 
oranında ciddi bir artış 
gerçekleşti. 
Bu veriler doğrultusunda, 
dış ticaret açığı Mayıs ayında 
yıllık %43,3 oranında bir 
artışla 7,3 milyar dolar oldu. 
Mayıs döneminde ihracatın 
ithalatı karşılama oranı da, 
önceki yılın aynı dönemine 
göre 5,3 puan düşerek %65,1 
düzeyinde gerçekleşti. 
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İthalat İhracat Dış Ticaret Açığı 

Dış Ticaret (milyar $) 
2016 Ocak-Mayıs 2017 Ocak-Mayıs 

Dış Ticaret (Milyar $)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

İhracat Mayıs Döneminde 
%12,5 Arttı

İthalat 
%21,7 Artış Kaydetti
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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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