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UMUTLU GÜNLERİ YAŞAMAK PEŞİNDEYİZ
Yaz aylarının rehaveti ile birlikte sonbaharda canlanması 

beklenen piyasaların umudunu taşıyan ekonomi dünyası sakin bir 
dönem geçiriyor. Türkiye’nin yaşadığı olağanüstü durumların etkisi 
ile tekstil ve hazır giyim sektörünün ihracatı ile yılın ilk yarısında 
gerileme yaşandı. Geçen yılın ilk yarısında 12,6 milyar dolar olan 
tekstil ve hazır giyim ihracatı 2017 yılının ilk yarısında 12,1 milyar 
dolara düştü. Buna rağmen yılın ikinci yarısından umutlu olan 
sektörlerimizin karşılaşabilecekleri risklere yönelik önlem almamız 
gerektiğini düşünüyorum. 

Neden ihracat rakamlarımız düşüyor? Bunun etkisini hepimiz 
biliyoruz ama almamız gereken tedbirlerin üzerinde yeterince 
düşünemiyoruz. Ben örme sektör temsilcisi olarak görüyorum ki, 
hala Türkiye’nin kilogram bazındaki ihracatının istatistik rakamları 
1- 1,5 dolar civarında. Nerede yanlışımız var, biraz da bu konuda 
eleştiri yapmamız gerekiyor. Dünyada hammaddesi yeterli olmayan 
bir ürünün ihracatına yasak getiriliyor ama ne yazık ki bizim 
ülkemizde her şeyin ihracatını yapmak için can atıyoruz. Gelin, 
pamuk ve pamuk ipliğini ve hazır giyim konfeksiyonunu bir gözden 
geçirelim. 

İthalat ve anti damping verileri ile ithal ürün getirmeyi 
zorlaştırıyoruz. Sektörün ve sanayicinin korunmasına özellikle 
önem veren bir anlayışım var. Fakat ülkemiz ihracatının artmasını 
sağlayacak ihracatçıyı koruma şeklini bir türlü beceremediğimizi 
görüyorum. Bazı işadamları ve sanayiciler bu işi kendi çıkarları için 
kullanarak menfaatlerini düşünüyorlar. Bu nedenle de ne yazık ki 

katma değer kilogram bazında ihracatımız artmıyor. En büyük nedeni 
de ithal pamuk ile ihracat yapmaya çalışmamızdan kaynaklanıyor. 
Kilogram bazındaki 0,30-0,40 dolar üzerinden yapılan ihracat ile 
hedeflenen 2023 hedeflerini de yakalama şansımız olmaz.

Ne yapmalıyız, nasıl bir çözüm bulmayız? Bunu iyi bir 
şekilde analiz etmeliyiz. Yapılması gereken, ithal pamuk ithal iplik 
yerine, yerli pamuk üretimini artırıcı kilogram bazında teşvikler 
yaratılmalı. Çiftçi tarlasını, toprağını işlemeli ve pamuk üretimini 
artırmalıyız. Pamuğu ipliğe, ipliği kumaşa, kumaşı hazır giyim ve 
yan sanayi mamullerine dönüştürerek katma değer oluşturmalıyız ve 
kilogram bazında ihracatımızı artırmalıyız. Ve en önemli bir değer 
unsur ise iplikler üretimini geliştirmeliyiz. Gümrük Birliği’ni ithal 
ürünler kısmını devlet yetkilileri sanayici yatırımlarını yönlendirmeli 
gelişigüzel ve taklitçi yatırımlardan biraz uzaklaşmalıyız. Ara malları 
üretmeyen bir Türkiye’de koruma tedbirlerinin çok da akıllıca bir 
iş olduğunu söylemeyiz. Bugün en çok istihdam yaratan ve en 
çok katma değer oluşturan firmaların önüne engeller ve zorluklar 
yaratırsak asla ne büyüyebiliriz ne de kilogram bazında ihracatımızı 
artırabiliriz. Eğer ithal pamukla fabrikalarımızı çalıştırıyorsak burada 
da istihdam sayısına da bakmamız gerekir. Tekstil sektörü büyük bir 
üretim ve sanayi sektörüdür. Bunu bir bütün olarak düşünmeliyiz. 
Tekstil ailesinin birini koruyup diğerini korumamanın son derece bir 
yanlış tutum olduğunu özellikle belirtmek isterim. Unutmamalıyız 
ki, tekstil yan sanayisi ile birlikte katma değer oluşturur ve ülke 
istihdamına fayda sağlar.

Fikri KURT
ÖRSAD Başkanı
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19 üyeli Euro Bölgesi’nde 
ekonomik aktivite Ağustos 

ayında güçlü olmaya devam 
etti ve fiyat baskıları arttı. Euro 
Bölgesi’nde IHS Markit’in 
hazırladığı nihai bileşik 
PMI Ağustos ayında 55,7 
seviyesinde gerçekleşti. IHS 
Markit baş ekonomisti Chris 
Willamson, “Bu yaz aylarında 
Euro Bölgesi’nde ekonomik 

büyüme bahar döneminde 
yakalanan güçlü rakamlara göre 
hafif şekilde yavaşladı. Temmuz 
ve Ağustos aylarındaki güçlü 
rakamlar, 3’üncü çeyrekte güçlü 
sonuçlar ortaya konmasını 
sağlayacak” diye konuştu. 
Williamson, PMI verisinin 
GSYH’nın 3’üncü çeyrekte 
yüzde 0,6 büyüyeceğine işaret 
ettiğini belirtti.

Almanya’da yoksulluk 
riski altındaki çocukların 

sayısı artıyor. Her beş çocuktan 
birinin ailesi geçim sıkıntısı 
çekiyor. Almanya’daki ekonomik 
canlanmanın devam etmesine 
rağmen çocukların fakirlik 
içinde yetişme riski rekor 
düzeye çıkmış bulunuyor. 
Federal İstatistik Dairesi’nin 
verilerine göre 2016 yılında 
18 yaşından küçük her beş 
gençten biri yoksul. 2015 
yılında bu oran yüzde 20’nin 
altında idi. Uzmanlar hesaplama 
yöntemlerindeki değişiklik 
nedeniyle iki yılın rakamları 
arasındaki kıyaslamanın gerçeği 
tam yansıtmadığını belirtiyor. 
Almanya’da ortalama aylık 
gelirin yüzde 60’ından azını 
elde eden haneler yoksul 
sayılıyor. 2016 yılında eski Batı 

Almanya’da nüfusun yüzde 
15’i, eski Doğu Almanya’da 
ise (Berlin dâhil) yüzde 18,4’ü 
fakirlik riski ile karşı karşıya 
idi. Aylık geliri 2 bin 35 euroyu 
geçmeyen 14 yaşından küçük iki 
çocuklu aileler fakir addediliyor. 
Fakirlik riskinin en düşük olduğu 
Alman eyaletlerinin başında ise 
Baden-Württemberg ve Bavyera 
geliyor. 2016’da en fazla 
fakirleşenlerin yaşadığı eyaletler 
ise yüzde 22,6 ile Bremen, 
yüzde 21,4 ile Saksonya-Anhalt 
ve yüzde 20,4’lük oranla 
Mecklenburg Vorpommern oldu. 
Yalnız çocuk yetiştiren anne ya 
da babalar arasında da fakirleşme 
riskinin arttığı görülüyor. Tek 
velili ailelerdeki fakirlik sınırının 
altına düşme ihtimali eyaletlere 
göre yüzde 34,5 ile yüzde 60 
arasında değişiyor.

Japonya’nın 2’nci çeyrek 
GSYH büyüme oranı aşağı 

yönlü revize edildi. Daha önce 
yüzde 4 olarak açıklanan 2’nci 
çeyrek büyüme oranı yüzde 2,5 
olarak düzeltildi. Ekonomistler 
ise GSYN büyüme oranının 

yüzde 2,9’a revize edilmesini 
bekliyorlardı. İkinci çeyrekte 
Japon ekonomisi bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 0,6 büyüdü. 
İlk tahminlerde yüzde 1,0 olan 
büyüme oranının yüzde 0,7’ye 
revize edileceği öngörülüyordu.

Euro Bölgesi’nde canlılık hakim

Almanya geçim sıkıntısında

Japonya’nın 2’nci çeyrek 
büyüme oranı revize edildi

Dünya ticaretinin yüzde 15’ini 
yöneten en büyük ikinci 
ekonomi Çin 2040 yılından 
itibaren dizel ve benzinli 
araçların satışını yasaklamaya 
hazırlanıyor. Financial 
Times’ta yer alan habere 
göre Çin Xinhua ajansına 
yazılı açıklamalarda bulunan 
Sanayi Bakan Yardımcısı Xin 
Guobin, “Bazı ülkeler fosil yakıtlı 
araçların üretimini ne zaman 
durduracaklarını açıkladı. 
Biz de benzer bir takvim 
oluşturmak için çalışmalara 
başladık. Endüstrimizi buna 

göre şekillendireceğiz” 
ifadelerini kullandı. İngiltere 
hükümeti geçen günlerde 
2040 yılından itibaren benzinli 
ve dizel araçların satışının 
yasaklanacağını açıklamıştı. 
2016 yılında 28 milyon aracın 
üretildiği Çin 2009 yılında ABD’yi 
geçerek dünyanın en büyük 
otomobil üreticisi olmuştu. 
Dünyada üretilen araçların 
yüzde 30’u Çin’de yapılıyor. 
Öte yandan 2016 yılında 507 
bin elektrikli otomobil satan 
Çin dünyada en fazla elektrikli 
aracın satıldığı ülke konumunda.

Çin’de artık benzinli 
otomobil olmayacak
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Avrupa ve İngiltere 
bankacılık sektörünün 

önde gelen iki lobi kuruluşu 
UK Finance ve Avrupa Finansal 
Piyasalar Birliği (AFME), 
İngiltere ve Avrupa Birliği’nin 
sınır ötesi finansal kontratların 
Brexit sonrasında devam 
etmesine izin verecek bir 
anlaşmaya ihtiyaçları olduğunu 
ifade ettiler. UK Finance ve 
AFME yayınladıkları ortak 
bildiride, “İngiltere merkezli 
banka varlıklarının 1,3 trilyon 
euroluk bölümünün finansal 

ürünler ve hizmetlerin sınır 
ötesi karşılıklarıyla ilişkili 
oldukları tahmin ediliyor. Bu 
kontratların Brexit sonrasında 
da devam etmelerinin 
netleştirilmesi konusunda erken 
harekete geçilmesi çok önemli” 
ifadelerine yer verildi. Bildiride, 
atılacak adımın yasal olarak 
bağlayıcı şekilde müktesep 
haklarının korunmasını veya 
mevcut kontratların vadeye 
kadar değişmeden devam 
etmesini içermesi gerektiği 
vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron, 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı 
Elysee’de valilere hitap etti. 
Fransa Cumhurbaşkanı, konut 
sahiplerine sorumluluk çağrısı 
yaparak kiralarda 5 euro indirim 
istedi. Hükümetin, iki ay önce 
düşük gelirli kesimler ile 
öğrencilerin faydalandığı konut 
yardımında aylık 5 euro kesinti 
yapması kararını anımsatan 
Macron, “Tüm ev sahiplerini kira 
ücretlerinde aylık 5 euro indirim 
yapmaya davet ediyorum” 
dedi. Macron, ülkenin karşı 
karşıya kaldığı mali zorluklara 

birlikte göğüs germenin ortak 
sorumluluk olduğunun altını 
çizerek, ev sahipleri ve sosyal 
konut sağlayan kuruluşların bu 
durumu “sessizce izlemelerini” 
şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi. 
Fransa’da hükümetin temmuz 
ayında aldığı ve Macron’un 
kamuoyuna duyurduğu “düşük 
gelirli kesime devletin sağladığı 
kira yardımlarında aylık 5 euro 
kesinti” kararı tepkiye neden 
olmuştu. Bu yardımdan başta 
öğrenciler olmak üzere yaklaşık 
6,5 milyon kişi faydalanıyor. 
Kesintiler gelecek aydan itibaren 
başlayacak.

“Brexit sonrası finansal 
kontratlar sürmeli”

Kiralarda indirim çağrısı yaptı

Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE), Mısır 
ve Bahreyn, Katar’la girilecek 
diyaloğun şartsız olması 
gerektiğini bildirdi.  Söz konusu 
4 ülkenin yayımladığı ve 
Suudi Arabistan haber ajansı 
SPA’da yer alan açıklamada, 
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-
Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın 
Washington’da ABD Başkanı 
Donald Trump ile düzenlediği 
basın toplantısında, “Katar’ın 
13 maddelik talep listesini 
görüşmeye hazır olduğu” 
yönündeki sözleri değerlendirildi. 
Kuveyt’in ara buluculuk 
çalışmasından övgüyle 

bahsedilen açıklamada, “Kuveyt 
Emiri’nin, Katar’ın 13 maddeyi 
görüşmeye hazır olduğunu 
açıklamasını takdir ediyoruz 
ancak maddeler üzerindeki 
diyaloğun şartsız olması 
gerektiğini vurguluyoruz.” 
ifadesine yer verildi. Katar 
Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed 
bin Abdurrahman Al Sani’nin 
ambargo kaldırılmadan diyaloğa 
girmeyecekleri yönündeki 
sözlerine de değinilen 
açıklamada, bunun Katar’ın 
diyalog, terörle mücadele ve 
ülkelerin içişlerine karışma 
konusundaki ciddiyetsizliğini 
gösterdiği savunuldu. Kuveyt 

Emiri’nin, “ara buluculuk 
çalışmalarının askeri müdahaleyi 
önlediğine” ilişkin sözlerinin 
esefle karşılandığı belirtilen 
açıklamada, “(Ambargo 
uygulayan ülkeler), askeri 
müdahalenin hiçbir şekilde 
gündeme alınmadığını ve 
alınmayacağını vurgulamaktadır” 
değerlendirmesinde bulunuldu. 
Söz konusu ülkelerin 
açıklamasında, Katar’la yaşanan 
krizin sadece Körfez ülkelerini 
değil Katar’ın müdahalelerine 
ve terörü desteklemesine karşı 
tavrını ilan eden pek çok İslam 
ve Arap ülkesini kapsayan bir 
kriz olduğu kaydedildi. 

Arap ülkeleri arasında gerilim yükseliyor

Çelebi Bandırma Limanı’ndaki 
mevcut konteyner hatlarına 

ilaveten Bandırma’dan 
Rusya’nın Novorossiysk Limanı 
arasında düzenli çalışacak 
direkt konteyner hattı hizmete 
başlayacak. Lider Gemi Sanayi 
firması ve Çelebi Bandırma 
Limanı’nın ortak çalışması 
neticesinde başlatılan direkt hat 
özellikle Reefer konteyner (soğuk 
hava tertibatlı) ağırlıklı olacak. 
Ege ve Marmara bölgesinde 
üretilen yaş sebze ve meyve bu 
hat ile direkt olarak Rusya’ya 
ihraç edilecek.

Rusya’ya yeni 
konteyner
hattı geliyor
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Tokyo merkezli Softbank 
Group tarafından desteklenen 

tarım sektöründe faaliyet gösteren 
yüksek teknoloji firması Plenty 
Inc. ABD’nin San Francisco 
şehrinde yüksek teknolojiyle 
dikey tarımcılık için çiftlik 
kurmaya hazırlanıyor. “Herkes 
sağlıklı ve temiz bir yiyeceği hak 
eder” sloganıyla inşa edilen kapalı 
çiftliklerde 7 bin 500 civarında 
iç mekan kamerası ve 35 bin 
sensör ile kontrollerin sağlanması 
amaçlanıyor. Sensörler odaların 
sıcaklık, nem ve karbondioksit 
seviyesini izlerken, kameralar 
bitkilerin büyüyen evrelerini 
kaydediyor. Plenty Inc. çiftliğin 
verimliliğini ve gıdanın tadını 
artırmak için botanikçilere ve 
yapay zeka uzmanlarına düzenli 
olarak veri akışı sağlıyor. 
Softbank CEO’su Masayoshi 

Son’un desteği ile Plenty Inc’in 
hedefi dünyada her büyük 
şehrin eteklerinde 500 civarında 
kapalı çiftlik inşa etmek. Plenty 
Inc CEO’su Matt Barnard, 
genişlemeyi planladığı sırada dört 
kıtada yaklaşık 15 hükümetin 
yetkilileri ve Wal-Mart Stores 
Inc. ve Amazon.com yöneticileri 
ile görüşmeler yaptığını söyledi. 
SoftBank yetkilileri, Plenty 
Inc’in ekili arazilerin eksikliğine 
alternatif olarak özellikle Çin, 
Japonya ve Orta Doğu’da çok 
hızlı bir şekilde büyüme hedefi 
olduğunun altını çiziyor. Şirketin 
yakın dönemde yatırım radarında 
olan diğer ülkeler arasında ise 
Kanada, Danimarka ve İrlanda 
yer alıyor. Sektör temsilcileri 
son dönemde çok sayıda yatırım 
fonunun tarım teknolojilerine 
ilgisinin arttığını belirtiyor.

İngiltere’nin AB'den ayrılma 
kararı almasının ardından 

“yeniden bağımsızlık” seslerinin 
yükseldiği İskoçya’da, düşük 
petrol fiyatları, düşük büyüme 
ve yüksek bütçe açığı nedeniyle 
zor günler yaşanıyor. İskoçya’da 
yaklaşık 2 yıl önce yapılan 
bağımsızlık referandumunda 
seçmen Birleşik Krallık’ta 
kalmak yönünde oy kullanmıştı. 
İngiliz Hükümeti, o günlerde 
İskoçya’nın, bağımsızlığı halinde 
AB ve ortak pazar dışında 
kalacağını belirterek, İskoç 
seçmeni ikna etmeyi başarmıştı. 
Buna karşın Birleşik Krallık’ta 
23 Haziran’da yapılan AB 
oylaması tüm kartların yeniden 
karılmasına neden oldu. Birleşik 

Krallık, AB referandumunda 
yüzde 52 ile birlikten ayrılmayı 
seçerken, İskoçya, yüzde 32’ye 
karşı yüzde 62 oy oranıyla AB’de 
kalmaktan yana oy kullandı. 
İskoçya’da seçmenin AB yanlısı 
tavır almasının ardından İskoç 
bölgesi Başbakanı ve İskoç 
Ulusal Partisi’nin (SNP) lideri 
Nicola Sturgeon, bağımsızlık 
dahil tüm seçeneklerin masada 
olduğunu söylemişti. En büyük 
gelir kalemini Kuzey Denizi 
petrollerinin oluşturduğu İskoçya 
ekonomisi, son yıllardaki düşük 
petrol fiyatlarından son derece 
olumsuz etkilendi. Kamu 
harcamaları artarken, bütçe açığı 
son bir yılda rekor seviyeye 
ulaştı.

Yunanistan İstatistik 
Kurumunun (ELSTAT) 

açıkladığı verilere göre, üst üste 
sekizinci ayda da enflasyon 
yaşayan fiyatlarda ağustos ayında 
artış oranı yıllık bazda yüzde 0,9 
olarak gerçekleşti. Enflasyonda, 
yüzde 7,4 artan alkollü içecekler 
ve tütün fiyatları etkili olurken, 
bunu benzin fiyatlarındaki 
yükselişten etkilenerek yüzde 

6,6 artış gösteren ulaştırma 
takip etti. Konut fiyatlarında da 
yüzde 2,3’lük artış gerçekleşti. 
Ev eşyalarında yıllık bazda 
yüzde 3,3 azalış görülürken, 
sağlık sektöründe düşüş yüzde 
2,4 oldu. Ülkede yaşanan 
46 aylık deflasyon sürecinin 
ardından fiyatlardaki toparlanma 
resesyondaki ekonomi için olumlu 
bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Yatırımcılar dikey çiftlik 
modeline yöneldi

İskoçya zor günler yaşıyor

Yunanistan’da TÜFE arttı

ABD’de tüketici kredilerinin 
beklentilerin üzerinde büyüyerek, 
18,50 milyar dolar artış gösterdiği 
kaydedildi. Temmuz ayında 
tüketici kredileri 18,50 milyar 
dolar arttı. Haziran ayında 
revize verilerle 11,83 milyar 
dolar artan tüketici kredilerinin 
ağustos ayında 15,10 milyar dolar 
yükseleceği tahmin ediliyordu. 
Temmuz ayında çevrilebilir 
kredilerde büyüme yüzde 3,2 
ile 2,62 milyar dolar olurken, 
çevrilebilir olmayan kredilerde 
büyüme yüzde 7,0 ile 15,88 
milyar dolar oldu.

ABD’den beklentilerin 
üzerinde artış





12

TÜRKİYE’DEN

ÖRME DÜNYASI Temmuz-Ağustos  2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Özlü, Bilişi 

Vadisi’nde birinci etap inşaatının 
başladığını ve ilk Ar-Ge firmasının 
faaliyetlerine başladığını söyledi. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, “Ar-Ge yapan tüm 
firmalara ev sahipliği yapacak 
Bilişim Vadisi’nde yer almak 
için birçok yerli ve yabancı firma 
başvuruda bulundu. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda 
28 firma Bilişim Vadisi’nin 
Yönetim Kurulu onayından geçti. 
Çalışmalarına hız verdiğimiz 
vadide, en kısa sürede söz konusu 
şirketlere de yer tahsis edilecek” 
dedi. Bakan Özlü, Bilişim 

Vadisi’ne ilişkin açıklamalarda 
bulunarak, Gebze’de 3 milyon 
340 bin metrekare alana inşa 
edilecek Bilişim Vadisi’ni kurma 
kararının, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı 
ve kendisinden bir önceki 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün döneminde 
alındığını hatırlattı. Özlü, projenin 
Türkiye’ye çok önemli kazanımlar 
sağlayacağına işaret etti. Etap 
etap faaliyete geçecek Bilişim 
Vadisi’nin inşaatında büyük 
ilerleme kaydedildiğini anlatan 
Özlü, Bilişim Vadisi’nin birinci 
etap inşaatının tamamlandığına 
dikkati çekti.

Türkiye - Singapur İş 
Forumu’nda ekonomi 

gündemi hakkında önemli 
açıklamalarda bulunan Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye 
ile Singapur arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın (STA) 1 
Ekim itibari ile devreye gireceğini 
söyledi. Türkiye’nin hedef olarak 
2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi 
belirlediğini hatırlatan Zeybekci, 
2018 yılı itibari ile bu hedefe 
ulaşılacağına inandığını, iki ülke 
arasındaki STA görüşmelerinin 
2014 yılında başladığını, ilk 
görüşmelerden itibaren iki 
tarafında asla hayır demediğini 
bu sürecin olumlu ilerlediğini 
söyledi. Son dönemlerin en 
popüler konuları arasında Türkiye 
ile AB arasındaki Gümrük Birliği 
Anlaşması’nın güncellenmesi 

olduğunu hatırlatan Zeybekci, bu 
süreçte Singapur ile laboratuvar 
çalışmasının yapıldığını, 
Singapur ile ülke tarihin en 
geniş ve kapsayıcı STA’sının 
görüşmelerinin başlatıldığını, 
bu sürecin başından beri olumlu 
ilerlediğini söyledi. Bu yılın 
sonunda iki ülke arasındaki 
ticaretin yükselişinin daha 
da açığa çıkacağını belirten 
Zeybekci, Singapur ve Türkiye 
arasındaki ticaretin yüzde 48 
civarında bir artış gösterdiğini, 
yıl sonunda abu alanda tarihi bir 
zirve görülebileceğini söyledi. 
Zeybekci 1 Ekim itibari ile 
STA’nın devreye girmesi ile 
hedef olarak belirlenen 2 milyar 
dolarlık dış ticaret hacminin 2018 
yılı sonunda yakalanmasının 
muhtemel olduğunu söyledi.

Bilişim Vadisi için 28 firma 
onaydan geçti 

2018 sonunda 2 milyar 
doları yakalayacağız!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
finansal yatırım araçlarının 
ağustos ayına ilişkin reel getiri 
oranlarını açıkladı. Buna göre, 
geçen ay en yüksek reel getiri, 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 
2,67, TÜFE ile indirgendiğinde 
yüzde 3 ile BIST 100 
Endeksi’nde gerçekleşti. Yİ-
ÜFE ile indirgendiğinde yatırım 
araçlarından külçe altın yüzde 
1,3, euro yüzde 0,3, mevduat 
faizi yüzde 0,02 reel getiri 
sağladı. Buna karşılık devlet 
iç borçlanma senetleri (DİBS) 
yatırımcısına yüzde 0,35, dolar 

yüzde 2,18 kaybettirdi. TÜFE ile 
indirgendiğinde ise külçe altın 
yüzde 1,63, euro yüzde 0,63, 
mevduat faizi yüzde 0,35 reel 
getiri sağlarken, DİBS yüzde 
0,02, dolar 1,86 yatırımcıda kayba 
neden oldu. BIST 100 Endeksi üç 
aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE 
ile indirgendiğinde yüzde 11,21, 
TÜFE ile indirgendiğinde ise 
yüzde 12,59 ile en yüksek reel 
getiriyi sağlarken, dolar Yİ-ÜFE 
ile indirgendiğinde yüzde 3,07, 
TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 
1,86 ile en çok kaybettiren yatırım 
aracı oldu..

Ağustosun getiri 
şampiyonu borsa oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), temmuz dönemine 

ilişkin sanayi üretimi verilerini 
açıkladı. Temmuzda mevsim ve 
takvim etkilerinden arındırılmış 
sanayi üretimi bir önceki aya 
göre yüzde 2,3, bir önceki 
yılın aynı ayına göre ise yüzde 
14,5 arttı. Piyasada beklentiler 
aylık yüzde 0,8, yıllık 9,4 artış 
olacağı yönündeydi.  Öte yandan 

mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmamış verilere göre 
sanayi üretimi, yıllık bazda 
yüzde 25,7 arttı. Ekonomistler, 
temmuzda arındırılmamış sanayi 
üretim endeksinin geçen yılın 
aynı ayına kıyasla yüzde 16,6 
artmasını bekliyordu. Sanayi 
üretimi geçtiğimiz ay piyasa 
beklentilerinin oldukça altında 
gerçekleşmişti.

Sanayi üretimi 
beklentilerin üzerinde
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu (TESK) Genel 

Başkanı Bendevi Palandöken, 
son bir ayda 2 bin 315 esnafın 
faaliyete geçtiğini, ağustos itibarıyla 
esnaf sayısının 1 milyon 689 bin 
848 olduğunu bildirdi. Palandöken, 
yaptığı yazılı açıklamada, geçen 
yılın ağustos ayından itibaren bir 
yılda esnaf ve sanatkar sayısının 28 
bin 564 artış gösterdiğini aktardı. 
Esnaf ve sanatkar sayısının son bir 
ayda da 2 bin 315 arttığına işaret 
eden Palandöken, “Böylelikle esnaf 
ve sanatkar sayımız 1 milyon 689 
bin 848 oldu. İş yeri sayısı da artış 
göstererek geçen yılın ağustos 
ayından geçen aya kadar 29 bin 
851, geçtiğimiz aydan bu aya kadar 
ise 2 bin 598 artarak 1 milyon 818 
bin 224 oldu” dedi. İl nüfuslarına 
göre oranlandığında en çok esnafın 

Muğla’da olduğuna dikkati çeken 
Palandöken, sicile kayıtlı esnaf 
ve sanatkar sayısı bakımından 
ilk sırada 190 bin 186 esnaf ile 
İstanbul’un yer aldığını bunu 106 
bin 920 esnaf ile İzmir’in, 87 bin 
655 esnaf ile Ankara’nın, 71 bin 73 
esnaf ile Antalya’nın, 64 bin 946 
esnaf ile de Bursa’nın takip ettiğini 
kaydetti. Palandöken, ağustosta 
sicile en fazla tescil yapılan ilk beş 
meslek koluna bakıldığında ilk 
sırayı bin 533 tescil ile büfelerde, 
bakkallarda ve marketlerde yapılan 
ticaretin, ikinci sırayı bin 382 
tescil ile lokantacılık, yemek ve 
içecek sunumu faaliyetlerinin, 
üçüncü sırayı ise 823 tescil ile 
servis aracı işletmeciliğinin aldığını 
bunu kahvehane ve çay ocağı 
işletmeciliği ve şehirlerarası yük 
taşımacılığının izlediğini bildirdi.

Almanya’daki “Munich 
Apparel Source” fuarına 

katılacak hazır giyim ihracatçıları, 
ülke pazarında konumlarını 
güçlendirip birinci tedarikçi olmak 
istediklerini belirtti. Sektörün 
Almanya’ya yıllık ortalama 3 
milyar 200 milyon dolarlık ihracat 
yaptığını aktaran Ege Hazır giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Kızılgüneşler, Almanya’nın 
hazır giyim ithalatında Türkiye’nin 
Çin ve Bangladeş’ten sonra 
üçüncü sırada yer aldığını kaydetti. 
Kızılgüneşler, Türkiye’nin 
Almanya pazarında yüzde 10 
pazar payına sahip olduğunu 

dile getirerek, Almanya’da lider 
konuma gelebilecek potansiyele 
sahip olduklarını, “Munich 
Apparel Source” fuarı ile Almanya 
pazarında yeni fırsatlar elde 
etmeyi umduklarını bildirdi. 
Almanya’ya yapılan ihracatın 
yüzde 23’ünü hazır giyim 
sektörünün gerçekleştirdiğine 
dikkati çeken Kızılgüneşler, 
“Almanya ile Türkiye tarih 
boyunca yoğun siyasi ve 
ekonomik işbirliği içinde olan 
iki ülke. Almanya uzun yıllardır 
Türkiye’nin en büyük dış ticaret 
partneri. İki ülke ilişkilerinin kısa 
süre içinde normale döneceğine 
inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin güneş enerjisine 
dayalı elektrik üretim 

kapasitesi Haziran ayında 1.500 
MW’ı aştı. 2017’nin ilk altı 
ayındaki artış 566 MW oldu.
Türkiye böylece küresel ölçekte 
ilk 10’a girdi. Türkiye ayrıca 
bu dönemde gerçekleşen kurulu 

güç artışında Almanya ve 
İngiltere’den sonra Avrupa’nın 
en büyük üçüncü pazarı oldu. 
GÜNDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Kutay Kaleli Türkiye’nin 
özellikle son iki yılda güneş 
enerjisinde yüksek büyüme 
eğilimi yakaladığını kaydetti. 

Esnaf sayısındaki
artış sürüyor

Almanya’nın birinci 
tedarikçisi olmak istiyorlar

Türkiye güneş enerjisinde ilk 10’da

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
sanayi üretimi verilerini 
değerlendirerek “Sanayi 
üretiminde ortaya çıkan 
rakamlar Türkiye ekonomisinin 
güçlü bir şekilde büyümesini 
sürdüreceğine işaret etmektedir” 
açıklamasında bulundu. Elvan, 
yaptığı yazılı açıklamada, 
temmuz ayına ilişkin sanayi 
üretim endeksi verilerini 
değerlendirdi. Sanayi üretiminin 
temmuzda beklentileri aşarak 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 14,5 artış gösterdiğini 
anımsatan Elvan, söz konusu 
artışın son 6,5 yılın en yüksek 
artışı olduğuna işaret etti. Elvan, 

ortaya çıkan rakamın Türkiye 
ekonomisinde işlerin yolunda 
gittiğinin, sanayide çarkların 
hızla döndüğünün önemli bir 
göstergesi olduğuna dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: 
“Temmuz ayında geçen yılın 
aynı ayına göre en yüksek 
artışlar yüzde 28,4 ile dayanıklı 
tüketim malı üretimi ve yüzde 
24,1 ile sermaye malı üretiminde 
gözlenmiştir. Birçok göstergede 
son yılların en iyi rakamlarına 
ulaşılmıştır. Sanayi üretiminde 
ortaya çıkan rakamlar Türkiye 
ekonomisinin güçlü bir şekilde 
büyümesini sürdüreceğine işaret 
etmektedir.”

Sanayide çarklar hızla dönüyor
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Makine İhracatçıları Birliği, 
makine ve aksamları sektörünün 
toplam ihracatının, yılın ilk 8 
ayı itibarıyla 9,4 milyar dolara 
ulaştığını bildirdi. Makine 
İhracatçıları Birliği tarafından 
yapılan açıklamada, makine ve 
aksamları sektörünün toplam 
ihracatının, yılın ilk 8 ayı 
itibarıyla 9,4 milyar dolar olduğu, 
ağustos ayının son günlerinde 
bayram tatili etkisine rağmen 
ihracat artışını sürdüren makine 
sektöründe toplam ihracatın, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6,8 büyüdüğü anımsatıldı. 
Türk makine sektöründe yaşanan 
ihracat artışının yılın ilk yarısında 
da sürdüğü belirtilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi: “Ülkemiz tüm 

zamanların en yüksek ağustos 
ayı ihracatına ulaşırken toplam 
ihracattan makine sektörü yaklaşık 
yüzde 10 pay aldı. Neredeyse 
tüm ürün gruplarında ihracat artış 
oranlarında yükselme kaydedilen 
bu dönemde türbin, turbojet ve 
hidrolik silindir ihracatındaki 
artış yüzde 60’ın üzerinde 
gerçekleşti. Türk makinelerine en 
çok talep Almanya ve ABD’den 
gelirken, bu iki ülkeye toplam 
makine ihracatı 2 milyar doları 
aştı.” Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Makine İhracatçıları 
Birliği Başkanı Adnan 
Dalgakıran, ihracattaki olumlu 
tablonun devam edebilmesi 
için durmaksızın çalıştıklarını 
belirterek, “Jeopolitik risklerin 
artmasıyla oluşan küresel siyasi 
gerilimin, dünya genelinde 
yatırım mallarına olan talebi 
doğrudan etkilediğini görüyoruz. 
Böylesine kritik bir süreçte 
ihracat artışı sağlayabilmemiz, 
Türk makinelerine olan güveni 
gösteriyor. En çok ihracat 
gerçekleştirdiğimiz ülkelerin 
tamamında ihracat artışı sağladık. 
Yılın kalan kısmında da bizi 
hareketli bir süreç bekliyor” 
ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın Fazla Çalışma 

ve Fazla Sürelerle Çalışma 
Yönetmeliği’nde değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik, 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Buna göre, 
yönetmeliğin 4’üncü maddesine, 
“Yer altında maden işlerinde 
çalışan işçilere, 4857 sayılı 
Kanun’un 42’nci maddesi 
uyarınca zorunlu nedenlerle 
ve 43’üncü maddesi uyarınca 
olağanüstü hallerde, haftalık otuz 
yedi buçuk saati aşan her bir 
saat fazla çalışma için verilecek 
ücret, normal çalışma ücretinin 
saat başına düşen miktarının 
yüzde yüzden az olmamak üzere 
artırılması suretiyle ödenir” fıkrası 
eklendi. Aynı yönetmeliğin, 
“Fazla çalışma ve fazla sürelerle 

çalışma yaptırmak için işçinin 
yazılı onayının alınması gerekir. 
Zorunlu nedenlerle veya 
olağanüstü durumlarda yapılan 
fazla çalışma ve fazla sürelerle 
çalışma için bu onay aranmaz. 
Fazla çalışma ihtiyacı olan 
işverence bu onay her yıl başında 
işçilerden yazılı olarak alınır ve 
işçi özlük dosyasında saklanır” 
şeklindeki 9’uncu maddesinin 
ikinci fıkrası değiştirildi: “Fazla 
çalışma ihtiyacı olan işverence bu 
onay iş sözleşmesinin yapılması 
esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya 
çıktığında alınır ve işçi özlük 
dosyasında saklanır. Fazla çalışma 
veya fazla sürelerle çalışma 
yapmak istemeyen işçi verdiği 
onayı otuz gün önceden işverene 
yazılı olarak bildirimde bulunmak 
kaydıyla geri alabilir.”

Perakende sektörü yılın ilk 
6 ayında yüzde 9 büyüme 

performansı gösterdi. Kategori 
Mağazacıları Derneği (KMD) 
tarafından perakende sektörüne yön 
veren profesyoneller bir araya geldi. 
Toplantıda konuşan KMD Başkanı 
Gökyıldırım, perakende sektörünün 
bu yılın ilk 6 ayında yüzde 9 
büyüdüğünü kaydetti. Gökyıldırım, 
“Konferansta teknoloji çözümlerini 
sahnede izleyeceğimiz Çözüm 
Oturumları, uzmanlarından trend 
ve gelişmeleri dinleyeceğimiz 
oturumlar ve e-ticareti 
tartışacağımız panel olacak. Siber 
güvenlik konusu da işlenecek. 

diye konuştu. Gökyıldırım, 

Amazon gibi her türlü perakende 
oyuncusunun Türkiye’ye gelmesini 
ve faaliyetlerini artırmasını 
destekliyoruz. Onlar geldiğinde 
bütün sektör faydalanmış oluyor” 
dedi.

Makine ve aksamları 
sektörü ihracatı 10 
milyar dolara yaklaştı

Mesai sürelerinde 
değişiklik yapıldı

Perakende sektöründe 
yüzde 9 büyüme

Londra, İngiltere’nin Avrupa 
Birliği’nden ayrılma kararına 
rağmen New York’un önünde 
dünyanın en cazip finans 
merkezi olmaya devam ediyor. 
Z/Yen’in global finansal 
merkezler endeksine (GFCI) 
göre Londra, New York, Hong 
Kong ve Singapur’un önünde 
ilk sırada yer aldı. 92 finansal 
merkezi altyapı ve yüksel 
kaliteli iş gücüne ulaşım 
gibi kriterlerle sıralayan Z/
Yen global finans merkezleri 
endeksinde 780 puan alan 
Londra’nın ardından, ikinci 

sırada 756 puan ile New 
York, üçüncü sırada ise 
744 puan ile Hong Kong 
bulunuyor. Tokyo listede 
beşinci sırada yer alırken, 
Şanghay 6’ncı, Zürih 9’uncu, 
Frankfurt ise 11’inci oldu. Mart 
2017’de yayımlanan listede 
609 puan ile 66’ncı sırada 
yer alan İstanbul Eylül 2017 
sıralamasında 617 puan ile 
78’inci sıraya geriledi. Böylece 
İstanbul, Güney Kıbrıs, 
Budapeşte, Prag, Riga, Tallinn 
ve Varşova gibi AB üyesi 
kentlerin gerisinde kaldı.

İstanbul, finans merkezleri 
arasında 12 sıra geriledi
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Tunceli’de yakında zamanda 
açılması planlanan tekstil 

atölyesinde ilk aşamada 100, 
ilerleyen aşamada ise 350 kadının 
istihdam edileceği bildirildi. 
Tuncelili kadınlara müjde veren 
Vali Tuncay Sonel, organize 
sanayi bölgesinde kurulan ve 
350 kişiye istihdam sağlayacak 
tekstil atölyesinin kısa sürede 
faaliyete geçeceğini söyledi. 
Atölyede çalışacak kadınların 
bir yıl süre ile yemek, ulaşım 
ve eğitim giderlerinin kendileri 
tarafından karşılanacağını aktaran 

Vali Sonel, tekstil atölyesinin 
kısa sürede kurularak hizmete 
açılmasını planladıklarını 
kaydetti. Sonel, “Kentteki sanayi 
tesislerinin, tarımsal üretim 
alanlarının kullanımlarının 
artırılması, üretimin ve yatırımın 
desteklenmesi bizim için 
önemlidir. İlimizde başlattığımız 
istihdam seferberliğine, 
ilimizdeki yöneticilerimiz, 
sanayicilerimiz ve ilgili 
bakanlıklar nezdinde yapılacak 
faaliyetlerle katkı sağlamaya 
devam edeceğiz” dedi. 

ABD’nin TPP Anlaşması’ndan 
çekilmiş olmasına ve bu 

durumun Vietnam hazır giyim 
ve tekstil sektörü açısından 
dezavantaj teşkil etmesine karşın 
Vietnam hazır giyim ve tekstil 
sektörü yabancı yatırım çekmeye 
devam etti. Bilindiği gibi, Vietnam 
hazır giyim ve tekstil sektörüne 
yapılan yabancı sermayeli 
yatırımlar 2014-2015 döneminde 
zirveye çıkarken, 2016 yılında 
belirgin bir düşüş yaşamıştı. 2017 
yılının ilk 8 aylık döneminde ise 
Vietnam hazır giyim ve tekstil 
sektörünün toplam 750 milyon 
dolar değerinde yabancı sermayeli 
yatırım çektiği ve bu yatırımların 
büyük bölümünün hali hazırda 
devam eden projelere sağlanan 
ek yatırımlar oldu. 2017 yılında 
hazır giyim ve tekstil sektöründe 

devam eden yabancı sermayeli 
yatırımların yatırımcılarının 
büyük ölçüde Çinli ve Tayvanlı 
yatırımcılardan oluştuğu da 
yine gelen haberler arasında yer 
alıyor. Yıllık hazır giyim ihracatı 
28 milyar dolara ulaşmasına 
karşın, Vietnam’ın ara mal ve 
hammadde tedariki açısından 
büyük ölçüde yurtdışına bağımlı 
olduğu belirtildi. 2016 yılında 
hazır giyim ve tekstil sektörünün 
toplam 8,9 milyar metrekare 
kumaş tükettiği ancak bunun 
sadece 2,8 milyar metrekaresinin 
Vietnam’da üretildiği, kalanın ise 
ithal edildiği kaydedildi. Vietnam 
dahilinde ara mal ve hammadde 
tedariki için gereken yatırımların 
tamamlanabilmesi için 2025 yılına 
kadar 22 milyar dolar değerinde 
yatırıma ihtiyaç olduğu biliniyor.

2010 yılında Türkiye pazarına 
giren yarım asırlık Amerikan 

markası Oleg Cassini’nin 
CEO’su Jeff Zelenko, “Türkiye 
için düğün kültürel olarak 
çok önemli bir konsept. Genç 
nüfus sayesinde her yıl yapılan 
evlilik sayısı çok yüksek. Bugün 
düğünler toplamda 30 milyar 
TL’lik bir pazar oluşturuyor. 
Kına ve nişanlar da eklendiğinde 
rakam 40 milyar TL’ye çıkıyor. 
Bu dev sektörün ortalama 
1,5 milyar TL’lik kısmını ise 
gelinlik satışı oluşturuyor. Biz 
bu pazarın daha da büyüyeceğini 
öngörüyoruz” dedi. Bu yıl 7 bin 
gelinlik, 20-25 bin kadar da abiye 

satacaklarını öngören Zelenko, 
2020’de gelinlikte 20-25 bin, 
abiyede ise 100 bini aşmayı 
umduklarını söyledi. Oleg, ayrıca 
2017 itibarıyla büyümesine hız 
kazandıracak yatırımlara ağırlık 
verecek.

Vietnam, yabancı
yatırımcı çekiyor

2020’de Oleg Cassini’nin 
üretimi 100 bini aşacak

Kırgızistan’da tekstil ve hazır 
giyim üretiminde uzman 
yeni ‘teknopolisler’ (teknoloji 
merkezleri) açılacak. Söz 
konusu merkezlerin tekstil 
ve hazır giyim üretimine 
yoğunlaşırken, ciddi bir 
istihdam da sağlanacağı 
belirtiliyor. Bu merkezlerden 
ilkinin başkent Bişkek 
Bölgesi’nde kurulacağı ve 
40 hektar arazide 20’den 
fazla fabrikaya ev sahipliği 
yapacağı söyleniyor. Bu 
yeni merkezde üretilecek 
tekstil ve hazır giyim 

ürünlerinin Avrasya Gümrük 
Birliği çerçevesinde Rusya, 
Belarus, Kazakistan 
ve Ermenistan’a ihraç 
edilmelerinin planlandığı 
açıklandı. Yetkililere göre 
planlanan teknopolislerin 
tamamının faaliyete geçmesi 
durumunda Kırgızistan’ın 
tekstil ve konfeksiyon 
üretiminin yüzde 30 oranında 
artması ve yapılan üretimin 
yüzde 90’ının Rusya ve 
diğer Avrasya Gümrük Birliği 
ülkelerine ihraç edilmesi 
öngörüldü.

Kırgızistan’da yeni 
‘teknopolisler’ açılacak

Tunceli’de 350 kadına 
iş kapısı
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Türkiye’nin yıllık ihracat 
rakamları açısından tüm 

sektörler içinde birinci sırada 
bulunan tekstil ve hazır giyim 
sektörüne yeni rakipler geliyor.  
AB ve ABD’nin üretimi teşvik 
etme kararı alması ile sektör yeni 
bir rekabet ortamına girerken, 
Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
(EGSD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Atınç Abay, sektör 
firmalarına ‘yeni rakiplere göre 
strateji belirleyin’ çağrısı yaptı. 
Teknoloji destekli ve yüksek 
bütçeli yatırımlarla AB içinde 
rekabete girecek olan Türkiye 
tekstil ve hazır giyim sektörü, bu 
anlamda ürün kalitesi ve maliyet 
açısından atılım yapmanın 
yollarını arıyor. Ege Giyim 
Sanayicileri Derneği Başkanı 
Atınç Abay, sektör olarak Avrupa 
Birliği ülkelerine hazır giyim 
ve tekstil kalemlerinde Çin’den 
sonra ikinci sıradaki tedarikçi 
olduklarını belirterek, “Avrupa 

Birliği’nin, tekstil dahil tüm 
sanayi sektörlerinde üretimi 
destekleme kararı alması çok 
önemli. Yıllık ihracatımızın üçte 
ikisini AB ülkelerine yapıyoruz. 
Türk tekstil ve hazır giyim 
sanayicileri artık sadece düşük 
maliyet avantajıyla gelişmekte 
olan ülkelerle değil, aynı 
zamanda Ar-Ge, inovasyon, 
tasarım ve yüksek teknolojiyle 
üretim yapan gelişmiş ülke 
sanayileriyle de rekabet etmek 
zorunda” dedi. Coğrafi konum 
itibarıyla hızlı temin ve nakliye, 
ucuz iş gücü ve kaliteli üretimin 
Türkiye hazır giyim sanayisinin 
küresel ölçekte en önemli 
avantajları olduğunu belirten 
Abay, “Avrupa Birliği ülkelerine 
Çin ve Bangladeş’ten sonra 
en yüksek hazır giyim ihracatı 
yapan ülke olarak, oyunun 
kuralları değişirken buna uyum 
sağlayıcı yatırımları yapmamız 
gerekiyor” dedi.

126 yıllık tarihe 
sahip İzmir Ticaret Borsası’nda 

95 yıldır ulusal pamuk fiyatlarının 
belirlendiği pamuk korbeyi, 
tarihi olaylardan birini yaşıyor. 
Her yıl 12 ay pamuk numuneleri 
üzerinde fiyat pazarlığının 
yapıldığı salonda, standartları 
temsil edecek kalite ve miktarda 
ürün kalmaması nedeniyle 
işlemler durduruldu. Ulusal 
Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz bu yıl Türk pamuğunun 
kalitesinin iyi olması nedeniyle 
iplik sanayicisinin yerli pamuğa 
döndüğünü ifade etti. Yerli 
pamuğun bitmeye başladığı 
dönemde Türk Cumhuriyetleri 
ve Yunanistan’dan pamuk ithal 
edilmeye başlandığına işaret eden 
Kocagöz, “Bu yıl ülke genelinde 
üretilen yaklaşık 750 bin tonluk 
ürün 8 ayda tükendi. Güneydoğu 

pamuğu 15 Eylül, Ege pamuğu 
ise Ekim ayında çıkar. Bu tarihe 
kadar fiyat belirlemek mümkün 
değil” dedi. Bu durumun üreticiye 
moral vereceğini, gelecek yıl 
için fiyatları destekleyen bir 
unsur olabileceğini dile getiren 
Kocagöz, 2017/2018 sezonu 
için üretimin 900 bin tona 
çıkmasını beklediklerini kaydetti. 
Kocagöz, yerli üretim arttıkça 
ithalatın payının azalacağını, 
üretimi destekleyen politikaların 
devam etmesi halinde 3 yıl 
içinde ihtiyacın tamamını 
yerli üretimle karşılayabilecek 
durumda olabileceklerini bildirdi. 
Türkiye’nin ilk ticaret borsası 
konumundaki İTB’de 95 yıldır 
pamuk fiyatının belirlenmesi 
için uygulanan korbey sistemi, 
ticarette yüz yüze pazarlık 
geleneğini devam ettiriyor.

Türkiye’de tekstil 
sektörünün nabzını tutan 

İstanbul’un Osmanbey ve 
Merter esnafı, Almanya ve 
diğer AB ülkeleriyle yaşanan 
siyasi gerilim nedeniyle 
ciddi zarar ediyor, dükkanlar 
kapanma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalıyor. Daha 

önce kiralık dükkan bile 
bulabilmenin çok zor olduğu 
Merter’de şimdi bolca 
‘kiralık’ yazıları görülebiliyor. 
Almanya’nın ‘Türkiye’deki 
Alman yatırımlarına garanti 
veremeyecekleri’ne dair 
sözlerinin etkili olduğu 
düşünülüyor.

Yeni stratejiler belirlenmeliÜretimin 900 bin tona 
çıkması öngörülüyor

Merter’deki dükkanlar boşalıyor

Bulgaristan tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün 
2016 yılında güçlü bir 
büyüme gerçekleştirdiği 
belirtilmekte. 2016 yılında 
tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün toplam 2,3 
milyar dolar değerinde 
ihracat yaptığı ve bu 
rakamın yüzde 30’unun 20 
büyük imalatçı-ihracatçı 
Bulgar firması tarafından 
gerçekleştirildiği kaydedildi. 
Ulusal İstatistik Enstitüsü 
tarafından yayımlanan 
verilere göre Bulgaristan 

tarafından 2016 yılında 
yapılan hazır giyim ihracatı 
yüzde 7 artışla 1,8 milyar 
dolara ulaşırken, tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı ise 
yüzde 6,9 artışla 522 milyon 
dolara ulaştı. Bulgaristan 
tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün lider firmasının 
E Miroglio olduğu ve bu 
firmanın Sliven, Yambol 
ve Svishtov kentlerinde 
fabrikaları bulunduğu 
biliniyor. E Miroglio firmasının 
cirosunun 2016 yılında yüzde 
8 oranında arttığı kaydedildi.

Bulgaristan’ın tekstil ve 
konfeksiyon sektörü büyüyor
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Ekonomi Bakanlığı 
poliesterlerden tekstüre 

iplik (PTİ) ithalatında 
uygulanan dampinge karşı 
önlemin etkisiz kılınması için 
bu ürün yerine yarı mamul 
poliesterden kısmen çekimli 
iplik (POY) ithal edildiğini 
tespit etti. Bakanlık yürüttüğü 
soruşturma kapsamında POY 
ithalatına geçici vergi getirdi. 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
İthalatta Haksız Rekabet 
Önlenmesine İlişkin tebliğ, Çin 
Halk Cumhuriyeti, Hindistan, 
Malezya, Endonezya, Çin 
Tayvanı, Tayland ve Vietnam 
menşeli POY ithalatında ek vergi 
önlemini içeriyor. Ekonomi 

Bakanlığı, konuyla ilgili açılan 
soruşturmada PTİ ithalatında 
uygulanan dampinge karşı 
verginin etkisiz kılınması için, bu 
ürünün üretilmesinde kullanılan 
yarı mamul POY ithal edildiği 
bulgusuna ulaşıldı.

Çekimli iplik ithali tespit edildi

Türkiye Giyim Sanayicileri 
Derneği’nin (TGSD) düzenlediği 
“10. İstanbul Moda Konferansı” 
bu yıl 11-12 Ekim tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilecek. 
Bu yılki temanın “Why 
Turkey” olarak belirlendiği 
konferansta Türkiye’de hazır 
giyim sektörünün gücü, 
sürdürülebilirlik anlayışı 
ve bölgede rakipsiz bir iş 
ortağı olarak yetkinlikleri 
vurgulanacak. Açıklamada 
görüşlerine yer verilen TGSD 
Başkanı Şeref Fayat, “Why 
Turkey?” sloganıyla, bölgenin 

en gelişmiş hazır giyim 
sektörüne sahip ülkesi olan 
Türkiye’nin, 2017 ve devamında 
hazır giyim alanında güçlü bir 
iş ortağı olduğunu vurgulamak 
istediklerini bildirdi. Konferansın 
bu yıl güçlü ve iddialı bir 
içerikle gerçekleşeceğini 
belirten Fayat, “Why Turkey? 
sloganı itici gücümüz olacak. 
Ülkemizin hazır giyim alanında 
gücünü dünyaya duyurmak 
istiyoruz. Türkiye hazır 
giyim için en doğru yatırım 
ülkesidir. Hedefimiz bu algıyı 
güçlendirmektir” dedi.

Giyim sektörünün kalbi ‘Moda 
Konferansı’nda atacak

Türkiye’nin havlu ihracatının 
yaklaşık yüzde 70’ini 

gerçekleştiren Denizli’deki 
400 üretim tesisi, hızlı 
kuruyan, suyu emen, içerisinde 
pamuğun dışında elyaf ve 
ipeğin de bulunduğu havlularla 
dünya piyasasında önemli 
yere geldi. “Turkish Towels” 
konseptiyle çeşitli ülkelerde 
tanıtım yapan ihracatçılar, 
özellikle olimpiyatlarda ve 
şampiyonalarda sporcuların 
tercih ettiği markalar arasına 
girdi. Denizli İhracatçılar Birliği 
(DENİB) verilerine göre geçen 

yılı 496 milyon dolarlık havlu 
ihracatıyla kapatan kentten bu 
yılın 8 ayında ise 290 milyon 
dolarlık havlu yurtdışına 
gönderildi. İhracatta ABD ve 
Kanada’nın aldığı payda ciddi 
yükselme yaşandı. Ocak-
Ağustos döneminde ABD’ye 
yapılan havlu ihracatı geçen 
yılın ayın dönemine göre 23 
artarak 55 milyon dolara, 
Kanada’ya yapılan ihracat ise 
yüzde 30 artışla 5 milyon dolara 
ulaştı. Geleneksel pazarlar olan 
Almanya ve Fransa ise ihracatta 
yatay bir seyir izledi.

Uzakdoğu’nun  en önemli 
organizasyonlarından olan 

‘Intertextile Shanghai’ fuarına 
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 
(UTİB) organizasyonuyla katılan 
Türk firmaları, ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu. 23 – 26 Ağustos tarihleri 
arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
düzenlenen ve Uzak Doğu’nun 
en önemli organizasyonlarından 
birisi olan ‘Intertextile Shanghai’ 
fuarına milli katılım organizasyonu 
gerçekleştiren UTİB, sektörün 
önde gelen 18 ev tekstili firmasını 
Şangay’da uluslararası alıcılarla 
buluşturdu. Messe Frankfurt firması 
düzenlenen fuara bu yıl 30 ülkeden 
bin 200’ün üzerinde firma katıldı. 30 
binden fazla profesyonel ziyaretçinin 

gezdiği fuarda Türkiye, toplam 726 
metrekarelik alanda temsil edildi. 
UTİB, 25 metrekarelik info standı ile 
katılımcılara ve ziyaretçilere hizmet 
verirken, 50 metrekarelik Türkiye 
standıyla da Türk ev tekstili sektörü 
ve ‘Turkey Discover The Potential’ 
konseptinin tanıtımını yaptı. Stantta 
ayrıca Türk kültür öğelerini ön 
plana çıkaran, sanat, felsefe, spor, 
gıda ve turizm gibi alanlarda 
dünyaca tanınan değerlere ve 
isimlere yer verildi. UTİB Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 
Türkiye’nin ev tekstili sektöründe 
2016 yılında 2,7 milyar dolarlık 
ihracata imza attığını ve dünya 
pazarından yüzde 4,5 pay almayı 
başardığını ifade etti.

Dünya, Türk havlusunu 
tercih etti

Ev tekstili 2,7 milyar dolar 
ihracat yaptı
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Bankacılık sektörü, bu yılın 
Haziran sonu itibarıyla 

nakdi kredi bazında 356 milyar 
99 milyon lira ile en fazla 
imalat sanayisine kredi desteği 
sağladı. Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
verilerinden derlenen bilgilere 
göre, geçen yılın Haziran 
sonunda 1 trilyon 623 milyar 152 
milyon lira düzeyinde bulunan 
toplam nakdi kredi hacmi, bu 
yılın aynı döneminde 1 trilyon 
979 milyar 590 milyon liraya 
ulaştı. Kredi bakiyesindeki yıllık 
değişim yaklaşık yüzde 22 oldu. 
Sektör bazında bakıldığında, 
nakdi kredilerde en büyük payı 
yüzde 18 ile imalat sanayi aldı. 
Haziran sonu itibarıyla imalat 
sanayisine 356 milyar 99 milyon 
liralık nakdi kredi kullandırıldı. 

İmalat sanayi çatısı altında 62,7 
milyar lira ile en fazla kredi 
kullandırılan sektör ise tekstil 
ve tekstil ürünleri oldu. Tekstil 
ve tekstil ürünlerini, 56,8 milyar 
lira ile metal ana sanayi ve 56,8 
milyar lira ile gıda, meşrubat ve 
tütün takip etti. İmalat sanayisinin 
ardından nakdi kredilerde en 
fazla pay alan sektör, yüzde 15,1 
ile (299 milyar 776 milyon lira) 
«toptan ve perakende ticaret, 
motorlu araçlar servis hizmetleri 
ile kişisel ve hane halkı ürünleri» 
oldu. Söz konusu kredi tutarının 
175,3 milyar lirası «toptan ticaret 
ve komisyonculuk», 82,8 milyar 
lirası «perakende ticaret ve kişisel 
ürünler» ve 41,7 milyar lirası da 
«motorlu araçlar ve yakıtlarının 
perakende satışı» alt sektörlerine 
kullandırıldı.

Malatya’da temizlik işçisi 
olarak çalıştığı tekstil 

fabrikasında iplik üretiminden 
makinelerin bakımına kadar 
her şeyi öğrenen 38 yaşındaki 
Şehriban Şahin, kumaş fabrikası 
kurarak kendi işinin patronu 
oldu. İlkokulu bitirdikten 
sonra okumayı çok istemesine 
rağmen ailesine ekonomik 
katkı sağlamak için iş hayatına 
atılan Şehriban Şahin, kayısı 
fabrikasında mevsimlik 
işçilik yapmaya başladı. 
Şahin, çalıştığı şirketin tekstil 
sektörüne yönelmesi üzerine 
buradaki görevine temizlik 
işçisi olarak devam etti. İş 
yerinde temizlik yapıp personele 

çay dağıtırken makinelerin nasıl 
çalıştırılacağını ve bakımını 
öğrenen Şahin, müdürlüğe 
kadar yükseldi. Bu arada 
kazandığı parayla kardeşlerini 
de okutan Şahin, yaklaşık 10 
yıl önce kendi işinin patronu 
oldu. Malatya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (OSB) kurduğu 
fabrikada kumaş üreten Şahin, 
5 kişiye de iş imkanı sağlıyor. 
Zor koşullar altında başladığı iş 
hayatındaki başarısını anlatan 
Şahin, çocukluğunda, babasının 
iş buldukça inşaatlarda 
çalıştığını, annesinin de 
tandır ekmeği yaptığı işinden 
rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak 
zorunda kaldığını söyledi. 

Aynı sektörde faaliyet 
gösteren  firmaların iş 

birliği yaparak katma değerli 
ürün üretilmesi temeline dayanan 
kümelenme uygulamaları 
giderek yaygınlaşıyor. Enerji, 
medikal, kauçuk, haberleşme, 
iş makineleri, raylı sistemler,  
tekstil, gemi inşası gibi pek 
çok sektörde faaliyet gösteren 
firmaların birbirleri ile 
dayanışma içinde olarak sanayide 
verimliliğin artmasına katkı 
sağlayan kümelenmeler, son 
yıllarda organize sanayi bölgeleri 
başta olmak üzere üniversiteler 
ve sanayi odalarının bünyelerinde 

çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı 
kümelenmelerin sayısı Ankara, 
İstanbul ve İzmir başta olmak 
üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde 
artarken, küme üyesi firmaların 
işbirliklerinden yeni ve katma 
değeri yüksek ürünler ortaya 
çıkıyor.

En büyük destek 
imalat sanayisine

İşçilikten patronluğa yükseldi

Sanayide kümelenme modeli 
yaygınlaşıyor 

Geçtiğimiz yıl yaşanan 15 
Temmuz darbe girişiminin 
ardından tekstil ve hazır 
giyim firmalarına bir darbe 
de Avrupalı alıcılardan geldi. 
Yaşanan sürecin ardından 
Avrupa’dan ‘fiyatları indirin’ 
baskısı artarken, diğer 
taraftan alıcılar Türkiye’ye 
alternatif üretim üssü 
yaratmaya çalışıyor. Ancak 
yaşanan bu sıkıntılara 
rağmen sektörün yüzünü 
güldüren haberler de geliyor. 
Halen 3 İtalyan firmanın 
Türkiye’de üretimi gündemine 

aldığı ve görüşmelerin 
sürdüğü öğrenildi. Doğu ve 
Güneydoğu’da 23 ilin cazibe 
merkezi olarak belirlenmesinin 
ardından Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu (MHGF) bu 
kentlerin tanıtımını sağlamak 
için toplantılara başladı. 
Geçtiğimiz aylarda ilk çalıştayı 
Iğdır’da düzenleyen MHGF’nin 
ikinci durağı ise Ekim ayı içinde 
Van olacak. İplik fiyatlarının 
12 liradan 20 liraya kadar 
yükseldiğini dile getiren 
Öztürk, sektörde maliyetlerin 
sürekli arttığını ifade etti.

Avrupalı alıcı tekstilciye
baskı yapıyor
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Türk Eximbank’ın 30’uncu 
yılında ihracatı destekleme 
misyonunu daha ileriye 
götürmek amacıyla yeniden 
yapılandığını belirten Türk 
Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım; bankanın 
mevcut kredi programları ile 
ihracata destek seviyesini 
koruduğunu söyledi. Yıldırım; 
“Atılım yapacağımız yeni alan, 
banka teminatı olmadan kredi 
başvurusu değerlendirmesini 
yaparak ihracatçımızın 
üzerindeki baskıyı hafifletmek 
olacaktır. Bu sisteme geçiş 
tarihimizi öne çekerek kredi 
kullandırımına başladık. Bundan 
böyle, herhangi bir ticari banka 
firmalarla nasıl çalışıyorsa, 
Eximbank da firmalarla aynı 
şekilde doğrudan çalışabilen bir 
banka olmuştur. Bu kapsamda 
ihracatçı firmalarımız doğrudan 
Eximbank tarafından KGF 
portföy garanti sistemi dahilinde 
kredilendirilmeye başlanmıştır. 
Bu nedenle yılın geri kalanında 
kredilerde önemli ölçüde artış 
sağlanması beklenmektedir” 
açıklamasında bulundu. 

“İHRACATÇININ ÜZERİNDEKİ 
BASKI HAFİFLEYECEK”

Adnan YILDIRIM
Eximbank Genel Müdürü

Jakarlı Örmede en iyisi ECompact

En Mükemmeli Ecompact ATTIVO

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

Agent Tekst�l San. T�c. Ltd. Şt�.
Tel: 0216 370 90 75  agent@agenttekst�l.com.tr
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Tekstil sektörünün başarılı firmaları arasında yer alan Meksa Tekstil, kabuk 
değiştirmeye hazırlanıyor. 44 yıldır sektöre hizmet eden Meksa Tekstil firma 
sahibi Mehmet Kaya, tekstilin çok hareketli bir sektör olduğunu söyleyerek bu 
işe atılacak kişilerin öncelikle sabretmeleri gerektiğine inanıyor. “63 yaşımda 
olsam da işimi zevkle yapıyorum” diyen Kaya, işlerini 27 yaşındaki oğlu Rıza 
Kaya’ya bırakmaya hazırlanıyor. Bünyesindeki 10 makineyi artırarak üretim 
kapasitesini yükselteceklerini belirten Rıza Kaya, ileride de fason üretim olarak 
devam edeceğini belirtti. Azimli genç, babasından aldığı en iyi öğretinin dürüst 
çalışmak ve temiz iş çıkarmak olduğunu, kendisinin de bu yolda emin adımlarla 
ilerleyeceğini söyledi. 

“DÜSTURUMUZ; DÜRÜST ÇALIŞMAK VE TEMİZ İŞ ÇIKARMAK” 

Mehmet KAYA / Meksa Tekstil Firma Sahibi

Mehmet KAYA Rıza KAYA 
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Mehmet Doğan 
ve Öztürk Akçam 
ortaklığında 2012 
yılında kurulan 
Akdoğanlar Tekstil, 
dünyanın önde gelen 
markalarına örme 
kumaş üretiyor. 5 
yıllık süreç içerisinde 
her yıl yüzde 100 
büyüme göstererek 
markalaşma yolunda 
emin adımlarla 
ilerleyen Akdoğanlar 
Tekstil, kendilerine 
has ürünleri ile 
mağaza zinciri 
kurmayı hedefliyor. 

Çalışmak, çok çalışmak 
ve işine aşık olmak… 
Bu sektörde başarılı 

olmak için gereken en önemli iki 
nokta… 12 yaşında tekstil sektörü 
ile tanışan Öztürk Akçam bize 
tüm samimiyetiyle mesleğine 
duyduğu tutkuyu dile getiriyor: 
“Başarılı olmak için işinize aşık 
olmalısınız. Bir kumaş yapınca; 
acaba makineden nasıl çıktı merak 
ediyorsunuz. Bunu boyamaya 
götürelim, işlem yaptıralım, 
hemen müşterilere sunalım 
diyorsunuz. İçinizde güzel bir 
heyecan oluyor.” 
Akdoğanlar Tekstil’in düzenli 
bir şekilde işleyişinin yanı sıra 
ÖRSAD ekibi olarak gözümüze 
çarpan ise Öztürk Akçam’ın 
işine duyduğu heyecanı tüm 
çalışanları ile paylaşması oluyor. 
Büyük bir aile, hep birlikte yeni 
bir şey üretmenin mutluluğunu 
paylaşırken, çalışanlar işlerine olan 
sevgilerini bilgi ve birikimleriyle 
harmanlıyorlar. Yoksa nasıl olur da 
sadece beş yıllık bir firma bu denli 
sistemini oturtur ve dile kolay 
yüzde yüz büyüme gösterebilir? 
Sağlam alt yapısı ve kaliteli iş 

gücü ile Akdoğanlar Tekstil,  
Ar-Ge’ye büyük önem veriyor. 
Firma, bünyesinde kurduğu 
Ar-Ge bölümü ile yenilikçi 
anlayıştan taviz vermeden tasarım 
ve üretimlerine devam ediyor. 
Akdoğanlar Tekstil Kurucu Ortağı 
Öztürk Akçam ile firmanın gelecek 
hedefleri ve başarı stratejileri 
üzerine keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Öztürk Akçam’ın 
sektöre dair gerçekçi yorumları ve 
değerli değerlendirmeleri ile sizleri 
baş başa bırakıyoruz.

Firmanız Akdoğanlar 
hakkında kısaca bilgi alabilir 
miyiz?
Firmamız Akdoğanlar, 2012 
yılında kuruldu. 10 kişiyle 
başladık, şu anda yaklaşık 90 kişi 
çalışıyor. 5 yıllık süreç içerisinde, 

her yıl yüzde 100 büyüdük. Bu 
büyümenin en önemli nedenini 
de alt yapımızın çok güçlü 
olması olarak görüyorum. Ben 
12 yaşımdan beri tekstil işi 
yapıyorum, bu işi ağabeyimden 
öğrendim. Bobin sarma 
makineleriyle başladık. Firmamızı 
kuracağımız zaman da sektörü 
araştırdık, iplik fabrikalarına 
gittik. 
Yılların vermiş olduğu bir birikim 
var ve o birikimi biz kendimize 
avantaj olarak çevirdik Gittiğimiz 
yerlerden bilgi aldık, bu iş nasıl 
yapılır gözlemledik. Alt yapıyı 
sağlam kurduğumuz için vakit 
kaybetmeden piyasaya ve modaya 
hitap ettik. Hala da büyümeye 
devam ediyoruz. İnşallah daha da 
büyük yerlere geliriz diye ümit 
ediyoruz.

AKDOĞANLAR TEKSTİL 
MARKALAŞMA YOLUNDA İLERLİYOR

“Dürüstlükten taviz 
vermedik”
Bu araştırma döneminde 
örnek aldığınız fikirler neler 
oldu? Başarılı olmak için 
temelde olması gereken 
şeyler nelerdi? 
Tamamen çalışmak… Sürekli işi 
düşünmek… O işe aşık olmak… 
Gerçekten genç bir kız genç bir 
erkek birbirine aşık olur; gece-
gündüz birbirini düşünür. İşe 
de öyle aşık olmak gerekiyor. 
Bir kumaş yapıyorsunuz; acaba 
makineden nasıl çıktı merak 
ediyorsunuz. Bunu boyamaya 
götürelim, işlem yaptıralım, 
hemen müşterilere sunalım diye 
düşünüyorsunuz. Bir heyecan 
var içimizde. Ve tabii ki dürüst 
olmaktan kaynaklanıyor. Hiçbir 
zaman dürüstlükten taviz 
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vermedik. Gerek işçilerin gerek  
insanların haklarına saygı duymak 
gerekiyor. Sonuçta bir şeyi 
yaparken doğru yaparsanız sonuç 
doğru çıkar ama yanlış yaparsanız 
sonuç yanlış çıkar. 

Peki bu araştırma döneminde 
yurtdışı seyahatlerini 
artırdınız mı? Bu anlamda Ar-
Ge çalışmalarınız neler oldu?
Ar-Ge’nin yüzde 90’ı kendimize 
ait, yüzde 10’unu ise yurtdışından 
gelen kumaşlar oluşturuyor.  
Güzel bulduğumuz kumaşları 
geliştiriyoruz. Sürekli olarak 
Avrupa’yla çalışıyoruz. 
Mesela iki ay önce Zara’nın 
bir toplantısına katıldık. Çok 
iyi geçti, çok da memnunlardı. 
Bizim sektörümüzde kaliteli 
üretim yapan 10 tane firma varsa 
ilk seçilen bizim ürünlerimiz 
oluyor. Kumaşlarımız naturel 
ve daha günlük giyilebilen 
kıyafetlerden oluşuyor. Daha rahat 
ve sade desenler… Ürünlerimizin 
yüzde 60’ı pamuk, yüzde 30’u 
polyesterdir. Genellikle pamuk 
polyester olarak AR-GE’mizi 
geliştiriyoruz. Başarımızın en 
büyük avantajımız Ar-Ge’mizin 
çok geniş olması. Ar-Ge’ye çok 
büyük bir yatırım yapıyoruz. 
Hemen hemen bizim depomuzda 
50 ton üzerinde Ar-Ge kumaşı 
vardır. Örneğin, bir müşteri geldiği 
zaman bir done ile geliyor, bakıyor 
“Sizde zaten varmış” diyor. 

“Büyük bir rekabet var”
Tekstil piyasasındaki 
rekabatten Ar-Ge ile mi 
sıyrılıyorsunuz?
Tekstil piyasasında büyük bir 
rekabet var. Kim daha çabuk 
ve daha hızlı sipariş verirse o 
kazanıyor. Bir başka husus da 
şöyle; bildiğiniz üzere eskiden 
Avrupa ve Amerika hep stoklu 
çalışırlardı. Geçmiş dönemde 
bir kriz oldu ve bütün mallar 
ellerinde kaldı. Şimdi öyle değil… 

Ürüne çok talep varsa hemen 
siparişe geçiliyor ve tükendikçe 
Türkiye’den talep ediyorlar. 

Son 5 yıl içerisinde müşteri 
taleplerindeki değişiklikler 
nasıl oldu?
Birincisi hızlılık; ikincisi 
ise kumaşların metrekare 
gramajlarıyla ilgili değişiklikler 
oldu. Artık fiyat politikası çok 
daha önde geliyor. 

Bir bakıma trendleri de takip 
etmeniz gerekiyor.
Evet, trendleri gerek internetten 
gerek fuarlardan takip ediyoruz. 
Ona göre biz de kendimizi 
yönlendiriyoruz.

İhracat yapıyor musunuz?
İhracatımız var. İspanya’da 
acentemiz var, oradan siparişler 
geliyor. Çeşitli ülkelere oradan 
yönlendiriyoruz. Aynı şekilde 
İtalya ve Romanya’da da var. 
Yaklaşık yüzde 20 yurtdışına 
ihracatımız var. Şu anda aylık 
üretimimiz 200 tonsa bunu 40 
tonu ile ihracat yapıyoruz. 

Etkin olmak istediğiniz hedef 
pazarlarınız nereleri? 
Yurtdışı bizi hiç üzmüyor. 
Yurtiçinde ise, bir kumaşı 
üretiyorsun 5 gr veya 10 gr düşük 
olmuş veya fazla olmuş ya da renk 
tonlamasında yüzde 5 sapma gibi 
durumlarla karşılaşabiliyoruz.
Mümessil müşterisine veriyor, 
müşterinin onaylaması gerekiyor. 
Orada bir zaman aşımından 
kaynaklı bir kayıp söz konusu 
oluyor. Bazen mümessil firma 
diyor ki, “Bunun renginde yüzde 
5 açık var. Benim müşterim yüzde 
10 indirim istiyor.” Biz burada 
çok zor durumda kalıyoruz. Ama 
yurtdışına sattığım zaman hiç sorun 
yaşamadım. Bire bir kendimiz ürünü 
yapıyoruz; şayet yüzde 5’lik bir 
kusuru varsa biz bunu belirtiyoruz. 
Onlar da anlayışla kabul ediyor. 

Öztürk Akçam; ürettikleri kumaşların 
özellikleri ile ilgili “Kumaşlarımız naturel, 
abartısız daha günlük giyebileceğiniz, rahat 
ve sade desenlerden oluşuyor. Ürünlerimizin 
yüzde 60’ı pamuk, yüzde 30’u ise polyesterdir.  
Genellikle pamuk polyester olarak Ar-Ge’mizi 
geliştiriyoruz” diyor.

Akdoğanlar Tekstil Firma Ortağı Öztürk Akçam’ın hedefinde markalaşmak var. Akçam 
hedeflerini şu sözlerle özetliyor: “5 yıl sonra mağaza zinciri kurmayı düşünüyorum. 
Kendimize has kaliteli ürünler üreterek, büyümeyi hedefliyorum.”

Çünkü örgü kumaşın bire bir 
olmayacağını, yüzde 5 mutlaka 
sapma olabileceğini biliyorlar. 
Nihayetinde fotokopi değil bu.

 “İplik piyasasındaki 
dengesizlik zorluyor”
Aylık üretim ne durumda şu 
an?
Yaz aylarında ortalama 200 ton 
oluyor. Genellikle birinci ayla 
üçüncü ay arası bir boşluk olur. 
İkinci aydan itibaren üretim 
başlar, 12’nci aya kadar aylık 
ortalama 200 ton üretiyoruz.

Örme sektörünün en büyük 
sıkıntısı nedir?
Şu anda en önemli sıkıntısı, 
Türkiye’deki iplik piyasasının 
dengesiz olması. Tekstil işinde 
çalışan eleman sayısı gittikçe 
azalıyor, iyi ve kaliteli eleman 
bulmak çok zor. Ben şu an 3 tane 
çırak yetiştiriyorum. 

Tekstil sektörü için 
verilmesini talep ettiğiniz 
teşvik veya destek var mıdır?
Güneydoğu’ya ve Doğu’ya 
teşvik veriliyor ama İstanbul’a 
verilmiyor. Ben zaten şu 
anda 100 kişi çalıştırıyorum. 
Bana destek verin, çalışan 
sayımı 200 kişiye çıkarayım. 
En azından işsizlik düşer, 
ekonomiye canlılık gelir. Bu 
konuda bir dengesizlik olduğunu 
düşünüyorum. Doğu’ya verilen 
desteği, İstanbul’da hizmet 
eden tekstilciler olarak talep 
ediyorum. 

Son olarak, firmanızın ileriki 
dönem hedeflerinde neler 
olduğunu dinlemek isteriz.
Hedefimiz, markalaşmak. 5 yıl 
sonra mağaza zinciri kurmayı 
düşünüyorum. Kendimize 
has kaliteli ürünler üreterek, 
büyümeyi hedefliyorum. 
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Uysalçam Tekstil firma sahibi Selahattin Torun, kalifiye eleman sorununun sektörün tanıtımının 
doğru bir şekilde yapılarak üniversite mezunlarının bu alana çekilmesiyle çözüleceğini söylüyor. 
Sektör aktörlerinin bir araya gelerek yeni projeler üretmesi gerektiğini dile getiren Torun, 
“Gücümüzün farkına varmalıyız” diyor.

Pek çok örme 
sanayicinin dert yandığı, 
sektör sorunlarını 

irdelerken mutlaka ama mutlaka 
üzerinde durduğumuz bir sorun 
var: kalifiye eleman sıkıntısı. 
Hepimiz konuşuyor, yeri geliyor 
dert yanıyor; iş, çözüm önerisi 
sunmaya gelindiğindeyse tıkanıp 
kalabiliyoruz. Bugün, tekstilin 
özellikle de örme sektörünün 
sorunlarını masaya yatırdığımız 
gün… Farklı çözüm önerileri 
ile Uysalçam Tekstil’in kurucu 
ortaklarından Selahattin Torun 
ile bir aradayız. Sorunlara 
gerçekçi bakış açısıyla dert 
yanmanın ötesine geçerek çare 
olacak öneriler için el uzatan 
bir işadamı Selahattin Torun. 
Kaliteli iş için kalifiye elemanın 
şart olduğunu üstüne basa basa 
söylüyor. Türkiye ekonomisinde 
tekstil sektörünün ne denli 
önemli olduğunu belirterek tüm 
ÖRSAD üyelerinin bir araya 
gelmesi çağrısında bulunuyor. 
Uzun lafın kısası Torun, büyük 
bir güce sahip olduğumuzun 
farkına varabilirsek sorunların 
da çözüme kavuşacağından 
yana inancını koruyor. Sektörün 
sorunlarını detaylıca ele aldığımız 
röportajımızda Selahattin Torun’a 
kulak veriyoruz. 

Firmanız Uysalçam hakkında 
kısaca bilgi alabilir miyiz?
Firmamız 1996 yılında iki tane 
Meteks marka interlok makinesi 
ile çalışmalarına başladı. 
Bugün tümü Mayer marka olan 
32 tane yine interlok makine 
ile başlangıçtaki niyetimizi 
değiştirmeden sadece sektördeki 
interlok kumaş ihtiyaçlarını 
karşılamak için parkurumuzu 
geliştirdik. Şu an 53 çalışanımız 
var. 8 saat üzerine çalışma 
sistemimiz var. Çoğu örmeci 

arkadaşlarımızın yaşadığı eleman 
sıkıntısını biz de yaşıyoruz. Biraz 
Suriyeli vatandaşların sayesinde 
şu anda geçiştiriyoruz bu sorunu 
ama özel bir çalışmanın olması 
gerektiğini düşünüyorum. 

“Gençler sektöre rağbet 
etmiyor”
İstediğiniz usta-çırak 
ilişkisinin tekrar geri 
kazanılması üzerine mi?
Aslında benim fikrim bu konuda 
daha farklı. Ülkemizde işsizlik 
olduğuna dair yüzde 10’un 
üzerinde rakamlar açıklanıyor. 
İşsiz kesimin çoğunluğunun 
üniversite mezunu olduğunu 
görüyoruz. Bizim sektörde sadece 
örme de değil; konfeksiyon, 
kesim, tasarım ayağında özellikle 
de üretim ile ilgili kısmında 
üniversitelilerin bu işe pek rağbet 
etmediklerini görüyorum. Bu 
eksikliğin de sektörümüzün 

yeteri kadar reklamının 
yapılmadığına dayandırıyorum. 
İnanın üniversiteyi bitirmiş ama 
bu sektörü bilmeyen birçok kişi 
var. Çalışma şartları nasıldır, 
üretimi nasıl yapılıyor, ne kadar 
ücret alınıyor bununla ilgili pek 
çok üniversite mezununun bilgisi 
yok. Çalışma şartlarının uygun 
olduğunu bilmiyorum. Türk 
ekonomisinin yüzde 30’unu bu 
sektör karşılıyor. İç piyasadaki 
hareketliliği tekstil sağlıyor. 

“Kaliteli iş kalifiye 
elemandan geçiyor”
Üniversitelerde eğitim olarak 
da bunun yeterli olmadığını 
görüyoruz.
Aslında hiç yok. Olan bölüm 
de yeterli değil. Türkiye’de 
eğitim konusunda genel olarak 
bir eksiğimiz var. Mühendis 
olarak mezun olanın daha 
eline bir anahtar almadığını 

görüyoruz. Sadece teoride bölüm 
bitiyor, uygulama eksik kalıyor. 
Almanya’da, Hollanda’da kısacası 
gelişmiş ülkelerde bunun böyle 
olmadığını görüyoruz. İnsanlar 
okulu bitirdiğinde mesleği ile 
bitiyor. Yapacağı işi bilerek, bunu 
okulda öğrenerek işe başlıyor. 
Ben oturduğum ilçede bu konu 
ile ilgili belediye ile görüşmem 
oldu. İlçemizdeki meslek lisesine 
makineyi biz verelim diye teklifte 
dahi bulundum. Haftanın belli 
saatleri de o öğrencilere ders 
verelim istedim. Gelsinler, pratik 
olarak örme ise örme, kesim 
ise kesim işi öğrensinler. Fakat 
bu konuda bir adım atılmıyor. 
Benim görüşüm; iş yokluğu ile 
işçi yokluğu aynıdır. Hatta işçi 
yokluğu daha kötüdür. 1996 
yılında bu firma kurulduğunda 
bizim amacımız interloktu, öyle 
de devam ettik. Benim amacım 
interloğu sadece İstanbul’da 

KALİTELİ İŞ YAPABİLMEK İÇİN 
KALİFİYE ELEMAN ÇALIŞTIRMAK ŞART!
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değil, sadece Türkiye’de de değil, 
Avrupa’da gerekirse dünyada en 
iyi, en kaliteli yapan firma olmak 
istiyorum. Bir insan kaliteli işi 
nasıl yapar? Kalifiye eleman 
ile yapar. İşi yapan elemandır. 
İnsanlar artık kaliteye alıştı. 
Kaliteli ürün bağımlılık yapar. 
Onun için kumaş alırken de 
insanlarımız kaliteye bakıyor. 
Kaliteli iş kalifiye elemandan 
geçiyor, kalifiye eleman da ne 
yazık ki Türkiye’de yok. Ben 
interlok kumaşında ilerlemek 
istiyorum. Kapasitemi artırmak 
istiyorum ama işçi profilini 
önüme koyunca vazgeçiyorum. 

Sanayi bölgesinin 
kurulmasına dair çok 
fazla talep oluyor. Sizin bu 
konudaki düşünceleriniz 
neler?
Yıllardır konuşulan bir şey fakat 
ben bunu bizim sorunumuz 
olarak görmüyorum. Bunun 

yürüyeceğine inanan birisi de 
değilim açıkçası. Hiçbir zaman 
çok istekli olmadım fakat katkıda 
da bulunacağımı söyledim. Genel 
olarak baktığımda ülkemizin 
coğrafi olarak böyle bir sorunu 
var. İşi sanayiye götürmek değil, 
her şeyi insanlarla yapacağız. 
O insanları da götürebilecek 
miyiz? Boyahaneler dışında 
Çorlu’ya giden pek çok imalatçı 
zor durumda. Bir kısmı kapattı, 
bir kısmı da geri geliyor. Bunun 
yegane sebebi işçi. Hiçbir 
sektörde işçisiz olmaz. Kalite, 
üretim her şey işçide bitiyor, 
önce işçi sorununu çözmemiz 
gerekiyor. 

Bu zamana kadarki 
konuşmamızdan anladığımız 
kadarıyla siz işçilerinize de 
son derece önem veren bir 
işverensiniz...
Aslında onlar iş arkadaşlarımız. 
Burası bir aile yeri ve biz 
ailemizden daha fazla birbirimizi 
görüyoruz. Neticede şartların iyi 
olması lazım, işçi olmadan biz 
olamayız. 

Web sitenizde yenilikçi 
teknolojiye dair pek çok vurgu 
yapmışsınız. Siz Uysalçam 
olarak yenilikçi teknolojiyi 
nasıl takip ediyorsunuz?
Biliyorsunuz ki örgü makineleri 
24 saat çalışan bir kapasiteye 

Selahattin Torun diyor ki; “37 yıldır 
çocuklarımın rızkı tekstilden en güzel şekilde 
çıktı. Tekstil, helali ile yapıldığı zaman 
bereketli bir iştir. Ben tarlada çalışmaya 
benzetiyorum. O emeği görünce, aynı emek. 
Ortalama 38 derece sıcakta o tarlada 
çalışanlar kadar emekli bir iş.”

sahip. Çoğu zaman da haftanın 
yedi günü çalışan makineler 
olduğu için ne kadar iyi 
makine alsak da uzun vadede 
yeni gelişen teknolojiyi takip 
etmemiz gerekiyor. Örgü 
makine 20 yıl ömrü olan ve 
bu yönde yatırım yapılarak 
alınan makinelerdir. Onun için 
kapasite ve kaliteyi artırmak 
için yeni teknolojiyi takip 
etmemiz şart. 

İhracat yapıyor musunuz?
Şu an fason üretim yapıyoruz 
fakat çalıştığımız müşterilerimizin 
çoğu ihracat yapıyor. Biz 
Uysalçam Tekstil olarak interlokta 
çok iddialıyız. Türkiye’de bu 
kadar parkuru interlok olan 
çok fazla firma yoktur. Tahmin 
ediyorum ilk üçe girebiliriz. 
Mayer marka 32 adet makine ile 
fason üretim yaparak interlok 
çalışan başka bir firma yok 
diyebilirim.  

ÖRSAD’ın 
ekonomiye 
yön verecek 
gücü var
“Biz örmeciler olarak 
aslında çok avantajlıyız. 
Fakat hiçbir şekilde 
bu avantajımızı 
kullanamadık bugüne 
kadar. Türkiye’nin belki 
de sayılı derneklerinden 
birisi ÖRSAD. Bine yakın 
üyesi var, bu çok müthiş 
bir şey. ÖRSAD, şu güçle 
ekonomiye yön verebilir. 
Başka sektör için 
söylemiyorum ama örme 
çok kuvvetli. Eksiklerimi 
giderebilecek gücümüz 
var. Dernek olarak da 
gücümüzü kullanarak 
işçi sorunumuzu 
çözmeliyiz. Biz kendi 
içimizde proje üretmeliyiz. 
Kalifiye eleman 
konusundaki sıkıntımıza 
çözüm bulacak 
çareler üretmeliyiz. 
Dernek yöneticilerin 
de bu konuda ön ayak 
olmaları gerektiğini 
düşünüyorum.”

Üretim kapasiteniz nedir?
Günlük ortalama 15 ton 
üretimimizle aylık 400 tonluk bir 
üretim söz konusu. 

Bu sektöre girmek isteyen 
gençlere neler tavsiye 
edersiniz?
Gençlerin tekstille uğraşmalarını 
gerçekten isterim. Tekstil 
ucu açık bir sektör, kendini 
geliştirmeye gayretli insanların 
çok iyi yerlere ulaştığını 
görüyoruz. Türkiye’de maddi 
açıdan durumu iyi olan, güzel 
yerlere gelebilmiş kişilerin 
tabanının tekstil olduğunu 
unutmayın. Daha sonrasında 
ne kadar müteahhit, kuyumcu 
olsalar da… 
2008 senesinden sonrası için 
tekstil altın çağını yaşıyor 
diyebiliriz. Sektör şu an gayet 
iyi. İşinde gerçekten iyi olmaya 
çalışanların, kaliteli yapanların 
işi iyi. 
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Sektörde 13 yılı geride bırakan Seda Örme, yıllardır güvene dayalı sürdürdüğü müşteri ilişkileri ile 
başarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Üretimdeki en önemli unsurun kalite olduğuna dikkat 
çeken Seda Örme firma sahibi Yusuf Coşan, sıfırdan ürettiğin bir kumaşın verdiği hazzı Örme 
Dünyası’na anlattı.

Seda Örme firma sahibi 
Yusuf Coşan’ın şu 
sözleri işin özünü çok 

net özetliyor; “Emek vereceksin, 
kafa yoracaksın, yorulacaksın, 
biraz eller kirlenecek…” İşte 
Yusuf Coşan’ın bu felsefesi işini 
nasıl severek icra ettiğini, canla 
başla çalışarak Seda Örme’yi 
bugünlere getirdiğini gösteriyor 
bizlere. İyi bir usta, hakkaniyetli 
bir yönetici olan Yusuf Coşan, 
belirli müşterilerle çalışıyor, 
kapasitesi kadar işe talip olarak 
üretimini sürdürüyor. Çalıştığı 
firmalara danışmanlık hizmeti 
vererek, güven üzerine dayalı iş 
ilişkileri geliştirmeyi önemsiyor. 
En önemli unsurun kalite olduğuna 
dikkat çeken Yusuf Coşan ile örme 
sanayi sektörü üzerine keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik. Sektörün 
sorunlarını ele aldık, Coşan’ın 
çözüm önerilerini dinledik. 
Şimdi söz değerli yorumlarıyla 
Seda Örme firma sahibi Yusuf 
Coşan’da… 

Seda Örme olarak firmanız 
hakkında kısa bilgi verir 
misiniz?
2003 yılının sonunda fason örgü 
imalatı yapmak üzere kurulmuş bir 
firmayız. Tamamen fasona yönelik 
kumaş satışı yapıyoruz. Her 
zaman bildiğimiz kumaş cinsinde 
uzmanlaşmayı hedefledik. İlk 
zamanlarda bir bocalama dönemi 
yaşasak da sonradan onu belirli bir 
kaleme oturttuk ve devam ettik. 

Aslında erken yaşta atıldınız 
bu sektöre sanırım?
Bu işe 14 yaşımda başladım. 1990 
yılında örmeciliğe başlayarak 
çeşitli firmalarda çalıştım. Bu 
bir baba mesleği de değil, çiftçi 
bir ailenin çocuğuyum. 1988’de 
İstanbul’a geldim, 1990 yılında 
da Ali Kadıoğlu sayesinde tekstil 
sektörüne girdim. Ve 2003 yılının 

sonunda biz kendi firmamızı 
kurduk, 13 yıldır da kendi 
firmamızda idare ediyoruz.

Seda Örme’de kaç kişi 
çalışıyor?
21 kişilik bir kadromuz var. 10 
tane örgü makinemiz var. 96 tane 
punta makinemiz var, iplik punta 
ve örme olarak kalın fayn örgü 
yapıyoruz. Biz kendimize bir 
yol seçtik, o konuda uzmanlaşıp 
o şekilde devam ediyoruz. 
Sektördeki arkadaşlara da her 
şeyi yarım yapacağına bir şeyi 
tam yapmak üzerine tavsiyelerde 
bulunuyoruz. Bu şekilde 
çalışan firmalara baktığımız 
zaman gerçekten çok başarılı 
olduklarını ve kalitesinin ne kadar 
yükseldiğini görebiliyoruz. Biz de 
çalıştığımız firmaların tepkisinden 
anlıyoruz ki gerçekten iyi sonuçlar 
elde ediyoruz. Üretimdeki 
kilogram farkını görüyoruz, seri 
üretim yapıyoruz.

Üretim kapasiteniz nasıl?
Aylık ortalama 120-130 ton 
kumaş üretiyoruz, bu rakam bazı 
aylar 20-30 tona da düşebiliyor. 
Yapabildiğimiz kadar işe 
talip oluyoruz, fazlasına talip 
olmuyoruz. Bir müşteriyle 
çalışmaya başlayınca sürekli 
çalışmayı tercih ediyoruz. Partner 
olarak çalışmayı tercih ediyoruz 
çünkü farklı farklı firmalara 
hizmet etmektense belli başlı 
firmaları kendimize partner seçip 
onlarla yolumuza devam etmek 
istiyoruz. Bu durumu karşımızdaki 
firmalara da izah ediyoruz. Bu 
durumun faydaları oldukça fazla 
oluyor. Müşterilerimiz artık kendi 
atölyeleri gibi görüyor burayı; 
biz de firmalarını kendi firmamız 
gibi görüyoruz. Bu durumda 
birbirimizi daha iyi anlıyoruz. 
Her ay düzenli ödememizi 
alabiliyoruz. 

KENDİ KÜÇÜK, HAYALLERİ 
BÜYÜK BİR FİRMA; SEDA ÖRME
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Peki bu büyümeyi engelleyen 
bir şey değil mi?
Tam tersi… Eğer doğru insanlarla 
bu yola başlarsanız birlikte 
büyüyorsunuz. Yani siz büyürken 
o firmalar da büyüyor. Ayrıca 
kaliteyi de oturttuğunuz zaman 
siz müşteri aramıyorsunuz; sizin 
piyasada isminiz duyulduğu için 
onlar sizi buluyor. Ben hiçbir 
müşteriye gidip senin işini yapıyım 
mı gibi talepte bulunmuyorum. 
10 makinelik bir atölyeyim ama 
hiç kimseye gidip de ben senin 
işine talibim, daha uygun fiyata 
yapayım veya daha ucuz fiyata 
iş yaparım, daha iyisini yaparım 
demiyorum. Böyle bir talebim 
yok, benimle çalışmak isteyen ve 
bu tekstil piyasasında iyi, hatırı 
sayılır firmalar bana teklifte 
bulunuyorlar. Bu da beni çok 
mutlu ediyor. Bizim gibi küçük 
atölyeler ve firmalardan genelde 
ekonomik sıkıntılar yaşanabiliyor. 
Böyle bir sistem kurduğunuzda 
bunu yaşamazsınız.

“Eskiden her firma bir okul 
gibiydi”
Genelde söylenen 
sorunlardan biri de kalifiye 
eleman sıkıntısı…  Siz ne 
düşünüyorsunuz bu konu 
hakkında?
Kalifiye eleman sıkıntısını biz de 
yaşıyoruz. Ben bu işe girdiğim 
zaman 90’lı yıllardan 2000 yılına 

gelene kadar her firmada çırak 
yetiştirilirdi. Her firma bir okul 
gibiydi. Şimdi bu yok. 15-16 
yaşında bir insanı alıp 3-5 sene 
sonrası için çırak yetiştirme olayı 
bitti. Dolayısıyla bu da bizim gibi 
firmaları zora sokuyor. Özellikle 
kadrosu büyük firmalarda bunun 
olması imkansız bir durumda. 
16 yaşında bir adamı alacaksın 
ki 19-20’sine kadar öğrensin; bu 
işte uzman olsun. Gençler liseyi 
bitiriyor, gelip burada tozun içinde 
kimse gelip çalışmak istemiyor. 
Biz yine de eski sistemi bildiğimiz 
için kendi elemanımızı yetiştirmeye 
çalışıyoruz.

Şu an çırak yetiştiriyor 
musunuz?
Mümkün olduğunca yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Buraya gelen 
kişinin iş elbisesi giymesi lazım; 
bunu da şimdiki gençler pek 
yapmak istemiyor. Aslında iş 
çok zevkli, ben gerçekten bu 
mesleği seviyorum. 14 yaşında 
başladım severek de hala devam 
ediyorum. Çünkü ben makinenin 
başına geçtiğim zaman kumaş 
yapıyorum. Hiç olmayan bir 
şeyi yapıyorum ve bu bana zevk 
veriyor. Sıfırdan bir şeyi tasarlayıp 
üretiyorum. Ustalık budur. Emek 
vereceksin, biraz kafa vereceksin, 
yorulacaksın, biraz eller 
kirlenecek… Ben 42 yaşımdayım, 
hiçbir zaman kolaydan para 

kazanmayı hayal etmedim. Biz 
küçük bir firmayız fakat hayalimiz 
büyük. Müşterilerimizin çoğuna 
danışmanlık hizmeti de yapıyoruz; 
bir kumaşın hangi makinelerde 
nasıl olacağını da izah ediyoruz. 
Bu da bir güven oluşturuyor. 
Tecrübelerinize değer veriyor, 
sizden bilgiler alıyor. Atölyecilerin 
gerçekten işini düzgün yapıp 
fiyatını ucuz yapmaması 
lazım diye düşünüyorum. 
İşini iyi yapacaksın, doğru 
insanı seçeceksin, paranı da iyi 
kazanacaksın. Ben o yüzden aynı 
insanlarla çalışma taraftarıyım, 
karşımdaki insanlar benim işimi 
ne kadar ciddi yaptığımı biliyorlar. 
O yüzden de benim istediğim 
rakamı veriyorlar. Benim yüzde 
40 -50 altımda fiyatlar olmasına 
rağmen o insanlar benimle iş 
yapıyor. Bunun tek sebebi benim 
işime sahip çıkmam, işimde iyi 
olmam…

Peki genel olarak 
tekstil sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Benim açımdan, Türkiye’de iyi. 
Bu makineleri Almanya, İtalya 
başta olmak yurtdışından alıyoruz. 
Son yıllarda Uzakdoğu’dan 
da geliyor. Eskiden biz bu 
makinelere çok fazla müdahale 
edemiyorduk, ustalar gelirdi, 
bizlere işi öğretirdi. İnanın şimdi 
biz bu makineyi bize satanlara 

öğretiyoruz. Çünkü makinenin 
yaptığı bazı kabiliyetler var, onları 
çözemiyorlar. Onun kullanıcısı 
makineleri üretiyor ama buraya 
gelip onları nasıl kullandığımızı 
onlar öğreniyor. Kumaş kalitesi 
olarak da özellikle fantezi 
kumaşlarda biz birçok ülkeden 
çok öndeyiz. Biz gerçekten iplik, 
boyahane ve örmede çok iyi iş 
çıkarıyoruz. Fakat şunun da altını 
çizerek belirtmek istiyorum; çek 
yasaları değişti, çek konusunda 
sıkıntı yaşıyoruz. Mesela, çek 
yazılmış bir firma battığında hiçbir 
şeyini alamıyoruz, müdahale 
edemiyoruz. Kişi sonra başka 
firma açıyor yine devam ediyor. 
Şimdi adamın mağdur olduğuna 
dair yasa çıkıyor. İyi de o adam 
batıyor fakat arkasında bir dünya 
insanı öyle mağdur duruma 
düşürüyor ki… Firma iflas ettikten 
sonra 3-4 firma zincirleme de iflas 
ediyor. Büyük sıkıntılar doğuyor 
bu durum. Yaptırım olması lazım, 
kişi çok mağdur olsun ki bir daha 
bu işlere bakmasın. . 

ÖRSAD’tan beklentileriniz 
neler?
ÖRSAD’tan beklentimiz biraz 
fazla… Birincisi bizim yer 
sorunumuz var. Onun dışında 
bizim Örme Sanayicileri Derneği 
olarak bir araya gelme sayımızın 
artması gerektiğini düşünüyorum. 
Zaman zaman yemekler, genel 
kurullar oluyor. Fakat sadece 
örmecilerin bir araya gelip 
sorunların konuşulduğu bir 
ortam olmasını istiyorum. 
Tüm örmecilerin fikri alınarak 
içimizden 8-10 tane kişinin 
seçilip örmeci sorunlarının 
konuşulması gerektiğini 
düşünüyorum. Bir avukat veya 
danışmanlık hizmetinin alınması 
gerektiğini düşünüyorum. Çeşitli 
davalar oluyor, hem alacak 
verecek hem de elemanlarla 
ilgili mahkemeler oluyor. Büyük 
firmaların avukatı var fakat 
bizim gibi küçük firmaların ne 
yazık ki yok. ÖRSAD’ın ücret 
karşılığında bizim adımıza 
orada avukatın iş yapabilmesi 
çok iyi olur. Son olarak da 
arşiv oluşması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu sektörde  
çalışan herkesin arşive ihtiyacı 
var, biz eleman aradığımız zaman 
ÖRSAD’tan isteyelim, elemanlar 
da ÖRSAD’tan talep etsinler. 
Kısacası sürekli bir iletişim 
halinde olalım.
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Örme makineleri ile tanıştığı gün bu sektörde çalışmaya karar veren Patron Örme Sahibi Aydın 
Yurt, bünyesindeki makine sayısını 20’ye çıkararak kumaş satmayı hedefliyor. Aylık 150 ton 
üretimi olan Patron Örme, kontrollü büyümeyi firma politikasında esas alıyor. 

Öncelikle belirtelim, 
birazdan okuyacağınız 
röportajımız gerçek 

bir başarı hikayesini anlatıyor. 
Yeri gelmiş zorluklar çekmiş, 
ortaklıklar kurup ayrılmış fakat 
hiçbir zaman sevdiği işten 
vazgeçmemiş, azmiyle başarıyı 
yakalamış bir ismin hikayesi bu; 
Aydın Yurt’un. Lise eğitiminden 
sonra dayısının yanında örme 
sanayi ile tanışarak makine ve 
kumaşların arasında kendini 
bulan Aydın Yurt, bugün Patron 
Örme’nin sahibi. Firma adı sizce 
de iddialı değil mi? Anlamı, 
Aydın Yurt’un rahmetli dedesinin 
lakabından geliyor. Yurt, herkes 
tarafından ‘Patron’ diye seslenilen 
dedesinin şanını firmasının adı 
yaparak taçlandırmış. 
Patron Örme, bünyesine kattığı 
10 süprem makine ile aylık 150 
ton kumaş üretiyor. Çocuklarına 
da el vererek bu işi sürdürmelerini 
isteyen Yurt, ömrü yettiğince bu 
sektöre hizmet vermeye kararlı. 
ÖRSAD’ın yeni üyesi olan Patron 
Örme’ye koyduğu hedeflere 
ulaşmasını temenni ediyor, Örme 
Sanayicileri Derneği’nin üyeleri 
arasında görmekten mutluluk 
duyuyoruz. 

Aydın Bey sizi ve firmanız 
Patron Örme’yi kısaca 
tanımak isteriz. Ne zamandır 
sektördesiniz? 
Ben, 1984 doğumluyum. 2000 
senesinde liseyi Malatya’da 
bitirdim. Lise eğitimimden sonra 
dayımın şirketinde 6 ay çalıştım. 
Dayımın yanında Hak Makine’de 
bu işi yaparken şu düşünce 
bende oluşmaya başladı; “Bu 
işi neden ben yapamayayım?” 
Kumaşı, makineyi çok sevmiştim. 
Dayımdan ayrıldıktan sonra 3 ayrı 
firmam oldu. Kurduğum firmalarda 
ortaklar ile yollarımız ayrılsa 
da bu işten vazgeçmeyeceğim 
dedim. Azimliydim. 2008 

senesinde Patron Örme firmasını 
kurarak faaliyete başladım. 
Şu anda 10 makine ile devam 
ediyorum. Makinelerimi suprem 
çalıştırıyorum. Bu işte yaşım 
yettiği müddetçe sonuna kadar 
çalışacağım. Çocuklarıma da 
aşılayarak bu işi öğreteceğim. 

Çocuklarınızın ilgisi nasıl?
Küçük çocuğum “Baba ben de bu 
işi yapmak istiyorum” diyor. Onlar 
bu sistemi gördükçe makineleri 
çalıştırmak istiyorlar, özeniyorlar. 
Zaten özenmeleri de güzel. Herkes 
memur olacak diye bir şey de yok. 
Yeter ki düzgün bir şekilde bu işi 
öğrensinler, ticareti öğrensinler. 
İşin nasıl yönetileceğini bilsinler. 
O zaman başarılı olacaklardır. 
Ben çok zorluk çektim. Katiyen 
nankörlük yapmadım. Yeri 
geldi, evime ekmek parası 
götüremediğim zamanlar oldu. 
Ama her zaman şunu dedim; bu 
işten yılmayacağım, ben bu işi 
götüreceğim. Her zaman bu yönde 
azmettim. 

Patron Örme’de
kaç çalışanınız var?
11 kişi çalışıyor, 10 tane de 
makinemiz bulunmakta. Yerimiz 
geniş olduğu için makine sayımızı 
da çoğaltmayı düşünüyorum.

Üretim kapasiteniz günlük ve 
aylık olarak ne kadar?
Günlük 5 ton, aylık ise 100-150 
ton civarında kumaş üretiyoruz. Bu 
süprem makineler için ürettiğimiz 
miktar. Daha farklı makinelerle 
çalıştığımız zaman bu üretim 
kapasitesi değişiklik gösterebilir 
tabii. 

“Tekstilin gidişatı yolunda”
İhracat yapıyor musunuz?
İhracat yapmıyorum. Yüzde 
10 satış, yüzde 90 da fason 
yapıyoruz. Şu an için yüzde 10 
bana yetiyor. Daha fazla satış 

ÖMRÜM YETTİĞİNCE BU 
SEKTÖRE HİZMET EDECEĞİM
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yapmam için maddi durumumuzu 
biraz daha güçlendirmemiz 
gerekiyor. Kur farklarındaki 
değişkenlik bizi oldukça 
yormuştu. Şu an için dolar düştü 
ve iş potansiyelimiz süpremlerde 
iyi. Biz süpremci olduğumuz 
için şu anda bir sıkıntımız yok; 
tekstilin gidişatını beğeniyorum.

“Tekstilde para yok diyen 
kendinden şüphe etsin”
Patron Örme yakın zamanda 
faaliyete başlasa da siz 
genç yaşlardan itibaren bu 
sektörün içindesiniz. Genel bir 
değerlendirmesini yapacak 
olursanız tekstil sektörünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şöyle ki, 5 sene içinde zorluklar 
geçirdik. 2008 yılındaki 
devalüasyonda ortağımdan 
ayrılmıştım, baya bir sıkıntı 
çekmiştim. Tabii zorluk 
çekmeden de paranın nasıl 
değerli olduğunu bilemiyorsun. 
Paranın yok olduğu günlerde 
parayı nasıl kazanacağımı 
öğrenmeye azmettim. Bu 5 sene 
içinde de tekstil gayet iyi gitti. 
2008 yılında makineyi kapatıp 
2 ay çalıştırmadığımızı bilirim. 
O makinenin çalışmaması bizi 
psikolojik olarak çökerten bir 
şey. Makine yeter ki dönsün 
diyorsunuz. Sektördeki bazı kişiler 
tekstilde para kazanılmadığını 
söylüyor. Düşünüyorum da, 
tekstilin her dalında kazanç var. 
Boyahanesi, ipliği, örgüsü, dikimi, 
konfeksiyonu derken bu sektörden 
ekmek yiyen bir sürü çalışan var. 
Demek ki sektör bunu kaldırıyor. 
Ben küçük bir işletmeci olarak 
ayda 150 ton üretebilirken başka 
işletmeleri düşünüyorum, bu kadar 
kumaş nereye gidiyor, gerçekten 
hayret ediyorum. Kullanım alanı 
çok geniş, ihracat olmazsa zaten 
olmayacak. Demek ki tekstilde iş 
var. Tekstilde iş yok diyen insanın 
biraz kendinden şüphelenmesi 
lazım. Bu işte önemli olan 
sabretmektir. Sabırdan sonra 
bekleyeceksin ve merdivenleri 
çıktığını göreceksin. 

Sizce sabırdan başka ne 
gerekiyor?
Benim yerimde bir başkası 
olsaydı, bu çektiğim zorlukları 
çekmez ve bırakırdı. Bu işte 16 
senedir çalışıyorum; 6 senesini 
çok rahat geçirdiysem 10 senesini 
de zorluklarla geçirmişimdir. 
Ama her zaman içimdeki his, bu 

işte başarılı olacağıma dairdi. 
Makineyi ve kumaşı temiz tutarak, 
elemanını daha iyi eğiterek 
yaptığın işte başarılı olursun. 2008 
yılından sonra tekstilin durumu da 
gayet iyi. 9 senedir ben tekstilin 
durduğunu, işin az olduğunu 
görmedim.

Sizin hedefinizde
kaç makine var?
20 makineyi hedefimde 
gözetiyorum. 20 makineye 
ulaştıktan sonraki hedefim kumaş 
satmak. Bu işte kontrolsüz adım 
atmamak gerekiyor. Kendi 
hatalarımı bilerek daha düzgün 
ve sağlam adımlarla ilerlemek 
istiyorum. Yoksa tekstil affetmez.

Kumaş konusunda nasıl 
değişiklikler oldu?
İki sene önce 28 interloklar yani 
ince fayn interloklar modaydı. 
Daha sonrasında kalın fayn 
interloklar moda oldu. Bunların 
tezgahını değiştirmek istediğin 
zaman büyük bir maliyet demek 
oluyor. Bunu değiştiremediğim 
için ben süprem olarak gittim. 
Süprem olarak devam etmem 
gerekiyordu. 10 fayn, 28 fayn bu 
makineler güzel çalışıyor, para 
da kazandırıyor ama benim kendi 
sektörümü değiştirmem biraz 
zor. Ben süpremciysem süprem 
devam etmem lazım. Yerimiz olur, 

“Makineyi ve kumaşı temiz tutarak, elemanını 
daha iyi eğiterek yaptığın işte başarılı olursun. 
2008 yılından sonra tekstilin durumu da gayet 
iyi. 9 senedir ben tekstilin durduğunu, işin az 
olduğunu görmedim.”

paramız olur o zaman deriz ki bu 
sektöre hizmet etmemiz lazım; 
o zaman interlok ve ribana da 
yaparız. 

Tekstilde geri dönüşüm ile ilgili 
bir bilginiz var mı?
Teksilin çöpü paradır. 
Konfeksiyonda atılan fireler bile 
alınıyor, çorap yapılıyor. Sakatlar 
bile değerlendiriliyor. Masa bezi, 
örtü oluyor.

“İşsizlik var denmesine 
inanmıyorum”
Sektörün en büyük sıkıntısı 
sizce nedir?
İşçi sıkıntımız var. İşsizlik var 
deniliyor ama ben inanmıyorum. 
Biz elemandan para kazanıyoruz. 
Yabancı ülkeden gelen insanları 
çalıştırdığımız zaman da nasıl 
çalıştırdın oluyor. Bu sisteme 
çalışıyorsak bize de yardımcı 
olmaları gerekiyor. Nasıl ki 
zamanında Almanya Türkiye’den 
eleman aldı. Türkiye’deki bu 
eleman sıkıntısına da bir çare 
bulmaları lazım. 

Çırak yetiştiriyor musunuz?
Çok çırak yetiştirdim ama 
biraz da bu durumdan usandım. 
Yetiştirdiğim de durmuyor, gidiyor. 
Biz de biraz faydalanmak istiyoruz. 
İki ay burada çalıştıktan sonra 
ustalık maaşı istiyor, başka bir 

yerle anlaşıyor. Ona da bir şey 
demiyorum ama bizi de bu durum 
yoruyor. Sektöre hizmet ediyorum 
ama bana tam bir geri dönüşü 
olmuyor. Bu, örmecilerin genelinde 
olan bir durum. 

ÖRSAD’tan beklentileriniz 
neler?
İŞKUR, sigortasını karşılayarak 
eleman buluyor. ÖRSAD da 
buna benzer bir sistem yapsa 
ve sigortasını devletin verdiği 
elemanlarla bizleri buluştursa 
çok güzel bir girişimcilik olur. 
Sigortasını devletin karşıladığı 
acemilere işi öğretip maaşını 
verebileceğimiz bir durum yaratılsa 
canla başla çalışırız. Kendi 
vatandaşın bu işi öğrenmedikten 
sonra sonumuz elemansızlık. 

Sanayi bölgesinin kurulması ile 
ilgili düşünceleriniz neler?
Sanayi bölgesinin kurulmasının 
hem avantajları hem de 
dezavantajları var diye 
düşünüyorum. Dezavantajı müşteri 
sıkıntısı olabilir. Sende de aynı 
makine var, onda da var. Senin 
müşterin diğerine gidebilir. Bir 
yandan da mahalle aralarındaki 
örmecilerin çok olduğunu 
biliyorum. Böyle işletmelerin 
sanayi bölgesinde olması iyi olur. 

Siz kendinizi bu sektörde nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Örmeci çok, 16 senede sektörün 
yüzde 50’si tanır beni. Yüzde ellisi 
de tanımaya başladı. Patron Örme 
biraz da iddialı bir isim. Rahmetli 
dedemin lakabı patrondu. Ben de 
bu ismi devam ettirmeye karar 
verdim. 



32

RÖPORTAJ

ÖRME DÜNYASI Temmuz-Ağustos  2017

Wellknit piyasaya sürmeye hazırlandığı iki yeni örme makinesi ile spor ayakkabı sektörüne 
girmek isteyen firmaların rehberi olacak. Düz örme makinelerine getirdiği çift kafalı sistem ve yeni 
model yuvarlak örme makinelerinde sağladığı yüzde 50 verim artışı ile Wellknit, alanında Türkiye 
pazarının öncülüğünü üstleniyor.

Yuvarlak örgüden düz 
örgüye, çorap makine-
sinden dikişsiz iç giyim 

makinesine kadar geniş bir ürün 
yelpazesi ile 1985 yılından beri 
pazara hizmet eden Wellknit, ya-
ratıcı fikirlerinden ödün vermeden 
yeni teknolojiyi piyasaya sürmeye 
devam ediyor. Tayvan menşe-
li firma Wellmade Enterprise 
Cooperation Limited, Wellknit 
markasının 2 yeni ürünüyle tekstil 
sektörünü yepyeni bir teknoloji ile 
buluşturuyor. Hem triko hem de 
yuvarlak örgü makinelerine sahip 
olan tekstil firmaları için yatırım 
niteliğindeki Wellknit’in yeni 
teknoloji harikası iki ürünü spor 
ayakkabı sektörüne yön vermeye 
hazırlanıyor. Wellknit, 2014’ten 
bu yana Shoe Upper (SAYA) adı 
verilen ayakkabının üst kısmını 
yapan makineler üreterek, bunu 
hem düz hem de yuvarlak örgüde 
uygulayabiliyor. 
Örme dünyasına yeni soluk 
getirecek olan yenilikçi tek-
noloji hakkında tüm detayları 
ilk ağızdan öğrenmek için 
Wellknit markasının Türkiye 
temsilcisi İmpeks Mümessillik 
İç ve Dış Tic Ltd. Şti’nin Genel 
Müdürü Aslan Levi ve Wellknit 
Pazarlama Müdürü Eric Lin ile 
bir araya geldik. 30 yılı aşkın 
süredir tekstil sektörüne örgü 
makineleri üreten Wellmade 
Enterprise Cooperation 
Limited’in ürettiği bu iki mode-
lin tekstilcilere ne gibi faydalar 
sağladığını masaya yatırdığı-
mız röportajımızda, markanın 
Türkiye pazarındaki rolünü de 
değerlendirdik. Yaklaşık 13 
senedir Türkiye pazarında olan 
marka, Türkiye’yi adeta modanın 
merkezi olarak görüyor ve çalış-
malarını bu anlamda ülkemizde 
hızlandırmış durumda. İki yeni 
modeli ile Türk tekstilcilerinin 
spor ayakkabı sektöründeki et-
kinliğini artırmayı hedefliyor. 

Wellmade Enterprise 
Cooperation Limited hakkında 
kısaca bilgi alabilir miyiz?
Wellmade Enterprise Cooperation 
Limited firmamız, Tayvan 
menşeli olarak 1985 yılından 
beri Wellknit markası adı altında 
tekstil sektörüne örgü makineleri 
üretiyor. Dünyanın çeşitli ülkele-
rine örgü makinesi tedarik ediyor. 
Yuvarlak örgü makinesinden tutun 
da düz örgü makinesine, çorap 
makinesinden tutun da dikişsiz 
iç giyim makinesine kadar örgü 
ile ilgili aklınıza gelebilecek her 
tarz makineyi Wellknit markası 
üretiyor. Çok zengin bir ürün 
yelpazesine sahip olan bu firma, 
hep yeni fikirler ve yenilikler 
piyasaya sürmeye devam etmekte. 
Wellknit, son üç senedir ise, ‘shoe 
upper’ dediğimiz SAYA yapan 
makineler üreterek, bunu hem düz 
hem de yuvarlak örgüde uygula-
yabiliyor. 

TEKSTİLCİLER WELLKNIT İLE SPOR 
AYAKKABI SEKTÖRÜNDE YÜKSELECEK

Esas can alıcı noktaya 
gelmek istiyorum. Türk tekstil 
sektörünün halihazırda aşina 
olduğu Wellknit, yepyeni iki 
model geliştirdi. Öncelikle düz 
örgü makinelerinde nasıl bir 
yenilik söz konusu?
Wellknit firmasının Türkiye’de 
2 bine yakın yuvarlak örgü 
makinesi mevcut bulunmakta. 
Müşteri Wellknit markasını tanı-
yor ve oldukça aşina. Fakat bunu 
kumaşta tanıyor. Şimdi bizim 
amacımız bu bilinen markamı-
zı ayakkabı sektörüne girmek 
isteyenlere de tanıtmak, onlarla da 
buluşturmak. Öncelikle böyle bir 
farklılığı Türkiye’deki müşteri-
lerle buluşturmaktan dolayı aynı 
zamanda heyecanlıyız. Bu konuda 
hem düz örgü ile ilgilenen, hem 
de yuvarlak örgü sektörüne hitap 
eden firmalar müşteri profilimize 
giriyor. Çünkü Wellknit ürettiği 
iki model ile iki alanda da farklı-

lık getiriyor. Düz örgüde 52 pus 
ve 80 pus olarak iki farklı model 
üretti. Bu ürünü piyasadan ayıran 
özellik; mevcut olan makinelerin 
tek kafa olması. Biz çift kafa bir 
makine ürettik. Bu makinelerimiz 
bir anda iki çift örüyor. Mevcut 
piyasadaki makinelerde tek sistem 
olduğu için bizim en önemli yeni-
liğimiz bu makinemizi çift kafalı 
yaptık. Böylelikle de yüzde 50 
verim artışı söz konusu. Çift kafa 
modeli makinelerimiz, 24 saatte 
150 çift üretebilme kapasitesine 
sahip. Düz örgü makinelerimiz 
çift kafa, çift sistem fulljakarlı 
makinelerdir. 2 ve 3 renklisi 
mevcuttur. Aynı makinede her 
beden ürün çıkarabilirsiniz. Small 
bedenden XL’a kadar her türlü 
ayakkabı numarasını üretebilir-
siniz. Wellknit’in yeni çıkarttığı 
çelik dizaynı da çok randımanlı 
ve düzgün bir şekilde çalışıyor. 
Kompakt bir makine olarak 
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nitelendireceğimiz bu yeni ürünü-
müzde iki makinenin yapacağı işi 
tek makinede toplamış oluyoruz. 
Bu nedenle yerden de tasarrufu-
muz söz konusu. Özellikle triko 
makinesine sahip olanların katma 
değeri daha yüksek bir ürün 
yapabildikleri için bunun farkın-
dalığını önümüzdeki günlerde de 
göreceklerine inanıyorum.

Peki, yuvarlak örgü 
makinelerinin özelliklerinden 
bahseder misiniz?
İş verimliliğinizi 4 katı kadar faz-
lalaştırmak istiyorsanız bu sefer 
Wellknit yuvarlak örgü makinesi 
devreye giriyor. 20 pus çapında 
14 fayn kalınlığında 12 sistem bir 
makinedir. 24 saatte 600 çift saya 
dediğimiz ürünü alabiliyoruz. Bu 
modelin en önemli  avantajı çok 
daha fazla ürün alabiliyorsunuz. 
Altını çizerek belirtmek isteriz ki, 
bizim makinelerimizde kullan-
dığımız çelik Alman menşeli, 

iğneler Alman malı Groz-Beckert 
ve platinlerimiz KernLiebers 
ve yağdanlık yine Alman malı 
MemmingerPulsonic’tir. Makine 
üzerindeki en temel parçalar 
Alman menşelidir. Hem yerli yem 
yabancı teknisyenlerle çalışıyorlar.

Wellmade Enterprise 
Cooperation Limited, satış 
sonrasında firmalar ile 
iletişimini nasıl sürdürüyor?
Firma Türkiye pazarına verdi-
ği önemi göstermek için kendi 
fabrikasından Çinli bir teknisyeni 
Türkiye’ye gönderiyor. İmpeks 
Mümessillik’in bünyesinde bir 
yerli bir de yabancı teknisyen bu-
lunuyor. Böylelikle çok daha hızlı 
bir çalışma yaparak Türkiye’nin 
beklentilerini karşı tarafa daha 
rahat iletmekteyiz. Bu da bizi 
diğerlerinden ayıran bir özellik 
diyebiliriz. Kısacası hem yerli 
hem de yabancı teknisyenlerle 
çalışıyoruz. 

Wellknit olarak Türkiye pazarında gördükleri 
ilgi ve talepten dolayı son derece hoşnut 
oldukları olduklarını dile getiren Eric Lin, bu 
nedenle Türkiye’ye daha sık geleceklerini, 
bu makineler ile ilgili daha fazla tanıtım 
yapacaklarını belirtti.

Türkiye’de ve dünyada 
örgüden yapılmış ayakkabılar 
yükselişte. Tüketicinin bu 
ürünleri tercih etme nedeni 
sizce nedir?
Özellikle bu tarz ürünlere talebin 
havaların ısınmasıyla deri ve süet-
ten biraz uzaklaşmaya başlayarak 
arttığını görüyoruz. İnsanlar daha 
hafif hissetmek istedikleri için bu 
tarz örgüden yapılmış ayakka-
bıları giymekten çok hoşnutlar. 
Türkiye’de ve dünyada bu trendin 
artacağını düşünüyorum.

“Türkiye için daha çok 
tanıtım yapacağız”
Wellknit markasının 2018 
yılında Türkiye pazarından 
beklentileri nelerdir?
Wellknit Pazarlama Mdürü 
Eric Lin: Türkiye pazarı bizim 
için çok önemli. Bu neden-
le her zaman teknisyenimizi 
Türkiye’ye gönderiyoruz. İyi bir 
satış sonrası hizmet vermek için. 
ShoeUpper dediğimiz ayakkabı-
nın üst kısmını yapan makineler 
Asya ülkelerinde oldukça rağbet 
görüyor şu an. Önümüzdeki sene 
de biz Türkiye’de bu makinele-
rin daha fazla tanıtımını yapıp 
daha fazla müşterinin bu yeniliği 
görebilmesi için elimizden geleni 
yapacağız. Türkiye’de daha baş-
langıçtayız. O yüzden vaktimizin 
olduğunu da düşünüyorum. Ama 
Uzakdoğulu bir makine üreticisi 
olarak piyasaya ilk giren olup 

piyasadan en fazla payı almayı 
hedeflemekteyiz.

Yeni ürünler karşısında 
firmaların tepkileri neler 
oldu?
Şu an Türkiye bu makineleri 
yeni yeni tanıyor. Firmanın Satış 
Müdürü Eric Lin ile hem triko 
hem de yuvarlak örgü konusunda 
fabrikaları ziyaret ettik. İlgi çok 
güzeldi. Yuvarlak örgüde ayakka-
bı yapan ilk defa böyle bir makine 
gördüklerini söylediler. O yüzden 
enteresan geldi ve çalıştırmak, 
denemek istediler. Düz örgü 
makinemiz de ilgi gördü. 

Wellknit markası olarak 
fuarlara katılım gösteriyor 
musunuz? Planlarınız 
dahilinde katılacağınız 
fuarlar var mıdır?
ITMA Fuarları, bütün örgü sektö-
rünün de benimsediği gibi Wellknit 
için de kilit noktada. Firmanın 2019 
yılında ITMA Barselona Fuarı’na 
katılım göstermesi ve yeniliklerini 
tanıtması plan içerisinde yer alıyor. 
Kısa vadede Tayvan’daki TİTAS 
Fuarı’na katılacağız. Kasım ayında 
düzenlenecek olan Şangay’daki 
Şangaytex Fuarı’na katılacağız. Ve 
2017 yılının Kasım ayında CNR 
düzenlenecek Ayakabbı Yan San 
Fuarı ile 2018 yılının Nisan ayında 
da ITM’in İstanbul’da organize 
ettiği ITM 2018 Fuarı’na katılım 
göstereceğiz.

İmpeks Mümessillik Genel Müdürü Aslan Levi düz makinelerde yeniliği şöyle anlatıyor: 
“Düz makinelerdeki en önemli yeniliğimiz, bu makinemizi çift kafalı yaptık. Kompakt bir 
makine olarak nitelendireceğimiz bu yeni ürünümüzde iki makinenin yapacağı işi tek 
makinede toplamış oluyoruz.”

Düz örgü 
makineleri 
çift kafa, 
çift sistem 
fulljakarlı 
olarak 
üretildi.

Wellknit’in 
yeni 

yuvarlak 
örme 

makinesi, 
24 saatte 

600 çift 
saya 

üretebiliyor.
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Küresel ısınma, mevsim değişiklikleri ve çevre kirliliğinin dayanılmaz boyutlara ulaştığı 
günümüzde geri dönüşümün kaçınılmaz bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Daha iyi bir dünya 
için, geri kazanım bilincinin sağlanmasının yanı sıra desteklerin de uygulamaya konması da şart. 

TEKSTİL GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ
NASIL YAŞIYOR?
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Küresel ısınmanın 
sonuçlarını somut 
olarak gördüğümüz 

günümüzde, çevre kirliliğinin 
artması ve doğal dengenin 
bozulmasına karşı geri dönüşüm 
büyük önem taşıyor. 1980 yılında 
başlayan çevreci hareketin 
pek çok kurum ve kuruluş 
tarafından benimsenmesi ile 
tekstil sektörünün atıklarının 
geri dönüşüme kazandırılması 
gündeme geldi. Atık dağlarının 
baş edilemez boyutlara ulaşması 
ve biyo çeşitliliğin azalması 
gibi faktörler de devreye 
girdiğinde geri dönüşüm 
kaçınılmaz bir boyuta ulaştı. 
Peki tekstil sektöründe bu 
dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? 
Bu konuda devletin desteği ve 
yerel yönetimlerin duyarlılığı 
hangi seviyede? En önemlisi de 
tekstil sektörünün aktörleri geri 
dönüşümün bilincini ne ölçüde 
kavrayabiliyor? Akla düşen bu 
soruları siz örme sanayicileri 
için, yakın tarihte yayınlanan 
raporlar ışığında derledik. 
Uzman kişilerin görüşlerinden 
faydalanarak geri dönüşüm 
hakkında merak ettiğimiz konu 
başlıklarını farklı bir bakış 
açısıyla ele aldık. 

Türkiye’nin ana
 üretim dalı; tekstil
Ülke sanayisine ve endüstrisine 
önemli katkılarda bulunan geri 
dönüşüm kollarından biri de 
nitekim tekstil sektörü olarak 
karşımıza çıkıyor. Tekstil 
ürünlerinin kullanım alanına 
baktığımızda, oldukça geniş 
bir yelpaze ile karşılaşıyoruz. 
Bebek bezinden kefene, sabah 
kullandığımız diş fırçasındaki 
naylon elyafından, hastanelerdeki 
ürünlere kadar hemen hemen 
her yerde tekstilin varlığı söz 
konusu. Türkiye’de tekstil 
sanayisini incelediğimizde 
de ana üretim dallarından 
biri olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Tüm sanayi 
dalları arasında hem üretim hem 
de ihracat bakımından en ön 
sıralarda yer alan tekstil, ülke 
ekonomisinde en ağırlıklı payı 
oluşturuyor. Türkiye'nin toplam 
imalat sanayindeki istihdam 
miktarında, bu sanayimizin payı 
yüzde 30'u buluyor ve bu oran, 
en yüksek katkıyı sağlıyor. İplik 
üretimi ve boyanması, hasıl, 
kumaş dokunması ve boyanması, 

baskı yapılması, çeşitli tekstil 
ürünlerinin hazırlanması ve 
üzerlerine nakış yapılması gibi 
işlemler tekstille ilgili üretim 
birimlerinde gerçekleştiriliyor. 
Bu üretim birimlerinde; parça 
kumaş, ilmar (iplik atıkları), şilte 
(pamuk balyalarında kullanılan 
kaneviçe), elyaf atığı, pamuk 
tozu, üstübü ve kadife tozu gibi 
endüstriyel katı atıklar oluşuyor. 
Üretim birimleri bu katı atıkların 
bir kısmını geri dönüşüm için 

Bu kategori öncelikle 
pamuk ve/veya sentetik 
elyaftan yapılmış ve 
büyük bir kısmı örgü olan 
kumaşların son işlemlerini 
içerir. Üretilen kumaşın en 
az yüzde 5’ine uygulanır. 
Bu son işlem prosesleri 
sırasıyla yıkama, ağartma, 
boyama, baskı ve antistatik 
maddeleri, yağları ve 
bitirme kimyasalları 
uygulama  işlemlerinden 
oluşur. Örgü kumaş bitirme 
işlemlerinde haşıl giderme 
yoktur ve merserizelemeye 
de pek sık rastlanmaz.

Örgü kumaş 
son işlemleri: 

hurdacılara satıyor, bir kısmını da 
çöpe atıyor veya yakıyor. Afyon 
Kocatepe Üniversitesi’nden 
Mehmet Kozak’ın Tekstil 
Atıkların Yapı Malzemesi 
Olarak Kullanım Alanlarının 
Araştırılması makalesine göre;  
polyester iplik fabrikaları olmak 
üzere fabrika atıkları; işlenerek 
tekrar iplik ve elyaf haline, atık 
kumaşlar ise yeniden pamuk 
haline getiriliyor. Fabrikalardan 
alınan teleflerin bir kısmı yem 

sanayinde ve hamamlarda yakıt 
malzemesi olarak kullanılıyor. 
Tekstil atıkları ve linter selülozu 
mekanik olarak kağıt gibi 
materyallere veya karboksimetil 
selüloz gibi türevlere kimyasal 
olarak dönüştürülebiliyor. Pamuk 
linter hamurundan ilk olarak, 
yüksek kalitede selüloz türevleri 
elde etmek için başlangıç 
maddesi olarak kullanılıyor. 
Kimyasal proseslerde pamuk 
lifleri kendi fiziksel özelliklerini 
kaybediyorlar. Bu yönden pamuk 
liflerinin son üründeki teşhisi 
mümkün görülmüyor. Pamuk 
linter hamuru nitroselüloz, 
selüloz asetat, butinat ve 
selüloz asetat propinat gibi 
selüloz esterlerinin üretiminde 
kullanılıyor. Sigara filtreleri ve 
tekstil endüstrisi için selüloz 
asetat liflerinin üretimi daha 
ekonomik olan odun esaslı 
hamurlara dayanmakla birlikte, 
pamuk linter hamuru film ve 
plastik üretimi için yüksek 
kalitede asetat ürünlerinde 
görülüyor. Pamuk linter 
hamurundan yapılan selüloz 
asetatlar fotograf filmi, x-ışını 
filmi, temiz levha koruyucuları, 
kabarcık ambalajı veya selofan 
tip olarak kullanmak amacıyla 
filmlere dönüştürülebilir. 
Kalıplama yoluyla üretilen 
gözlük çerçeveleri, diş fırçası 
sapları, plastik işaretleri, 
otomobil parçaları, düğme, 
mandal, mutfak eşyası panelleri, 
direksiyon kaplamaları, arka 
ışık camları gibi ürünlerde 

Tekstil geri kazanım sektörü tüm Türkiye’de 
15 binin üzerinde istihdam sağlayarak önemli 
bir ticari hacim oluşturuyor. Çevresel açıdan 
ise sera gazı emisyonlarının azaltılmasına 
katkı sağlıyor, su tüketimini azaltıyor, doğal 
kaynakların tüketimini önleyerek biyo 
çeşitliliğin azalmasına engel oluyor.
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Tekstil atıklarının geri kazanımı 
yöntemleri genel olarak aşağıdaki 

başlıklar altında toplanabilir:

 Mekaniksel yöntemler
 Termo-mekaniksel yöntemler

 Kimyasal yöntemler
 Enerji elde etme
 Diğer yöntemler

selüloz asetat bileşiklerinden 
türetilen selüloz asetat plastikleri 
kullanılıyor.

Girdi ve çıktıları yaşam 
döngüsünü oluşturuyor
Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği 
Bölümü’nden Fatma Gündüz 
Balpetek, Emel Alay ve 
Esen Özdoğan’ın hazırladığı 
Sürdürülebilir Kalkınma İçin 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
ve Tekstil Sanayi makalesinde, 
tekstildeki dönüşüm yaşam 
döngüsünün bir parçası olarak 
aktarılıyor. Yaşam döngüsü 
değerlendirmesi, kullanılan 
hammadde, imalat, dağıtım, 
kullanım, geri dönüşüm veya 
atık aşamalarında yani yaşam 
döngüsündeki tüm aşamalarda 
girdi ve çıktıların çevresel 
etkilerinin sistematik olarak 
değerlendirilmesini sağlayan 
bir araç olarak tanımlanıyor. 
Tekstil, ham lif üretimi veya 
hasat edilmesi ile başlayan 
ardından iplik, kumaş üretimi 
aşamalarından sonra son ürün 
imalatını içeren kapsamı çok 
geniş ve ürün çeşitliliği çok 
fazla olan bir sektör olarak 
biliniyor. Tüm üretim aşamaları 
incelendiğinde çevreye zararlı 
olabilecek emisyonlara neden 
olacak girdi ve çıktıları olduğu 
görülüyor. Bir tişört üretimi 
yaşam döngüsü değerlendirmesi 
kapsamında kabaca ele 
alındığında; hammadde eldesi, 
hammaddenin işlenip önce iplik 
sonra kumaş haline getirilmesi 
bu sırada terbiye işlemlerinden 
geçirilmesi ardından kesim 
ve dikimden oluşan imalat, 
paketleme, nakliye, kullanım 
ve kullanım ömrü bittiğinde 
atık-geri dönüşüm-
tekrar kullanım 
olanakları ile 
yaşam döngüsünü 
tamamlıyor. 

Her aşamada 
atıklar 
ölçülüyor
Dünyada 
nüfus 
artışı 

ile birlikte tüketim ve buna 
bağlı olarak çevre sorunları 
gittikçe artıyor. Bu çerçevede, 
birçok ürün ve malzeme türünün 
çevresel zararları ve özellikle 
geri dönüşümü üzerine yoğun 
bir çalışma sürdürülüyor. 
Geri kazanımı en yaygın 
malzeme grupları cam, metal, 
plastik, kâğıt, ürün grupları 
ise elektronik ürünler, ambalaj 
ürünleri ve otomotiv ürünleri 
olarak görülüyor. Bu ürün 

guruplarının geri dönüşüm 
alanında önem kazanmış 
olmasının nedenleri ise konu ile 
ilgili bilgi altyapısı, pazar payı 
ve kamuoyu bilinçlenmesinin 
oluşmuş olmasından 
kaynaklanıyor. Tekstil sektörü 
ile ilgili çevresel zararlar ve 
geri dönüşüm çalışmaları daha 
çok üretim süreçlerinde ortaya 
çıkan kimyasal atıkların ve kirli 
suların arıtılmasına yönelik 
çalışmalar olup katı atıkların 
değerlendirilmesi ile ilgili 

bilimsel ya da pratik 
çalışma 

sayısının son derece sınırlı 
olduğu görülüyor. Tekstil 
ürünlerinin üretim süreçleri 
birbirinden farklı ve oldukça 
uzun süreçler gerektiriyor. 
Üretim süreçlerinin her birinde 
kullanılan hammadde, ara 
mamul veya kullanılan yardımcı 
kimyasal, enerji çeşidi, makine 
parkı gibi girdiler birbirinden 
çok farklı oluyor. Yapay 
lifler kullanılarak elde edilen 
tekstil ürünü ile doğal lifler 
kullanılarak elde edilen tekstil 
ürünü veya dokusuz yüzey 
yöntemi ile oluşturulan üzeri 
renkli baskılı bir tekstil ürünü 
ile üzerinde nakış bulunan 
bir dokuma kumaşın üretim 
süreçleri birbirinden çok farklılık 
gösteriyor. Bir ürünün üretim, 
kullanım ve geri dönüşüm 
süreçlerinin tamamının çevre 
ile etkileşimlerinin incelendiği 
çalışmalar Yaşam Döngü 
Değerlendirmesi 198 tekstil ve 
konfeksiyon 3/2009 (YDD–
LCA–Life Cycle Assessment) 
olarak biliniyor. YDD, ürünün 
üretiminde, kullanımında ve 
kullanım sonrasında ne kadar 
hammaddenin ve enerjinin 
kullanıldığını, ne kadar atık 
yaratıldığını ve her aşamada 
çevre üzerinde yarattığı etkiyi 
belirlemek için kullanılıyor. Bu 
anlamda geri dönüştürülecek 
tekstil malzemeleri üç ana 
başlık halinde inceleyebiliriz. 
Bunlardan en önemli ve en 
büyük çapta tedarik sağlayanı 
tekstil imalatında oluşan atıklar 
ve işe yaramayan parçalar iken; 
suni ip fabrikalarında oluşan 
artıklar da önemli bir tedarik 

sağlıyor. Üçüncü kategori ise 
malzeme miktarı bakımından 

daha az olsa da tüketim 
ve geri dönüşüm bilinci 

açısından büyük 
önem taşıyor. 

YDD, ürünün üretiminde, kullanımında ve 
kullanım sonrasında ne kadar hammaddenin 
ve enerjinin kullanıldığını, ne kadar atık 
yaratıldığını ve her aşamada çevre üzerinde 
yarattığı etkiyi belirlemek için kullanılıyor.
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Geri dönüşüm 
rekabeti ayakta tutar
Tekstil Geri Kazanım 
Sektörü Raporu’na göre, 
sıfır değer görülen atıkların 
ülke ekonomisine tekrar 
kazandırılmasını sağlayan geri 
dönüşüm sektörünün ayakta 
kalabilmesi ve dünyadaki 
diğer rakipleriyle yarışabilmesi 
için desteklenmesi şart. Bu 
anlamda Şifanoz’da günlük 
1200 ton, karnet’te 336 ton, 
non-woven v.b. geri dönüşüm 
yöntemlerinde günlük 177 
ton ve toplamda günlük 1.713 
tonluk geri kazanımı ile sektörün 
desteklenmesi gerekiyor. 2013 

senesi pamuk raporlarına göre 
Türkiye’nin 2014 yılı lifli pamuk 
üretimi 892 bin tondur. Bu üretim 
ülke ihtiyacının çok altında 
kaldı. Bu yüzden 653 bin ton lifli 
pamuk ithal edildi. Tekstil geri 
dönüşüm sektörü yaklaşık olarak 
ithal edilen lifli pamuk kadar 
bir üretim yapıyor. Mekaniksel 
yöntemle atıklar, iplik, kumaş ve 
dokusuz yüzeylerin üretiminde 
kullanılabilecek lifli forma 
getirilirken, termo-mekaniksel 
yöntemde, yeniden eritilerek 
granül haline getiriliyor ve elde 
edilen granüller plastiklerin ve 
liflerin üretiminde kullanılıyor. 
Kimyasal yöntemde ise, özellikle 

sentetik esaslı atıklar, genellikle 
kimyasal depolimerizasyon
yöntemleri ile hammaddeye 
veya ara ürüne kadar geri 
döndürülmekte ve elde edilen 
ürünler, tekstil bitim maddeleri, 
lifler, doymamış reçineler gibi 
çeşitli alanlarda kullanılıyor. 
Tekstil atıklarının yüksek 
kalori değerleri, bu atıkların 
yakıt olarak kullanılmasını 
da gündeme getiriyor, ancak 
petrolün giderek tükendiği 
günümüzde sentetik esaslı 
atıkların yakılarak tamamen yok 
edilmesi, ancak son seçenek 
olarak düşünülmesi gerekiyor.

Membran teknolojileri ile 
arıtım
İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden Müh. 
Akın Büyükdere’nin “Tekstil 
Endüstrisi Atıksularının 
Membran Teknolojileri İle 
Arıtılması” yüksek lisans 
tezinde ise endüstriyel kirlenme 
ve sonuçları konu alındı. 
Büyükdere yazısında tekstil 
sektörü ile ilgili şu noktalara 

değindi: Ülkemizdeki en 
büyük endüstri dallarından biri 
olan tekstil endüstrisi, çok su 
tüketilen, kullanılan hammadde 
ve kimyasal maddelerin, 
gerçekleştirilen işlemlerin, 
her işlem için uygulanan 
teknolojilerin çeşitliliği nedeni 
ile farklılık gösteren ve üretilen 
ürüne bağlı atık kaynağı olarak 
son derece değişken yapıya sahip 
olarak karşımıza çıkıyor. Tekstil 
endüstrisinde son dönemde 
üretim, gelişmiş ülkelerden 
gelişmekte olanlara kaydırılıyor. 
Bu bağlamda biliyoruz ki, 
Türkiye dünya piyasasında tekstil 
endüstrisi açısından önemli 
bir konuma geldi. Ülkemizde 
önemli bir yere sahip olan bu 
endüstri kolunun çevresel etkileri 
dikkate alması da kuşkusuz önem 
taşıyor. Tekstil endüstrisinde 
endüstriyel kirlenme kontrolü, iki 
aşamalı bir yaklaşım izlenerek 
gerçekleştiriliyor. İlk adım tesis 
içi kontrolün uygulanmasını, 
bunu izleyen ikinci adım 
ise oluşacak atık miktar ve 
karakterine göre tasarlanacak 

Üretim süreçlerindeki çevresel etkileri 
azaltmak, doğaya atıldığında oluşacak 
sorunları engellemek, tükenen petrolden daha 
uzun süre yararlanabilmek gibi nedenlerle, 
geri kazanım, hem doğal hem de rejenere ve 
sentetik esaslı tekstil atıkları için en iyi çözüm 
yolu olarak görülüyor. 

Tekstil Geri Kazanım 
Sektörü Raporu’na 
göre, sıfır değer görülen 
atıkların ülke ekonomisine 
tekrar kazandırılmasını 
sağlayan geri dönüşüm 
sektörünün ayakta 
kalabilmesi ve dünyadaki 
diğer rakipleriyle 
yarışabilmesi için 
desteklenmesi şart.

Tekstil geri dönüşümü; diğer 
geri dönüşüm alanlarına 
göre daha riskli ve yoğun 
rekabetlidir. Tekstil geri 
dönüşümü; kağıt, plastik, 
vs. alanlardaki gibi büyük 
ve profesyonel kapasiteye 
halen sahip değildir. Daha 
çok imalathane tadında, 
orta ölçekli firmalar 
tarafından yürütülüyor.
Kumaşın rengi, cinsi ve 
yabancı madde oranı 
tekstil geri dönüşümünde 
muazzam önem taşıyor. 
Öyle ki; suya veya yağa 
bulanmış bir atık, geri 
dönüşüm yetkililerini zarara 
sokmaktan ve vakitlerini 
çakmaktan başka bir 
işe yaramayacaktır. Aynı 
şekilde bir atık kumaş; 
siyah ve beyaz dışında ne 
kadar yoğun bir şekilde 
doğal olmayan boyalara 
maruz kaldıysa, o ölçüde 
değeri düşmekte ve geri 
dönüşümü zorlaştırıyor.

Tekstil geri 
dönüşümü 
nasıl yapılır?
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bir arıtma tesisinin işletilmesini 
kapsıyor. Dolayısıyla bir 
prosesten çıkan suyun farklı bir 
proseste kullanılması, gereksiz 
su tüketimlerinin ortadan 
kaldırılması, ters akımlı yıkama 
veya durulama uygulamaları, 
kullanılan kimyasal maddelerin 
değiştirilmesi, boya banyolarının 
yeniden kullanımı, membran 
teknolojilerinin uygulanması, 
ozonlama, oksidasyon vs. gibi 
çeşitli kısmi arıtma uygulamaları 
sonucu gerçekleştirilebilecek geri 
kazanım ve yeniden kullanım 
alternatiflerini içeren tesis içi 
kontrol öncelikle uygulandıktan 
sonra oluşan atık su arıtılarak 
uzaklaştırılması gerekiyor. 
Ancak bu tip uygulamalar, 
oluşan düşük debili ancak 
yüksek konsantrasyonlu kirletici 
içeren atık suların arıtılmasında 
karşılaşılacak güçlükler 
açısından göz önüne alınması 
ve mutlaka ön araştırmalar 
yapıldıktan sonra uygulamaya 
geçirilmesi büyük önem taşıyor. 
Tekstil endüstrisinde uygulanan 
işlemler doğal, sentetik ve yapay 
ipliklerin hazırlanması; dokuma, 
örme veya başka yöntemler 
aracılığıyla dokunmuş kumaş, 
örgü kumaş, halı gibi tekstil 
ürünleri elde edilmesi; iplik, 
elyaf, örgü kumaş ve dokunmuş 
kumaşa boya, baskı, apre gibi 
terbiye proseslerini içeriyor.
Ürünlerdeki ve üretim 
yöntemlerindeki bu çeşitlilik, 

tekstil endüstrisi atık sularında 
da kendisini gösteriyor. 
Tekstil endüstrisi; kullanılan 
ham ve kimyasal maddelerin, 
yürütülen işlemlerin, her işlem 
için uygulanan teknolojilerin 
çeşitliliği ile farklı su 
kullanımlarına bağlı olarak 
değişken yapıya sahip bir 
endüstri dalıdır.

Her yıl 1 milyon ton 
tekstil atığı çıkıyor
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
2016 yılına göre Prof. Dr. Şule 
Altun tarafından hazırlanan 
rapora göre, tekstil geri dönüşüm 
sektörü son on yıl içinde 
ülkemiz için vazgeçilemez 
bir sektör haline geldi. Ancak 
tekstil üretimi sırasında ortaya 
çıkan teleflerin geri kazanımı 
Türkiye’de önemli bir işlevi 
yerine getirmesine rağmen, 
diğer geri kazanım işlemlerine 
uygulanan teşviklerden 
yararlanamamakta ve çevresel 
ve ekonomik etkileri yeterince 
bilinmemekte. Evsel atık ve 
endüstriyel atıklar birlikte 
değerlendirildiğinde Türkiye’de 
her yıl yaklaşık olarak bir milyon 
ton civarında tekstil atığının 
ortaya çıktığı görülüyor. 

Bu atıklar, geri kazanılabilir 
nitelikte oluyor. Bu geri 
kazanım tamamıyla 
gerçekleştirilebilirse;

 Ayrıca elde edilecek geri 
dönüştürülen pamuk miktarı ülke 
kütlü pamuk üretiminin yüzde 
17’sini karşılayacaktır.

 2014 senesinde Türkiye’yi 413 
milyon 100 bin dolarlık ithalat 
yükünden kurtarmıştır.
Türkiye’de çöpe giden yalnızca 
polyester ve pamuk ürünler geri 
kazanılmış olsa, yılda
kaba bir yaklaşımla 13,1 milyar 
kWh enerji pamuktan, 14 
milyar kWh enerji polyesterden 
kazanılabilecektir.

 Yalnızca tekstil geri 
dönüşümündeki mekanik 
tesislerinden elde edilen tekstil 
atığının elyafa dönüştürülmesi 
ile oluşan yıllık ekonomik değer: 
yaklaşık 1 milyar 70 milyon 
TL’dir. 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü’nün açıklamalarına 
göre, 2013 yılında 1 milyar 
200 milyon TL pamuk desteği 
verilmiştir. Tekstil geri dönüşüm 
sektörü sayesinde bu rakamın 
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yüzde 17’si olan 204 milyon 
TL’si farklı sektörlere destek 
olarak kullanılabilecek.

 Pamuk üretimi için Türkiye 
ekili alanın yüzde 17 yani 766 
bin 390 hektar alanı başka bir
tarımsal ürün için 
kullanılabilecek.

Devlet destek ve 
yatırımları önemli
Tekstil ürünleri, hayatımızın en 
temel ihtiyaçlarından başlayarak, 
pek çok alanında ihtiyaç
duyulan malzemeler ve 
üretimleri de artarak devam 
ediyor. Üretim süreçlerindeki
çevresel etkileri azaltmak, 
doğaya atıldığında oluşacak 
sorunları engellemek, tükenen
petrolden daha uzun süre 
yararlanabilmek gibi nedenlerle, 
geri kazanım, hem doğal hem de
rejenere ve sentetik esaslı tekstil 
atıkları için en iyi çözüm yolu 
olarak görülüyor. Tekstil üretimi 
sırasında ortaya çıkan teleflerin 
geri kazanımı Türkiye’de 
önemli bir işlevi yerine 
getirmesine rağmen, diğer geri 
kazanım işlemlerine uygulanan 
teşviklerden yararlanamamakta 
ve çevresel ve ekonomik 
etkileri yeterince bilinmemekte. 
Tekstil Geri Kazanım Sektörü 
Raporu’na göre, tekstilde geri 
dönüşümün sistematik bir şekilde 
gerçekleşebilmesi için; devlet 
teşvik ve yatırımları büyük 
önem taşıyor. Sektörün kısaca 
isteklerini rapora göre şöyle 
sıralayabiliriz:

 Geri dönüşümün teşvik 
edilmesi amacıyla sektörde eski 
yeni ayrımı yapılmaksızın tüm 
yatırımlara destek verilmesi 
önem arz etmektedir. En az 7 yıl 
süreyle geri dönüşüm sektörüne 
teşvik verilmesi istenmektedir. 
Bu kalemler; kurum ve gelir 
vergilerinde indirim, SGK 
işveren payı desteklerinin belirli 
bölgelerde sektöre özel olarak 
çıkarılması sektöre çok büyük bir 

ivme kazandıracaktır. Desteklerin 
verilmesinde firmaların geri 
dönüşüm belgesine sahip olması 
istenmelidir.

 Diğer geri kazanım 
sektörlerine verilen teşvik ve 
desteklerin tekstil geri kazanım 
sektörüne verilmemesi sektörün 
en önemli diğer sorunudur. Hurda 
metalde KDV sıfır iken, tekstil 
teleflerinde bu oran yüzde 8’dir. 
Tekstil teleflerinde de yüzde 0 
olması istenmektedir. Sektörde 
tekstil telefi ara toplayıcılara 
yeni düzenlemeler getirilmesi 
ve rekabet koşullarının 
oluşturulması gerekmektedir.

 Telef KDV oranları 
düşürüldüğünde, iplik 
üreticilerinin zarar görmemesi 
için, iplik üreticilerinin 
KDV oranları da sıfır’a (%0) 
indirilmelidir.

 Geri dönüşüm firmalarından 

çıkan günlük 150 ton civarı 
üretim atığı katı atık olarak
değerlendirilmektedir. İllere 
göre bu atıkların bertaraf 
edilmesi değişmektedir. 
Özellikle bertaraf tesisi olmayan 
illerde bu atıklar aracılar 
tarafından toplanmaktadır 
yada yakın bölgedeki tesislere 
yönlendirilmektedir. Tonu 
150-TL’den bertaraf edilen 
atıklar sektöre yıllık 7.200.000.-
TL ek yük getirmektedir. 
Çevreye duyarlı olan sektör 
atık maliyetlerini kabul 
etmekle birlikte, rekabette 
dezavantajlı hale getiren bu 
durumu kaldırmak için bertaraf 
ve nakliye bedellerinin teşvik 
edilmesi gerekmektedir.

 Tekstil geri kazanım 
sektöründe yeni yatırım 
yapılabilmesi için OSB’lerde 
bedelsiz arsa tahsisi yapılması 
veya üst kullanım hakkının 
verilmesi değerlendirilmelidir.

 İplik ithalatına uygulanan 
anti-damping uygulaması devam 
etmelidir.

 Tekstil ve hazır giyim 
işletmelerinde oluşan tekstil 
teleflerinin mutlaka ayrı olarak
depolanması sağlanmalıdır. 
Belediyeler, bu telefleri ayrı 
toplamalıdır. Böylece
ürünlerin temiz kalması 

ve ekonomik değerini 
kaybetmemesi sağlanabilecektir.

 Mutlaka tüm Türkiye’yi 
içeren bir “telef” tedarik zinciri 
kurulmalıdır. 

Markaların kurumsallığının 
göstergesi; geri dönüşüm
Geri kazanıma destek vermek 
ekonominin sürdürülebilirliği 
ve kalkınması için de ayrıca 
önem taşıyor. 1980’lerle birlikte 
ortaya çıkan çevresel hareket, 
toplumsal kuruluşlar ve yönetim 
organları üzerinde önemli 
etkileri olan bir unsur haline 
geldi. Çevreci hareketlerin de 
etkisiyle şekillenen yeni çevre 
yasaları, tekstil sektörünü yeni 
önlemler almaya zorlamış ve 
“geri kazanım” da bu çerçevede 
önem kazanmıştır. Ayrıca geri 
kazanımın ekonomik karlılığının 
keşfedilmesi de bu alana olan 
ilgiyi artırmıştır. Son dönemde 
tüketicilerin “çevreci” markalara 
ilgisi de firmaları bu alana 
yönlendiren etkenlerdendir. 
Özellikle polyesterin son 
yıllardaki agresif büyümesi ve 
dünya lif üretiminin yaklaşık 
yüzde 36’sını oluşturması, 
sentetik esaslı bu ürünle ilgili 
geri kazanım çalışmalarının 
özel bir önem kazanmasına yol 
açmıştır.

Tekstil endüstrisinde uygulanan işlemler doğal, 
sentetik ve yapay ipliklerin hazırlanması; 
dokuma, örme veya başka yöntemler 
aracılığıyla dokunmuş kumaş, örgü kumaş, halı 
gibi tekstil ürünleri elde edilmesi; iplik, elyaf, 
örgü kumaş ve dokunmuş kumaşa boya, baskı, 
apre gibi terbiye proseslerini içeriyor.

Geri kazanımı en yaygın 
malzeme grupları cam, 
metal, plastik, kâğıt, ürün 
grupları ise elektronik 
ürünler, ambalaj ürünleri 
ve otomotiv ürünleri 
olarak görülüyor.
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Marjinal stillerin çeşitlilik 
yarattığı o yıllar; 70’ler… 
Bugün ‘vintage’ ismini 

vererek giymeye 
doyamadığımız, trendlerde 
bohem havanın detaylarına 

örme kumaşta da sıkça 
rastlıyoruz. Özgür ruha teslim 

olan bir moda anlayışı ile 
70’ler örme kumaşlarla çok 

daha güzel…

Çiçek desenlerinin 
hakim olduğu elbiseler 
bu dönem oldukça 
revaçtaydı.



Özgürlüğün, barışın ve sanatın bir kat daha değer 
kazandığı, uzun elbiselerden vazgeçilmediği, mini 

eteklerin düğmeler ile iliklendiği bir dönem 1970’ler. 
Dönemin modası pek çok şeyi sembolize ediyor moda 
dünyasında. Dünya tarihinin belki de en renkli dönemi 

özgünlüğü ile karşımızda…
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1970’lerde güçlü 
maskulen kadın imajının 

yavaş yavaş kendini 
göstermeye başladığını 

söyleyebiliriz. Takım 
elbisenin kadınların 

gardırobuna girdiği bu 
yıllarda, canlı renklerin 

hakim olması göze 
çarpıyor. 
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ÖRME KUMAŞIN ULUSLARARASI 
REKABETİ ARTIYOR
Uluslararası rekabetin yoğunca yaşandığı örme sanayi, gelişen teknoloji ve yenilenen tasarım 
dünyası ile hızını alamıyor. Dünya ticaretinde örme kumaşın kullanım alanı arttıkça pazarın da 
büyüdüğüne tanık oluyoruz. 

Yoğun emek isteyen 
bir sektör tekstil… Bir 
yandan moda sektörüne 

göre değişim gösteren diğer 
yandan gelişen teknolojinin 
pazar alanına direkt etki ettiği 
ekonominin can damarlarından 
biri. Örme kumaş ise, bu güçlü 
alanın içinde özel bir yere sahip 
olan sadece giysi olarak değil, 
ayakkabı, aksesuar ve daha 
çok eşya ile gündelik kullanım 
alanımız içinde yer alan önemli 
bir materyal. 
Kısa bir hatırlama ile tarihsel 
sürecinde örme sektörünün, İkinci 
Dünya Savaşı’na kadar önemli 
bir gelişme kaydetmediğine 
tanık olsak da savaşın sona 
ermesiyle, örmenin her dalında 

çok önemli ve hızlı gelişmeler 
yaşandığını söyleyebilmemiz 
mümkün. Bu sektörün bel kemiği 
olan makineler ise her geçen 
gün yeni teknolojik gelişmelere 
gebe olarak varlığını sürdürüyor. 
Örme makinelerinde, elektronik 
ve bilgisayar teknolojilerinin 

kullanılmasıyla örme alanındaki 
gelişmeler günümüzde büyük 
bir hızda ilerliyor. Bu gelişmeler 
sonucunda, örme kumaşların 
kullanım alanları ile birlikte 
üretim miktarları da yüksek 
artışlar görülüyor. Günümüzde 
yuvarlak örme makineleri, yüksek 

üretim performansları nedeniyle, 
metre işi örülmüş örgü yüzeylerin 
üretiminde; düz örme makineleri 
ise fully fashion (forma göre 
örme) örgü yüzeylerin üretiminde 
daha çok kullanılıyor. Ayrıca örme 
makineleri, yüksek desenlendirme 
olanakları nedeniyle fantezi 
giyim ve dış giyim ürünlerinin 
üretiminde de yaygın olarak 
kullanılıyor. Peki ya dünya 
ticaretinde örme sanayi nasıl bir 
rol oynuyor? Kullanım alanın 
yaygınlaşması ihracat girdisi 
olarak neye tekabül ediyor?  

Avrupa’da inişli çıkışlı 
 bir tablo 
Örme sanayinin küresel pazar 
hacmini incelediğimizde; 2014 

Örme kumaş üretimi ile ilgili hızlı gelişmeler 
sonucunda, dünya örme dış ticaretinin son 15 yıllık 
dönemini incelediğimizde 2009 yılı haricinde sürekli 
arttığını görüyoruz. 2012 yılında dünya tekstil dış 
ticareti AB ekonomilerinde durgunluğun etkisiyle 
yüzde 5,1 oranında küçülürken, dünya örme kumaş 
dış ticareti yüzde 2,5 oranında büyüdü.  
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yılında 445,2 milyar dolar iken 
yüzde 3,8 azalış ile 2015 yılında 
428,3 milyar dolara geriledi. 
Küresel örme konfeksiyon pazar 
büyüklüğü son 5 yılda yüzde 
8,4 büyüdü. Küresel örme pazar 
büyüklüğü (KÖPB) ile Küresel 
GSYH oranı 5 yıl için ortalama 
yüzde 0,55 olarak hesaplandı. 
Avrupa Birliği ülkelerinde örme 
konfeksiyon pazar büyüklüğü 
ise; 2014 yılında 144 milyar 
dolar olarak kaydedildi. Örme 
konfeksiyon 2015 yılında yüzde 
10,4 azalış ile 129 milyar dolara 
geriledi. 2015 yılı sonunda AB 
ülkelerinde örme sektöründe bir 
daralma görülüyor. Avrupa Birliği 
pazarında 2011-2015 yılları 
arasında inişli çıkışlı bir grafik 
izliyor. Türkiye’de ise örme 
konfeksiyon pazar büyüklüğü 
şöyle kaydedildi: 2014 yılı pazar 
hacmi 11 milyar doları iken 2015 
yılında yüzde 11,1’lik azalış 
ile 9,7 milyar dolara geriledi. 
Türkiye örme pazar hacmi son 
5 yılda yüzde 4,7 artış gösterdi. 
Türkiye örme pazar büyüklüğü 
ile Türkiye Gayri safi Yurtiçi 
Hâsıla oranı 2011 yılında yüzde 
1,22’den 2015 yılında yüzde 
1,36’ya yükseldi.

Geniş kullanım alanı ile örme
Dokuma kumaşa nazaran 
daha esnek, daha yumuşak ve 
vücudu sarma özelliğine sahip 
olan örme kumaşlar özellikle 
süveter, kazak, hırka gibi kışın 
kullanılan ürünlerin yanı sıra 
tişört, örme gömlek gibi yazın da 
kullanılan dış giyim ürünlerinin 
üretilmesinde, kadın ve erkek 

dünya örme dış ticaretinin son 15 
yıllık dönemini incelediğimizde 
2009 yılı haricinde sürekli 
arttığını görüyoruz. 2012 yılında 
dünya tekstil dış ticareti AB 
ekonomilerinde durgunluğun 
etkisiyle yüzde 5,1 oranında 
küçülürken, dünya örme kumaş 
dış ticareti yüzde 2,5 oranında 
büyüdü.  
Global ölçekte örme kumaş 
ihracatçısı ülkeleri ele 
aldığımızda, dünya örme kumaş 
ihracatının yüzde 37,2’lik 
payın sadece Çin tarafından 
gerçekleştiğini görüyoruz. 
Çin’i takiben Güney Kore, 
Hong Kong, Tayvan ve 
Türkiye diğer önemli örme 
kumaş ihracatçıları olarak 
göze çarpıyor. Talep yönünden 
ülkeleri incelediğimizde ise, 
dünyanın en büyük örme kumaş 
pazarının Vietnam’da olduğunu 
tespit ediyoruz. Endonezya 
ve Kamboçya da diğer önemli 
pazarlar arasında yer alıyor.

Ürün Grupları itibariyle hazır giyim
ve konfeksiyon ihracatı 

692,1 
bin dolar

471,4 bin 
dolar

8,88 
milyon dolar

5,95
milyon dolar

Örme Konfeksiyon Dünya İhracatı İlk 20 ülke
İhracatçı Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015

Çin 80,1 milyar dolar 87,04 milyar dolar 96,79 milyar dolar 91,9 milyar dolar 83,84 milyar dolar

Bangladeş 9,93 milyar dolar 11,51 milyar dolar 13,28 milyar dolar 14,75 milyar dolar 14,99 milyar dolar

Vietnam 5,9 milyar dolar 12,37 milyar dolar 6,63 milyar dolar 11,31 milyar dolar 7,91 milyar dolar

Hong Kong, Çin 11,05 milyar dolar 9,18 milyar dolar 10,47 milyar dolar 10,97 milyar dolar 9,16 milyar dolar 

Türkiye 8,38 milyar dolar 8,42 milyar dolar 9,24 milyar dolar 10,03 milyar dolar 8,93 milyar dolar

Almanya 9,18 milyar dolar 8,16 milyar dolar 8,58 milyar dolar 9,28 milyar dolar 8,03 milyar dolar 

Hindistan 5,8 milyar dolar 5,46 milyar dolar 6,95 milyar dolar 7,48 milyar dolar 7,78 milyar dolar

İtalya 8,21 milyar dolar 7,81 milyar dolar 8,26 milyar dolar 8,76 milyar dolar 7,43 milyar dolar

Kamboçya 3,84 mliyar dolar 4,05 milyar dolar 4,71 milyar dolar 5,07 milyar dolar 6,39 milyar dolar

Endonezya 3,54 milyar dolar 3,43 milyar dolar 3,48 milyar dolar 3,42 milyar dolar 4,97 milyar dolar

Belçika 4,51 milyar dolar 3,99 milyar dolar 4,51 milyar dolar 4,77 milyar dolar 4,54 milyar dolar

İspanya 3,78 milyar dolar 3,84 milyar dolar 4,46 milyar dolar 4,62 milyar dolar 4,39 milyar dolar 

Dünya 209,6 milyar dolar 213,38 milyar dolar 234,63 milyar dolar 239,68 milyar dolar 230,33 milyar dolar 

Örme Giyim Eşyaları ve Aksesuarları

2016 Aralık

2016 Aralık

2016 Ocak - Aralık

2016 Ocak - Aralık

Dokuma Giyim Eşyaları ve Aksesuarları

iç giyim ürünlerinde, bebek 
giyim, spor giyim, banyo ve plaj 
giysileri üretiminde kullanım 
alanı bulunuyor. Hatta son 

yıllarda çarşaf kumaşlarında dahi 
örme kumaş ile karşılaşabiliriz. 
Örme kumaş üretimi ile ilgili 
hızlı gelişmeler sonucunda, 
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TİCARİ ANLAŞMALAR PAMUK 
ÜRETİMİNİ ETKİLİYOR MU?
Pamuk; tarımı ve sanayisi ile geniş bir iş alanı sağlarken lifi ile tekstil sanayisine, çiğiti ile yağ 
sanayisine, küspesi ile hayvancılık sektörüne, ihracatı ile dış ticaretimize çok önemli katkıları 
olan endüstriyel bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Tarım sektöründe önemli bir kesim geçimini 
pamuktan sağlıyor. Sizin için dünyadaki pamuk üretimini mercek altına aldık; Avrupa’dan 
Hindistan’a Bangladeş’ten ABD’ye pamuğun ekonomisini inceledik. 

Pamuk bitkisi, yaygın ve 
zorunlu kullanım alanıyla 
insanlık açısından, 

yarattığı katma değer ve istihdam 
olanaklarıyla da üretici ülkeler 
açısından büyük ekonomik öneme 
sahip. Dünyada pamuk üretim 
alanının en geniş olduğu ülke uzun 
yıllardır Çin olurken son yıllardaki 
üretim artışıyla Hindistan Çin’i 
geride bırakmıştır. 2016/17 sezonu 
tahminlerine göre dünyada en çok 
pamuk üreten ilk 5 ülke sırasıyla; 
Hindistan, Çin, ABD, Pakistan ve 
Brezilya oldu. Tüketimde ise ilk 
beş sırayı, Çin, Hindistan, Pakistan, 
Türkiye ve Bangladeş aldı. Görülen 

o ki, pamuğun üretimi ve kullanımı, 
pamuk politikası, izlenen tarım, 
sanayi ve ticaret politikaları ile 
uluslar arası gelişmelerden yoğun 
bir şekilde etkileniyor. Uluslararası 
Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) 
verilerine göre; 2012/13 üretim 
dönemi ile 2016/17 sezonu arasında 
dünyada ortalama 32,2 milyon 
hektar alanda pamuk üretimi 
yapılmış olup son dönemde 
ekim alanlarında bir daralma 
yaşandığı görülüyor. 2016/17 
sezonunda pamuk ekimi yapılan 
29 milyon hektar alanın yüzde 
38’i Hindistan’da yer alıyor. Ekim 
alanlarının genişliğinde Hindistan’ı, 

ABD, Çin, Pakistan ve Özbekistan 
takip ederken, Türkiye pamuk 
ekim alanı açısından 9’uncu sırada 
bulunuyor. 

Dünya pamuk üretimi artışta 
Uluslararası Pamuk Danışma 
Komitesi (ICAC) verilerine göre 
dünya pamuk üretiminin 2017-
18 sezonunda yüzde 8 artışla 
24,9 milyon tona yükselmesi 
bekleniyor. Pamuk ekim alanının 
ise aynı dönemde yüzde 8 oranında 
büyüyerek 31,7 milyon hektara 
çıkması öngörülüyor. Pamuk 
tüketimi konusunda ise ICAC’a 
göre dünya pamuk tüketimi 

2017-18 sezonunda bir önceki yıla 
göre yüzde 2 artışla 25 milyon 
tona yükselecek. Aynı dönemde, 
dünyanın en büyük pamuk üreticisi 
Hindistan’ın üretiminin yüzde 
2 oranında artışla 5,3 milyon 
tona yükselmesi bekleniyor. 
Hindistan’ın pamuk ihracatının 
ise yüzde 2 artışla 930 bin tona 
çıkması öngörülüyor. Hindistan’ın 
ardından gelen Çin’de yüzde 3 
artışla 3,2 milyon hektar ekim 
alanında yaklaşık 5 milyon ton 
pamuk üretilmesi öngörülüyor. 
Çin’in ardından gelen ABD’de 
ise üretim hacminin yıllık bazda 
yüzde 12 artışla 4,2 milyon tona 
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çıkması bekleniyor. 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 kaydediliyor. Geçen yıl 2,9 

Hindistan’ın pamuk ihracatının bu 
yıl 930 bin tona çıkması bekleniyor. 
Diğer yandan Çin’in pamuk 
ithalatının ise yüzde 1 artışla 1,1 
milyon tona çıkması öngörülüyor. 
Bilindiği gibi dünya pamuk üretimi 
2015-16 sezonunda 21,5 milyon ton 

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 kaydediliyor. Geçen yıl 
900 bin ton pamuk ihraç eden 

seviyelerinde gerçekleşirken, 2016-
17 sezonunda ise 23 milyon tona 
yükseldi. Dünya pamuk tüketimi 
ise 2015-16 sezonunda 24,2 milyon 
ton seviyelerinde gerçekleşirken, 
2016-17 sezonunda ise 24,5 milyon 
tona çıktı.

İngiliz hükümeti 
bir yandan Avrupa 
Birliği’nden (AB) çıkış 

müzakerelerini yürütürken, diğer 
yandan ABD ile serbest ticaret 
anlaşmasına zemin hazırlayacak 
temel konular üzerinde uzlaşmayı 
hedefliyor. İngiltere’nin AB’den 
resmen çıkış yapmadan diğer 
ülkelerle serbest ticaret anlaşması 
imzalaması mümkün olmasa 
da temel prensiplerde şimdiden 
uzlaşmanın ileride müzakere 
sürecini hızlandırabileceği 
düşünülüyor.
İngiltere iki yıllık sürecin 
sonunda 2019 yılının Mart 
ayında AB vatandaşlarının 
serbest dolaşımını sonlandırmayı 
planlıyor. Öte yandan İngiltere ve 

AB’nin birbirlerinin pazarlarına 
hangi şartlarla erişeceği, mal 
ve hizmetlerin ticaretinin nasıl 
sağlanacağı halen belirsizliğini 
koruyor. Tüm bu gelişmeler 
yaşanırken, İngiltere diğer ülkelerle 
olan ticari ilişkilerini güçlendirerek, 
ileride yapılacak serbest ticaret 
anlaşmalarının zemini hazırlamaya 
çalışıyor. Bu bağlamda İngiltere’nin 
Uluslararası Ticaret Bakanı Liam 
Fox geçen ay ABD’li mevkidaşı 
Robert Lighthizer ile görüşmelerde 
bulunmak üzere Washington’a 
bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Görüşmelerin niteliğine ilişkin 
BBC’ye değerlendirmede bulunan 
Fox, “İngiltere ve ABD arasındaki 
yatırım ve ticaret çalışma grubu 
her iki tarafın meselelerini ele 

alıp, birlikte çalışabileceğimiz, 
ticaret ve yatırım bağlarımızı 
güçlendirebileceğimiz alanları 
belirleyecek” değerlendirmesini 
yaptı. Bu da iki ülke arasında 
üyelikten ayrılmadan AB yasaları 
nedeniyle resmi olarak serbest 
ticaret anlaşması imzalama imkânı 
olmamasına rağmen, karşılıklı 
çalışma grupları yoluyla İngiltere 
ve ABD’nin şimdiden temel 
prensipleri görüştüğünü gösteriyor. 
Resmi rakamlara göre İngiltere ve 
ABD arasındaki karşılıklı ticaret 
hacmi yıllık 200 milyar ABD 
dolarının üzerinde seyrediyor. 
ABD’nin 2015 yılında İngiltere’ye 
mal ve hizmet ihracatı bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 4 artarak 123,5 
milyar dolara ulaşmış durumda. 

İngiliz yayın kurumu BBC’ye göre 
her iki ülkenin bir diğer ülkedeki 
toplam yatırımlarının hacmi ise 
yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde 
görülüyor. ABD Başkanı Donald 
Trump da iki ülke arasında serbest 
ticaret anlaşmasının imzalanması 
fikrine sıcak bakmakta. Haziran 
ayında Almanya’nın Hamburg 
kentinde düzenlenen G-20 
zirvesinde konuşan Trump 
konuya ilişkin olarak, “Bizim 
ülkelerimizden birbirine daha yakın 
olan başka bir ülke büyük ihtimalle 
mevcut değildir. Serbest ticaret 
anlaşması üzerinde çalışıyoruz. 
Bu çok büyük bir anlaşma. Her iki 
ülke için de muhteşem. Bunu çok 
hızlı bir şekilde halledeceğimizi 
düşünüyorum” yorumunu yaptı.

AVRUPA

İngiltere'nin hedefi ABD ile Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalamak

Ülke 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

ABD 2,8 milyon 2,2 milyon 2,4 milyon 2,2 milyon 2,6 milyon 

Hindistan 1,6 milyon 2,01 milyon 914 bin 980 bin 891 bin

Avustralya 1,3 milyon 1,03 milyon 520 bin 550 bin 849 bin

Brezilya 938 bin 485 bin 851 bin 820 bin 677 bin

Özbekistan 653 bin 650 bin 550 bin 530 bin 480 bin

Diğer 2,5 milyon 2,5 milyon 2,5 milyon 2,2 milyon 2,2 milyon

Toplam 9,9 milyon 8,9 milyon 7,8 milyon 7,4 milyon 7,7 milyon

Dünya Lif Pamuk İhracatı (Bin Ton) 
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Asya’nın önde gelen 
pamuk üreticilerinden 
Pakistan’da pamuk 

hasadının 2017-18 sezonunda 
bir önceki yıla göre yüzde 10,3 
azalarak 14 milyon balya’dan 
(bales) 12,6 milyon balya’ya 
gerilemesi öngörülüyor. Pamuk 
üretimindeki düşüşün en büyük 
nedeninin en önemli pamuk üretim 
bölgesi olan Pencap Eyaleti’nde 
pamuk hasadında bir önceki yıla 
göre beklenen yüzde 12 oranındaki 
düşüştür. Düşük hasatta en büyük 
faktörün yetersiz su kaynakları 
olduğu belirtiliyor. Pakistan Pamuk 
Hasat Değerlendirme Komitesi’ne 
(CCAC) göre, pamuk hasadı 
Pencap’ta 8,9 milyon balya olurken, 
Sindh Bölgesinde ise 3,7 milyon 
balya olarak kaydedildi.
 
Hindistan’ın pamuk 
üretiminde artış 
Dünyanın en büyük pamuk üreticisi 
Hindistan’da pamuk üretiminin 
2017-18 sezonunda yüzde 10 
-12 oranında artması bekleniyor. 
Pamuk hasadındaki artışta başta 
pamuk yetiştirilen Maharashtra, 
Andra Pradesh olmak üzere Kuzey 
Hindistan’ın genelinde iklimin 
uygun seyretmesi etkili oluyor. 

Daha önce hükümet ve sektör 
tarafından hazırlanan planlarda 
pamuk üretiminin ortalama yüzde 
20 artması hedeflenirken, pamuk 
üretilen eyaletler arasında yer alan 
Gujarat’ta yaşanan sel felaketi 
sonucunda bu bölgede pamuk 
hasadında yaklaşık yüzde 30 kayıp 
öngörülüyor. Gujarat’taki kayıp 
nedeniyle Hindistan’ın genel pamuk 
hasadında da bir önceki yıla göre 
yüzde 10 – 12 artış bekleniyor. 
 
Bangladeş’in hazır giyim 
ihracatı yükselişte
Asya’nın önde gelen hazır giyim 
ihracatçılarından Bangladeş’te 
Temmuz ayı hazır giyim ihracat 
verileri açıklandı. Söz konusu 
verilere göre Bangladeş’in hazır 
giyim ve konfeksiyon ihracatı 
bu yılın Temmuz ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
17 oranında artarak 2,45 milyar 
dolara yükseldi. Geçtiğimiz 
aylarda Bangladeş’in hazır giyim 

ihracatında durgunluk oldu ve 2016 
Haziran - 2017 Haziran arasındaki 
bir yıllık dönemde ihracat ancak 
yüzde 0,2 artarak 28,2 milyar dolara 
ulaştı. Diğer yandan, Temmuz 
ayında yapılan 2,45 milyar dolar 
değerindeki hazır giyim ihracatı 
içinde örme hazır giyim ürünler 
1,25 milyar dolar olurken, dokuma 
hazır giyim ürünlerinin ihracatı ise 
1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 
 “Made in China” sanılan 
ürünler Kuzey Kore’de üretiliyor 
olabilir 
Çinli tekstil ve hazır giyim 
firmalarının giderek artan biçimde 
Kuzey Koreli firmalara mal 
ürettirdiği haberleri duyulmaya 
başladı. Basında yer alan haberlere 
göre, Çinli firmalar tarafından 
Kuzey Kore’de ürettirilen malların 
“Made in China” olarak etiketlenip 
ihraç edildiği belirtildi. Son olarak 
Reuters tarafından servis edilen 
habere göre Çin’in Kuzey Kore 

sınırındaki kenti Dandong’ta 
bulunan Çinli tekstil ve hazır giyim 
firmaları, büyük oranda sınırın öteki 
tarafında bulunan Kuzey Koreli 
firmalara mal ürettirmekte veya 
ara ürünlerin nihai montaj, dikiş 
ve birleştirmelerini yaptırmakta. 
Bilindiği gibi Kuzey Kore üzerinde 
uygulanan BM yaptırımları, tekstil 
ve hazır giyim ürünlerinin ihracatını 
kapsamıyor. Dandong’ta bulunan 
ve isimlerinin belirtilmesini 
istemeyen Çinli tekstil ve hazır 
giyim iş adamları, Kuzey Kore ile 
yoğun biçimde çalıştıklarını ve 
üretilen ürünler için de dünyanın 
her yerinden siparişler aldıklarını 
söylüyor. Tekstil ve hazır giyim 
ihracatı Kuzey Kore’nin kömür ve 
maden ihracatından sonra ikinci 
büyük ihracat kalemi. Kuzey 
Kore’den 2016 yılında toplam 2,8 
milyar dolar ihracat yapılırken, bu 
rakamın 752 milyon dolarını tekstil 
ve hazır giyim ürünleri oluşturuyor. 
Çinli fabrikaların genelde Kuzey 
Kore’ye tekstil ve hammaddeleri 
veya ara ürün gönderdikleri, buna 
karşın Kuzey Koreli fabrikaların 
ise bu ürünlerden elde edilen hazır 
giyim ürünlerini Çin’e geri ihraç 
ettiği, sistemin böyle işlediği ifade 
ediliyor.

ASYA’DA GENEL DURUM NEDİR?

 Pakistan’ın pamuk üretiminde düşüş

Pamuk hasadındaki artışta başta pamuk 
yetiştirilen Maharashtra, Andra Pradesh 
olmak üzere Kuzey Hindistan’ın genelinde 
iklimin uygun seyretmesi etkili oluyor.
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Hint tekstil endüstrisi 
giderek sentetik elyaf üzerine 
yoğunlaşıyor. Çok yönlü polimer 
esaslı iplik malzemelerini 
işleyerek çözgü örme alanında 
artış yaşanıyor. Özellikle 
bol dantel eşyaları ve hafif, 
desenli konfeksiyon kumaşları 
üretirken, Hintli çözgü örme 
fabrikaları modern Raschel 
makineleri ve yaratıcı fikirler 
kullanarak yeni trendleri 
belirliyor. Karl Mayer, Hint 
şirketlerine hem ilham kaynağı 
hem de yüksek teknolojili 
makineler sağlayabilir. Özellikle 
geleneksel Hint kumaşının 
üretimi için değil, aynı zamanda 
moda stillerinin de iyimser 
olması için bu yenilikçi tekstil 
makine uzmanı Rascheltronic 
makinesi sunabilir. Karl 
Mayer’in yaratıcı ekibinden 
Stefan Gross, “Bu ekipman, 
Karl Mayer’in kendi ürün 
geliştiricilerinin ürettiği 
sofistike giyim kumaşlarının 
bir koleksiyonunu gösteriyor. 
Özellikle Hint giyim pazarında, 
dantel benzeri, telkari tasarım 

Eski bir İtalyan yapımcısı 
olan Brugnoli, geçtiğimiz 
ay Interfilière Paris’te Extra 
Jacquard kumaş serisini başlattı 
ve aynı zamanda şirketin 
yeni kumaşlarını, ekolojik 
sürdürülebilir serilerinde, 
Br4 hattından üretilen 
ürünleri tanıttı. Brugnoli’nin 
CEO’su Massimiliano Denna, 
“Değerlerimize ve teknik 
bilgimize odaklı bir koleksiyon 
oluşturmayı hedefledik. 
Mayo, atletizm ve iç çamaşırı 
için Paris’teki Interfilière 
Fuarı’ndaki favori ürünlerimizi 
sunmaktan gurur duyuyoruz” 
dedi. Brugnoli’ye göre, isteğe 
bağlı olarak özelleştirilebilen 
daha ince ve daha tonlu renk 
çeşitlerine göre bir “jakar 
devrimi” temsil ettiği söyleniyor. 
2008 yılında başlatılan teknoloji, 
yıllardır yüzme kıyafetleri 
ve spor giyim koleksiyonları 
için önde gelen markalar 
tarafından seçildi. Klor, güneş 

ve ülkeye özgü motifleri olan 
Rascheltronic ürünler geliştirdik” 
diye açıklıyor. Çözgülü örme 
ürünleri üreten Rascheltronic, 
bir yer işareti çubuğu ve 
Jakarlı çubukla donatıldı. Örgü 

unsurları, yumuşak, ipeksi 
dokunuş sağlayan, dolayısıyla 
cilde hoş bir rahatlama konforu 
sağlayan bir poliamit işlenmiş. 
Bununla birlikte, kumaş sadece 
görünüm ve izlenimiyle değil 

aynı zamanda son derece yüksek 
üretim verimi ile de etkiliyor. 
Bu amaçla kullanılan E 28 
ölçüsündeki RSJ 4/1, 1,450 
dk.-1’e kadar bir dönme hızında 
çalışıyor.

kremi, yağ ve ısıya dirençle 
birlikte uzun ömürlü uyum, 
kapsam ve hareket özgürlüğü 
düzeylerini artırmayı amaçlıyor. 
Son teknoloji ile üretilen 
kumaşların, Lycra Xtra Life ve 
Lycra ikili sertifika ile garanti 

edilen yüksek yoğunluklu 
faaliyetler için sıkıştırma 
ve kas desteği sunması da 
söyleniyor. Aile şirketi olan 
Brugnoli mayo, iç çamaşırı, 
spor kıyafetleri için 60 yıldan 
uzun süredir premium yuvarlak 

örme kumaş üretiyor. Firma, 
Full Shades kişiselleştirme 
servisi ile müşterilerin canlı 
ve geniş seçenek yelpazesine 
sahip olmasını sağlamak için 
isteğe bağlı olarak özel renkler 
sunuyor. 

RSJ 4/1 makinesi ile tasarıma ilham geldi

Brugnoli Extra Jakar uygulamasını başlattı
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Örme kumaşı uzunca bir 
süredir iç çamaşırı ve astar gibi 
giysilerde kullanılmasının yanı 
sıra ayakkabılarda da görmeye 
başladık. Farklı trendlerin küçük 
detaylarında saklı olan örme 
kumaşın estetiği hem sağlıklı 
bir spor aktivitesi için hem de 
kullanım kolaylığı için büyük 
önem taşıyor. Mayer & Cie 
geniş portföyünde ayakkabı 
üst malzemesinin üretimi 
için uygun olan ilk makinesi 
OVJA 1.6 EE - 3WT / 2WT ile 
örme kumaşın moda ve spor 
dünyasında yepyeni bir trend 
belirleyici rolü üstlendiğine 
vurgu yaptı. Üreticiler, bu yeni 
trende taleplerin 3-4 yılda çok 
daha büyüyeceğini söylüyor. 
Mayer & Cie yetkilileri konu 
ile ilgili, spor ayakkabıları için 
ayakkabı üst materyalinin imalatı 

Yuvarlak örgü makinesi 
sektörünün başarılı ismi TTM 
Makine, hem yurtdışı hem de 
yurtiçi pazarında rol oynamaya 
devam ediyor. 40 yıllık tecrübesi 
ile yüzde yüz yerli yuvarlak 
örgü makinelerini Türkiye’de 
üretmeye başlayan firma, 
sahip olduğu ileri teknolojiyi 
geçmişten gelen deneyimi ile 

harmanlayarak uzman kadrosunu 
en üst seviyede tutmaya çalışıyor. 
TTM; Ar-Ge, üretim ve satışı 
bir bütün olarak birleştirerek, 
Ar-Ge bölümünde yuvarlak örgü 
makinesinin dizaynları CAD 
ortamında 3 boyutlu olarak 
tasarlanıyor. Piyasada kullanılan 
yuvarlak örgü makineleri 
incelenerek müşterinin istek 

ve beklentileri doğrultusunda, 
kullanımı kolay, yüksek üretim 
hızı ve kalitesine sahip makineler 
tasarlanarak imal ediliyor. 
Kullanılan plc dokunmatik ekran 
sayesinde makinenin kullanım 
kolaylığı, örülen kumaşın 
kalitesi, kumaş gerginliğinin 
istenilen düzeyde makineyi 
durdurmadan ayarlanabilirliği 

sağlanıyor. Makinenin 24 
saat boyunca yaptığı işler 
kontrol edilebiliyor. Makinenin 
yüksek hızlarda güvenli olarak 
çalışabilmesi, yüksek hızlarda 
kumaş kalitesinin değişmemesi 
sağlanıyor. TTM, üretimi yaptığı 
makinelerin kullanıcıya, yedek 
parça kolaylığı, hızlı ve güvenli 
servis güvencesi sağlıyor.

Yuvarlak örgü ayakkabı trendini belirledi

40 yıllık tecrübesini yurtdışında konuşturuyor

konvansiyonel araçlarının bugüne 
kadar düz örgü veya çözgü 
örme olduğuna vurgu yaparak 
yuvarlak örmenin verimlilik ve 
çeşitlilik açısından daha yüksek 
bir potansiyele sahip olduğunu 
belirtiyorlar.
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Teknoloji gün geçtikçe gelişiyor, tekstil sektörü de bu yeni gelişmeleri takip ederek üretimini daha 
kaliteli hale getirmek için yoğun bir çaba gösteriyor. 125 yılı geride bırakan VDMA, yayınladığı rapor ile 
tekstilde yenilikçi bir değişime öncülük edecek makine yapılarını değerlendirdi.

VDMA 125’inci 
kuruluş yıldönümünde 
bir dizi multimedya 

raporu hazırladı. Yeni web 
sitesinde yayınlanan raporunda, 
makine mühendisliği endüstrisi 
için makinelerin sürekli 
gelişen teknolojisine değindi. 
Yayınlanan raporda; VDMA 
Tekstil Makineleri Birliği 
Başkan Yardımcısı Regina 
Brückner şu açıklamada 
bulunuyor: “Makineler, insanlar 
için ilerleme kaydetmek ve 
enerji, hareketlilik, altyapı 
ve sağlık gibi zorlukların 
üstesinden gelmek için 
geliştirilen araçlardır. Bu 
anlamda tekstil ve tekstil 
makineleri de günlük yaşamı 
iyileştirmede önemli bir rol 
oynuyor.” Tekstil makineleri, 
verimli yapısı ile iyi bir kaynak 
oluşturuyor. Örme, dokuma veya 
dokunmamış kumaşlara dayanan 

hafif yapı malzemeleri havacılık 
alanında muazzam bir tasarruf 
potansiyeli sağlıyor. VDMA’ya 
göre, yılda uçak başına 1.974 
l kerosen tasarruf edilebilir, 
A320’de 20 kg daha az ağırlıkta. 

Altyapı bakımı
Birçok yapıda kullanılan 
betonarme, altyapı bakımında 
zaman alıcı ve masraflı 
görülüyor. Çünkü betonarme 
yapısı gereği, yapıyı çatlatarak 
çürütebilen çelik takviye 
çubuğu içeriyor. Tekstil, çeliği 
karbon ile değiştirerek sağlam 
bir alternatif sunuyor. Karbon 
beton, kullanımları açısından 
dayanıklı ve çok yönlüdür. 
Betonun güçlendirilmesi için 
kullanılan karbon, çelikten daha 
da güçlüdür, ancak paslanmaz 
olduğundan daha hafif ve daha 
dayanıklıdır. Bundan dolayı, 
karbon betondan yapılmış 

yapı elemanları daha incedir, 
hammaddelere olan talebi 
azaltır ve sonuç olarak, enerji 
kullanımı ve CO2 emisyonları 
yarı yarıya azalır Köprülerin 
ve binaların korunmasına 
yardımcı olan bu malzemeler, 
ipliğin ağa benzer göbeklere 
hatta ve hatta üç boyutlu ayırıcı 
kumaşlara işlendiği çözgü örme 
makinelerinde yapılıyor.

Tıbbi teknoloji 
Tıp teknolojisinde de tekstil 
hayati bir rol oynamaktadır. 
Stent, kalp kapak replasmanı 
ve suni kıkırdak veya doku 
gibi tekstil temelli implantların 
kullanımı günümüzde cerrahi 
tekniklerde güçlü bir şekilde 
büyüyor. Entegre sensörlü 
giysiler, nabız, solunum ve vücut 
hareketini ölçebilen tişörtler 
de dahil olmak üzere piyasada 
mevcut.

Çalışma dünyası
İş dünyasında tekstilin ayrı bir 
güvenlik önlemi adına yararını 
söyleyebilmemiz mümkün. 
Modern üretim alanlarında bile 
işçilerin yaralanmalara karşı 
korunması ve tehlikeli ortamlara 
karşı güvende olabilmesi 
için profesyonel ve koruyucu 
kıyafetler gerekiyor. Modern 
çalışma alanlarının özellikle 
yaz dönemlerindeki olmazsa 
olmaz eşyası, pek tabii ki 
klimalar. Gün geçtikçe kullanım 
alanının arttığı klimalarda, 
dokunmamış kumaşlardan 
yapılmış hava ve toz filtreleri 
görülüyor. Dernek, “Malzemeler 
ve Sağlık hikayeleri, hafif yapı 
ve tıbbi tekstil teknolojisinin 
sağlık ve yaşam kalitesini nasıl 
sağladığının itici gücü olan 
mekanik ve bitki mühendisliğinin 
heyecan verici örneklerini 
gösteriyor” diyor. 

TEKNOLOJİ 
GELİŞTİKÇE 
TEKSTİL 
GELİŞİM 
GÖSTERİYOR
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Örülü tıp tekstilinin Kuzey Amerika’daki 
önde gelen üreticilerinden BeoCare Group 
ve İtalya’nın başarılı firması Fra Production, 
stratejik bir ittifaka girdiler. Her iki şirket de kendi 
pazarlarında kendi markaları altında faaliyet 
göstermeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Tekstil sektörünün 
başarılı isimlerinden 
BeoCare Group ve 

İtalya’nın Fra Production şirketi 
bir araya geldi. İşlemin bir 
parçası olarak, Fra Production, 
ABD pazarındaki varlığını 
genişletmek için BeoCare’e ek 
işletme sermayesi sağlayacak 
bir sermaye artırımı yoluyla 
BeoCare sermayesinde azınlık 
hissesi satın aldı. Her iki şirket 
de kendi pazarlarında kendi 
markaları altında faaliyet 
göstermeye devam edecektir. 
Aynı zamanda, ürün portföyünü 
ve üretim kapasitelerini 
Avrupa’ya ve ABD’ye entegre 
edecekler. 

Ürün yelpazesi genişleyecek
İttifakın sonucu olarak, 
ABD’de Fra’nın distribütörü 
olacak olan BeoCare, örgü 
fiksasyon pantolonu ve patentli 
Surgifix boru örgü gibi Fra 
ürünlerinin yanı sıra geniş bir 
bandaj bandı sunarak ürün 
yelpazesini genişletecek. 
BeoCare, Hudson, NC’deki 
üretim tesisini genişletiyor, 
böylece Fra Production lisansı 
altında ABD’de bu örgü 
fiksasyon ürünlerinin çoğunu 
üretebiliyor. Aynı zamanda Fra 
Production, 2014 yılında Shelby 

Elastics’in satın alınmasından 
bu yana BeoCare ürün grubuna 
eklenen dikişsiz fiksasyon 
pantolonu, doğum ve cerrahi 
giysiler ve tüm elastik ürünler 
de dahil olmak üzere tüm 
BeoCare ürünlerinde tek Avrupa 
distribütörü haline gelecektir. 
Fra Production CEO’su Andrea 
Colombo yaptığı açıklamada, 
“Bu ittifakın her iki şirket için 
de büyük bir fırsat sunduğuna 
inanıyorum. Müşterilerimizin 
küresel ihtiyaçlarını daha iyi 
karşılayabilecek gerçek anlamda 
küresel bir grup oluşturuyoruz” 
dedi. 
BeoCare CEO’su Peter 
Vanderbruggen ise, konuyla 

ilgili “Fra ile yeni ortaklıklar 
konusunda çok heyecanlıyız. 
Bu gelişme, iki kıtada güçlü 
temsilciliği olan çok uluslu 
bir grubun parçası olmakla 
birlikte, ABD merkezli bir 
üretici olmamızı sağlıyor” 
açıklamasında bulundu.

Tıbbi tekstiller liderleri 
hakkında
NC, Hudson’da 125 kişiyi 
istihdam eden BeoCare, fiksasyon, 
sıkıştırma ve destek için kullanılan 
örme tekstil ürünlerinin önde 
gelen yerli OEM sözleşmeli 
üreticisi olarak sektörde başarıyla 
yer alıyor. BeoCare, ISO 9001 
ve ISO 13485 sertifikalarına 
sahip olarak ve müşterileri 
arasında ABD’deki en büyük 
tıbbi distribütörlerden biri olarak 
hizmetlerini sürdürüyor.
Fra Production Spa, üstün tıbbi, 
gıda, tarımsal ve endüstriyel 
ürünlerin tasarımında ve 
imalatında liderliğini koruyor. 
55 yılı aşkın süredir İtalyan ve 
uluslararası pazarda yer alan 
Fra Production, Surgifix patenti 
altında tutma kabiliyeti için tıbbi 
boru şeklinde elastik ağın yanı sıra 
elastik örgü pantolon ve bandajlar 
üretiyor ve tedarik ediyor.

İKİ TIBBİ TEKSTİL LİDERİ EL SIKIŞTI
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TEKSTİL DÜNYASI BU FUARLARDA

Tekstil sektörünün duayenleri bu fuarlarda bir araya geliyor. Yeni teknoloji makinelerinin tekniği, iplik ve kumaş 
pazarlarının paydaşlarının buluştuğu bu dünyaca ünlü fuarları kaçırmayın!

BULUŞACAK

TITAS - Taipei Yenilikçi Tekstil Uygulama Fuarı / 16-18 Ekim 2017 - Tayvan – Taipei
Küresel pazarda tekstil teknolojisinin en yeni gelişmelerine bu fuarda tanık olacaksınız. 3 gün boyunca sürecek olan fuarda pek çok farklı 

tasarımcının ürünlerini yakından inceleyebilme fırsatını yakalayın.

Pitti Immagine Modaprima / 10-12 Kasım 2017 - İtalya - Floransa 
Moda tutkunlarının dört gözle beklediği fuar için geri sayım başladı. 

Hazır olun, modanın kalbi İtalya’da düzenlenen Pitti Immagine 
Modaprima ile atacak.

JAPANTEX 2017 / 15-17 Kasım 2017 - Japonya - Tokyo
Japonya’nın Tokyo kentinde 35’incisi düzenlenecek olan JAPANTEX 

2017 ev tekstil ürünlerine dair yeni trendleri katılımcıları ile paylaşmaya 
hazırlanıyor.
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ITMA Barcelona 2019 / 20-26 Haziran 2019
 İspanya - Barcelona

Beklenen fuarın tarihi sonunda belli oldu! Tekstilin bel kemiği makine 
sektörüne dair tüm paydaşların yer aldığı ITMA Barcelona 2019 yılının 

Haziran ayında kapılarını aralayacak.

Garmentech 2018 / 24- 27 Ocak 2018
 Banglades - Dhaka

Makine sektöründeki karar alıcıların ve teknik personelin tüm kesitlerine 
ulaşmak için mükemmel pazarlama forumu Garmentech 2018, 4 gün 

boyunca binlerce ziyaretçiye kapılarını açacak.

ISPO / 28- 31 Ocak 2018 - Almanya - Münih
Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilecek ISPO, uluslararası spor giyim sektörüne ışık tutacak. Sektörü mercek altına 

alacak bu fuar için ajandanızda yer ayırmanızı öneririz.
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Avrupa’nın en büyük üç tedarikçisinden biri 
olan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 
Almanya’nın Münih şehrinde 5-7 Eylül 2017 
tarihlerinde düzenlenen Munich Apparel Source 
Fuarı’na katılarak koleksiyonlarını tanıttı. Fuarın 
ihraç pazarındaki konumunu güçlendirmeye 
yarayacağı düşünülüyor.

Munich Apparel 
Source Fuarı’nın 
Türkiye Milli Katılım 

Organizasyonu’nu Ege 
Hazır giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği üstlenirken, 
fuarda Türkiye’den 14 firma 
koleksiyonlarını Alman hazır 
giyim ithalatçılarının beğenisine 
sundu. Almanya, Türkiye’nin 
ihracatında en büyük ihraç pazarı 
olduğu gibi Türk hazır giyim 
sektörünün de en büyük ihraç 
pazarı. Yıllık 17 milyar dolar 
ihracat yapan Türk hazırgiyim 
ve konfeksiyon sektörü, 
Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı 
yıllık 14 milyar dolar ihracatın 
yüzde 23’üne denk gelen 3,2 
milyar dolarlık tutarı tek başına 
gerçekleştirdi. Almanya’nın 
hazır giyim ithalatında Çin ve 
Bangladeş’ten sonra üçüncü 
sırada yer aldığımızı ifade 
eden Ege Hazırgiyim ve 

Konfeksiyon İharcatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Emre 
Kızılgüneşler, Türkiye’nin 
Almanya pazarında yüzde 10 
pazar payına sahip olduğunu, 
Almanya’da lider konuma 
gelebilecek potansiyele sahip 
olduklarını, Munich Apparel 
Source Fuarı’na katılarak 
Almanya pazarında yeni fırsatlar 
elde etmeyi umduklarını kaydetti.
Türkiye ile Almanya arasında 
son dönemdeki siyasi gerilimin 
uzun soluklu olmayacağına 
inandıklarını dile getiren 
Kızılgüneşler, “Almanya ile 
Türkiye tarih boyunca yoğun 
siyasi ve ekonomik işbirliği içinde 
olan iki ülke. Almanya uzun 
yıllardır Türkiye’nin en büyük 
dış ticaret partneri. Almanya’da 
3 milyonu aşkın Türk yaşıyor. 
İki ülke ilişkilerinin kısa süre 
içinde normale döneceğine 
inanıyoruz ve Almanya pazarında 

konumumuzu güçlendirmek hatta 
birinci tedarikçi olmak istiyoruz” 
diye konuştu. Munich Apparel 
Source Fuarı, Tekstil pazarının 
en tanınmış fuarlarından olan ve 
dünya çapında tekstil alıcıları 
ve tedarikçilerini ağırlayan 
Munich Fabric Start Fuarı ile eş 
zamanlı olarak ilk kez düzenlendi. 
Munich Apparel Source Fuarı, 
Almanya’nın tek uluslararası 
hazır giyim üretici fuarı olma 
özelliğini taşıyor. Fuarda 6 Eylül 
Çarşamba günü Ege Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği Tanıtım Komitesi Başkanı 
Sayın Elvan Ünlütürk tarafından 
Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim 
sektörleri üzerine bir sunum 
gerçekleştirildi.

HAZIR GİYİM 
FUARLARLA 
GÜÇLENECEK

Munich Apparel 
Source Fuarı’na 
katılan firmalar

• Akçakaya Group Tekstil 
• Belgü Tekstil Üretim Tic. 
San. Ltd.Şti., 
• CU Tekstil San. ve Tic. 
A.Ş., 
• Demoteks Tekstil San. 
ve Tic. Ltd. Şti., 
• Egedeniz Tekstil San. ve 
Tic. A.Ş., 
• Fıratteks Tekstil San. ve 
Tic. Ltd. ŞK.,
• İ.Y.A.Tekstil Sanayi ve Tic. 
Ltd. Şti., 
• Mergü Tekstil Konf. San. 
ve Tic. Ltd.Şti., 
• Mosi Tekstil San.Tic. 
Ltd. Şti., 
• Nurteks Konfeksiyon 
• İşletmeleri San. Tic. 
Ltd. Şti., 
• Seyfeli Dış Ticaret Ltd 
Şti., 
• Tuline Tekstil San. Tic. 
A.Ş., 
• Version Tekstil Turizm 
San. ve Dış Ticaret A.Ş., 
• Yalaz Tekstil San. ve 
Tic. A.Ş.
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DOSSO DOSSI FASHION SHOW 
İLHAM VERMEYE DEVAM EDİYOR
İş ve tatili birleştiren özgün modeliyle tüm dünyada adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion 
Show, uluslar arası alanda kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Dosso Dossi Fashion Show, 
Dünya İş Konfederasyonu’nca THE BIZZ 2017’de “En İlham Verici Proje Ödülü”ne değer görüldü. 

Merkezi ABD’nin 
Teksas eyaletinde 
bulunan Dünya İş 

Konfederasyonu (WORLDCOB) 
tarafından verilen ve küresel 
ölçekte en prestijli ticaret 
ödülü kabul edilen THE BIZZ 
2017’de Dosso Dossi Fashion 
Show, “En İlham Verici Proje 
Ödülü”nün (Best Inspirational 
Project Award) sahibi oldu. 
THE BIZZ, dünya ölçeğinde 
en önemli ticaret ödülü olarak 
kabul ediliyor. İşletmelerde iş 
mükemmelliğini teşvik etmeyi 
hedefleyen ödül için adaylar titiz 
bir eleme sürecinin ardından 
belirleniyor. Uluslar arası 
medyanın ekonomi editörleri ve 
endüstri analistleri tarafından 

referans kabul edilen ödüller, 
ülkelerindeki en seçkin şirketlere 
ve işadamlarına veriliyor. Dosso 
Dossi Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eraslan ödül 
töreninde yaptığı konuşmada, 
alanında dünyanın en saygın 
ödülüne değer görülmekten 
büyük bir onur duyduğunu 
söyledi. Ödülün kendilerini çok 
daha fazla motive edeceğini 
vurgulayan Hikmet Eraslan, 
“Bu başarıda büyük bir emek 
ve yaratıcılık var. İlk işe 
başladığımızda Dosso Dossi bir 
hayaldi. Ekip olarak bu hayali 
gerçeğe dönüştüreceğimize 
inandık. Yıllar içinde büyük bir 
aileye dönüştüğümüz 30’dan 
fazla ülkeden müşterilerimizin 

de katkısıyla bugünlere 
geldik. Ben büyük hayalimizin 
gerçeğe dönüşmesinde emeği 
olan tüm ekibe teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu anlamlı ödülü 
Dosso Dossi’yi dünyanın en 
iyisi yapan ekibime armağan 
ediyorum” şeklinde konuştu. 
8-12 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Dosso Dossi 
Fashion Show’un Antalya’nın 
gelmiş geçmiş en büyük moda 
organizasyonuna dönüştüğünü 
ifade eden Hikmet Eraslan, 
“Dördü Brezilyalı, biri Rus 
5 top modeli aynı podyumda 
buluşturduk. Aldığımız ödüller 
çıtayı hep daha yukarılara 
koymamız için bizi adeta 
kamçılıyor” dedi.

THE BIZZ, dünya ölçeğinde en 
önemli ticaret ödülü olarak 

kabul ediliyor. İşletmelerde iş 
mükemmelliğini teşvik etmeyi 

hedefleyen ödül için adaylar
titiz bir eleme sürecinin ardından 

belirleniyor. Uluslararası 
medyanın ekonomi editörleri ve 

endüstri analistleri tarafından 
referans kabul edilen ödüller, 

ülkelerindeki en seçkin şirketlere 
ve işadamlarına veriliyor. 
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CHIC Şanghay Fuarı, Sonbahar ve İlkbahar dönemleri için buluşma tarihini açıkladı. Sonbahar 
dönemi için tüm hazırlıklarını tamamlayan CHIC, 850 firmayı ağırlayacak. 

Çin pazarına girmek 
için bir köprü görevi 
gören CHIC Şanghay 

Fuarı, 11-13 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleşecek. CHIC 
Sonbahar döneminde, 850 
katılımcı firmaya mükemmel 
bir bakış kazandıracak. Fuarın 
sonbahar dönemi için Fransa, 
İtalya, Kore, Polonya, İspanya, 
İngiltere gibi 20 ülkeden de 
yaklaşık 350 yabancı katılımcı 
açıklandı. 
CHIC Fuarı, İlkbahar dönemi 
için de buluşma tarihini açıkladı. 
14-16 Mart 2018 olarak İlkbahar 
buluşma tarihini belirleyen fuar 
yönetimi, alanını da genişletiyor. 
Sonbahar döneminde 50 bin 
metrekare alanda ziyaretçilerini 
ağırlarken, 2018 İlkbahar 
döneminde 100 bin metrekare 
alana taşıyor. İnovasyon ve 
yaratıcı fikirler üzerinde çalışan 
fuar yönetimi, Ekim ayının 
konusunu Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk (KSS) odaklı 
Sürdürülebilirlik Bölgesi olarak 
öne çıkaracak. Çin markaları, 
bazı uluslararası markaların 
Çinli distribütörlerinin 
koleksiyonlarıyla birlikte aynı 
zamanda farklı yaşam tarzı 
bölümlerine ait tasarımlar da 
sunacak: Heritage, Urban View, 

New Look, Kids’ Paradise, 
Secret Stars, Impulses gibi. 

Türk markaları için 
kaçırılmaz fırsat
Hazır giyimden aksesuara, 
çantadan ayakkabıya kadar 
birçok üründe geniş bir yelpaze 
sunan CHIC Şanghay Fuarı, 
Türk deri ve tekstil sektörü 
için önemli bir fırsat seçeneği 
olarak karşısına çıkıyor. Fuara 
milli katılım düzenleyen 
İDMİB, katıldığı her dönemde 
ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi 

ile karşılaştı. Önemli siparişlerle 
yurda dönen Türk ihracatçısı 
ziyaretçiler tarafından CHIC 
Şanghay Fuarı’nın merakla 
beklenen isimlerinden biri 
olmayı başardı. Çin pazarına 
girmek isteyen veya bu pazarda 
kalıcı olmak isteyen Türk 
firmaları, CHIC Şanghay 
Fuarı’nın kapısını çalmak 
zorunda. 

Lüks İtalyan markalar 
fuarda…
Çin’de güçlü imaj ve 

performans çizen İtalya 
da fuarın yine Sonbahar 
döneminde lüks markaları 
ile boy gösterecek. Bottega 
Veneta, Giorgio Armani, 
Gucci, Krizia, Missoni, Prada 
gibi lüks İtalyan markalar Çin 
pazarında yer alıyor ve fuara 
da katılım sağlıyor. Bunlara 
ek olarak fuarın bu döneminde 
Dolcepunta, Fessura, Fiore 
Sassetti, Giovanni Fabiani, 
Moschino, Naturino, Sara Kent, 
Spernanzoni, Thierry Rabotin, 
Voile Blanche gibi yaklaşık 20 
İtalyan markası yer alacak.  

WeChat ile etkin sosyal 
medya tanıtımı
CHIC Şanghay’da, WeChat 
aracılığıyla sosyal medya 
tanıtımı, etkin bir satın alım için 
en önemli iletişim araçlarından 
biri olarak kullanılacak. 
Çin’de 700 milyonun üzerinde 
kullanıcısı olan WeChat en 
popüler mobil messenger 
uygulaması. CHIC, katılımcılarla 
ilgili en yeni bilgileri 180 
bin’in üzerinde takipçisine 
ait veritabanına iletmek için 
WeChat’ı kullanıyor. Aynı 
zamanda Moda Forumu’nda 
yaklaşık 20 moda gösterisi 
ziyaretçileri bekliyor olacak.

CHIC ŞANGHAY SONBAHAR 
DÖNEMİ İÇİN HAZIR 
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İSTANBUL’DA

Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla 
beklenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, modanın 
nabzını tuttu. 23 defileye ev sahipliği yapan etkinlik, 
söyleşilerden atölye çalışmalarına kadar birçok zengin 
programla moda severleri ağırladı. 

BİR HAFTA…
MODA DOLU

Mercedes-Benz 
Fashion Week 
İstanbul (MBFWI) 

İlkbahar/Yaz 2018 sezonu 12-15 
Eylül tarihleri arasında Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Moda dünyasının 
tüm önemli aktörleri tarafından 
heyecanla beklenen etkinlik 
kapsamında moda endüstrisinin 
oyuncuları defile ve sunumlara 
katılıp, trendleri takip ederek, 
satın alma seçeneklerini 
değerlendirdiler. İlkbahar/Yaz 
2018 koleksiyonlarının sunumu 
dışında, marka ve tasarımcıların 
satış etkinliklerinden modayı 
farklı boyutlarıyla konu alan 
söyleşiler, paneller ve atölye 
çalışmaları açısından zengin 
bir programla moda severlerin 
karşına çıkan MBFWI, 23 
defileye ev sahipliği yaptı.

Davetlileri şaşırtan defileler
İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB), Moda Tasarımcıları 
Derneği (MTD), Birleşmiş 
Markalar Derneği (BMD) ve 
İstanbul Moda Akademisi 
(İMA) tarafından desteklenen 
organizasyonun ilk günü Mert 
Erkan’ın defilesiyle başladı. 
Organizasyon daha sonra İstanbul 
Moda Akademisi’nin düzenlediği 
tasarım atölye çalışması ile devam 
etti. Ardından sırasıyla Rashid by 

Raşit Bağzıbağlı ve Siyar Akboğa 
İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonları 
davetlilerle buluştu. Kariyerinde 
10’uncu yılını kutlayan Özgür 
Masur, moda severlerin merakla 
beklediği defile oldu. Trend 
tahmin ajanslarından WGSN’in 
vizyon semineri ile başlayan 2’nci 
günde davetliler sırasıyla Mehmet 
Korkmaz, Emre Erdemoğlu, Ümit 
Kutluk, Giovane Gentile, Murat 
Aytulum’un koleksiyonlarını 
keşfetme fırsatı buldu.
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İstanbul Moda Akademisi’nin Ceylan 
Atınç moderatörlüğünde gerçekleşen 
“styling” seminerinin de takvimde 
yer bulduğu gün, Moda Tasarımcıları 
Derneği Başkanı Mehtap Elaidi’nin 
“Ve-Da-Ha” isimli İlkbahar/Yaz 2018 
koleksiyonu defilesiyle sona erdi. 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul’un üçüncü gününde haftanın 
merakla beklenen isimlerinin defile 
ve sunumları birbirini takip etti. Gün 
boyunca davetliler sırasıyla MİİN by 
Kadir Kılıç, DB Berdan, New Gen, 
Dice Kayek, Arzu Kaprol, Sudi Etuz 
ve Atıl Kutoğlu’nun koleksiyonlarını 
keşfettiler. Mercedes-Benz’in bu 
sezon koleksiyonunu “Mercedes-
Benz presents Bashaques’” ismiyle 
sunduğu başarılı tasarımcı Başak 
Cankeş ise güne damga vurdu. 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul’un dördüncü günü bu sezon 
moda haftasına ilk kez katılan NAZ 
by RUFAT ISMAYILOV defilesi 
ile başladı. AGA, Çiğdem Akın 
ve Zeynep Tosun’un İlkbahar/Yaz 
2018 koleksiyonlarının davetlilerle 
buluştuğu gün Özlem Süer’in kapanış 
defilesiyle sona erdi.

Özel sergi
Bu sezon ikinci defa Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi’nde 
gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion 
Week Istanbul’u, her gün ortalama 
4 bin ziyaretçi olmak üzere hafta 
boyunca toplam 16 binden fazla 
ziyaretçi defile ve sunumları takip 
etti. 300’den fazla yabancı satın 
alma sorumlusu, İHKİB tarafından 
düzenlenen The Core Istanbul’u 
ziyaret ederek toplam 16 marka 
ve 26 tasarımcının İlkbahar/Yaz 
2018 koleksiyonlarını keşfettiler. 
MBFWI’nin 10’uncu sezonu, çok özel 
bir sergi ile kutlandı. Bugüne kadar 
Mercedes-Benz’in destekleyerek 
defile ve enstalasyonlarını sunduğu 
tasarımcılar Özlem Kaya, Zeynep 
Tosun, Gül Ağış (Lug Von Siga), 
Hande Çokrak (Maid in Love), 
Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, 
Bahar Korcan, DB Berdan ve Başak 
Cankeş (Bashaques’), Mercedes-
Benz’in ikonik yıldızını kendi 
tasarım anlayışları doğrultusunda 
yorumladılar ve ortaya moda ile 
otomobilin tasarım ortak paydasında 
buluştuğu, yaratıcı eserler cıktı. 
Ceyda Balaban’ın küratörlüğünü 
üstlendiği ve kendisinin de bir yıldız 
tasarlayarak dahil olduğu serginin 
açılışı, 11 Eylül Pazartesi akşamı 
bir parti ile gerçekleşti, sonrasında 
ise yıldızlar MBFWI boyunca Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi’nde 
yer aldı.
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 şiyar akboğa  raşit bağzıbağlı 

 raşit bağzıbağlı  özgür masur 

 özgür masur 

 mert erkan  mert erkan 
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 emre erdemoğlu 

 mehtap elaidi 

 mehtap elaidi 

 murat aytulum  murat aytulum 

 ümit kutluk  ümit kutluk 
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 atıl kutoğlu 

 deniz berdan 

 deniz berdan 

 bashaques 

 İMA 

 sudi etüz 

 miin 

 arzu kaprol 
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 naz 

 çiğdem akın 

 özlem süer 

 zeynep tosun 

 zeynep tosun 

 naz 
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TİM’in öncülüğünde çalışmalarına başlanan Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM), Türk ekonomisine 
yepyeni bir soluk getirdi. Şu ana kadar Tahran, Dubai, New York ve Chicago’da Türkiye Ticaret 
Merkezleri faaliyete geçti. Kısa ve orta vadede dünya çapındaki TTM sayısının 50’ye ulaşması 
hedefleniyor.

TÜRK İHRACATÇISI TTM İLE 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

Türkiye’nin 2023 
ihracat stratejisi 
hedefleri doğrultusunda 

değişen rekabet koşullarına ve 
ihtiyaca uygun olarak ihracatın 
gelişmesine olanak sağlamak 
amacıyla Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) öncülüğünde 
ve koordinasyonunda 
kurulmasına karar verilen 
Türkiye Ticaret Merkezleri 2017 
yılı itibarıyla ilk konuklarını 
ağırlamaya başladı. TTM’ler 
için ilk çalışmalar 2016 yılında 
TİM A.Ş. iştiraki olarak 
ilgili ülkelerde şirketlerin 

kurulmasıyla başladı. İşbirliği 
kuruşlarından gelen talepler 
doğrultusunda ilgili şehirlerde 
uygun binaların kiralanması 
ve tadilatının ardından gerekli 
personelin istihdamı ile devam 
eden sürecin devamında 
firmalara ofis ve showroom’ların 
teslimi aşamasına geçildi. 
Şu ana kadar bilişim, 
iklimlendirme ve mücevher 
sektörlerinden gelen talepler 
doğrultusunda Dubai’de; hazır 
giyim, tekstil, kimya ve mobilya 
sektörlerinden gelen talepler 
doğrultusunda İran’da, hazır 

giyim, ev tekstili, halı ve iş 
kontratları sektörlerinden gelen 
talepler doğrultusunda New 
York’ta ve kimya sektöründen 
gelen talep ile Chicago’da 
Türkiye Ticaret Merkezleri 
faaliyete geçirildi. Gelecek 
dönem için İngiltere, Rusya, 
Çin, Kenya ve İtalya’da Türkiye 
Ticaret Merkezleri projeleri 
oluşturulması hedefleniyor.

TTM’lerin ilki,
Tahran oldu
Tahran TTM’deki tüm sektörlere 
ait ticaret merkezleri 25 Şubat 

2017’de katılımcı firmaların 
temsilcileri ve işadamlarının 
katılımıyla faaliyete geçti. 
Mobilya, hazır giyim, tekstil 
ve hammaddeleri ile kimya 
sektörlerini temsilen toplam 43 
firma ile gerçekleştirilen ziyaret 
kapsamında İranlı iş adamlarına 
showroom alanları tanıtıldı 
ve firmalar arasında ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirildi. 
Hazır giyim, tekstil ve 
hammaddeleri, kimya ve 
mobilya sektörlerinden toplam 
63 firmanın yanı sıra Türk 
Hava Yolları Tahran ofisini 
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de bünyesinde bulunduran 
Tahran TTM’nin resmi açılışı 
ise Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katılımı ile 9 
Temmuz’da yapıldı. Açılışa 
İran Sanayi Maden ve Ticaret 
Bakanı yardımcısı Mojtaba 
Khosrowtaj ile birlikte 15 
milletvekili ve İranlı konuklar  
katıldı. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ile birlikte merkezin 
açılışını gerçekleştiren Bakan 
Zeybekci, açılışta yaptığı 
konuşmada 3 yıl önce imzalanan 
125 ürünün olduğu tercihli 
ticaret anlaşmasına daha çok 
ürünün dahil edilmesi için görüş 
alışverişinde bulunulduğunu 
belirterek “İki ülke ticareti 
arasında hiçbir engelin olmasını 
istemiyoruz. Hedefimiz 50 
milyar dolarlık bir ticarete 
ulaşmak. 3’üncü ülkelerle 
de ticaret yapmak istiyoruz. 
Kısa sürede Serbest Ticaret 

Anlaşması (STA) sürecine 
ulaşmak istiyoruz” dedi.
Açılış kapsamında Türk ve 
İranlı işadamları arasında ikili 
iş görüşmeleri gerçekleştirildi 
ve Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, İran Sanayi Maden 
ve Ticaret Bakanı Yardımcısı 
Mojtaba Khosrowtaj ve diğer 
yetkililerin katılımı ile “İran 
Türkiye İş Forumu” düzenlendi.
İki yıl önce yürürlüğe giren 
Tercihli Ticaret Anlaşması ile 
geçen yıl Türkiye’nin İran’a 
ihracatı bir önceki yıla göre 
yüzde 39 artarak 725 milyon 
dolardan 1 milyar doların 
üzerine çıktı. Bu yılın ilk 5 
ayında İran’a ihracat TTA 
kapsamındaki ürünlerde yüzde 
8 artarak 391 milyon dolara 
çıktı. TTA kapsamında İran’dan 
yapılan ithalat ise 2016’da 
yüzde 42 artarak 32 milyon 
dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Dubai TTM faaliyetlerine 
hızlı başladı
Çalışmaları 11 Temmuz 
2016’da TIM TTC Gulf 
Consulting FZE isimli şirketin 
kurulmasıyla başlayan Dubai 
Türkiye Ticaret Merkezi iki 
ayrı lokasyonda faaliyetlerini 
sürdürüyor. İklimlendirme ve 
bilişim sektörlerinin faaliyet 
gösterdiği Dubai DWTC Türk 
Ticaret Merkezi, Dubai’nin 
en önemli iş merkezlerinden 
biri olan Dubai Dünya Ticaret 

Merkezi’nde (DWTC) faaliyet 
gösteriyor. Mücevher sektörü 
içinse özellikle mücevher ve 
elmas sektöründe yoğunlaşmış 
olan DMCC Almas Tower tercih 
edildi. Dubai DWTC TTM, 
gerekli yasal prosedürlerin 
ve tefrişat çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 
28 Şubat 2017’de düzenlenen 
etkinlikler ile faaliyetlerine 
başladı. 28 Şubat 2017 tarihinde 
Dubai DWTC TTM TİM ortak 
alanında gerçekleştirilen ilk 

Şu ana kadar Dubai’de, Tahran’da,  New 
York’ta ve Chicago’da Türkiye Ticaret 
Merkezleri faaliyete geçmiş durumda. Gelecek 
dönem içinse İngiltere, Rusya, Çin, Kenya ve 
İtalya’da Türkiye Ticaret Merkezleri projeleri 
oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye’nin ilk Türk Ticaret Merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin açılışı ile İran’ın başkenti Tahran’a kuruldu. 4500 metrekarelik bir alanda kurulan merkez, Tahran’da açılan ilk 
yabancı ticaret merkezi özelliğini taşıyor. Açılışta “Türkiye-İran İş Forumu” gerçekleştirildi.

Tahran TTM’nin resmi açılışı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin katılımı ile 9 Temmuz’da yapıldı. Açılışa İran Sanayi Maden ve Ticaret 
Bakanı Yardımcısı Mojtaba Khosrowtaj da katıldı.
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etkinliğe BAİB üyesi 14 firma 
temsilcisi ve Carrefour üst düzey 
yöneticisi katıldı. 1 Mart 2017 
tarihinde düzenlenen ve 250 
kişinin katıldığı ikinci etkinlik 
kapsamında Türkiye’den gelen 
gıda sektörü firma temsilcilerine 
BAE pazarı ile bilgilendirme 
sunumu yapıldı. İhracatçılara 
BAE’de iş yaparken dikkat 
edilmesi gereken hususlar 
aktarılırken Dubai Ticaret 

Ataşemiz Hasan Önal ve 
Dubai’deki danışmanlarımız da 
BAE pazarı ile ilgili bilgileri 
paylaştılar.
8 Mart 2017 tarihinde yine 
Dubai TTM TİM ortak alanında 
çimento sektörü temsilcilerine 
yönelik bir bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi. Dubai 
Ticaret Ataşemiz Hasan Önal’ın 
yaptığı BAE çimento pazarı 
hakkında sunuma TİM A.Ş. 
Başkan Yardımcısı Ali Özinönü 
de katıldı. Dubai TTM projeleri 
ofis alanları, iş görüşmelerine 
katılım sağlayan tüm firmalar 
tarafından büyük beğeni kazandı. 
12-13 Mart 2017 tarihlerinde, 
DWTC TTM TİM ortak alanında 
ayakkabı sektöründen Ege 
İhracatçı Birlikleri üyesi 9 firma 
ürünlerini sergileyerek ikili iş 
görüşmelerinde bulundu. Dubai 
Ticaret Ataşemiz Hasan Önal 
her etkinlikte olduğu gibi firma 
temsilcilerini yalnız bırakmadı 
ve gelen firmalara TTM ortak 
alan konferans salonunda BAE 
pazarı hakkında bilgilendirme 
sunumu yaptı.

İHKİB’den Dubai atağı 
İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) tarafından 7 Nisan 
2017 tarihinde gerçekleştirilen 
organizasyona ise 34 firma 
temsilcisi katıldı. Etkinliğe 
Dubai Ticaret Ataşemiz Hasan 
Önal da katılarak gelen firma 
yetkililerine TTM ortak 
alan konferans salonunda 
BAE ekonomisi hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 
Organizasyon kapsamında 
İHKİB üyelerine Dubai’de 
şirket kurulumu, serbest 
bölgeler ve gümrük mevzuatı 
hakkında bilgi verildi. Dubai 

ABD’nin Chicago kentindeki The 
Merchandise Center’da kimya sektörünün 

talebi ile kurulan TTM’ye, sergi üniteleri 
ve ürünlerin yerleştirilmesinin ardından 1 

Mayıs’ta faaliyete hazır hale geldi.

Londra Bilişim TTM’de sektöründen 
gelen talepler doğrultusunda pazara 
daha hızlı giriş yapmak için network 

sağlayabilecek coworking space 
üzerinde duruluyor.
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içerisinde başka bir TTM projesi 
olarak, mücevher sektörünün 
farklı bir bölgede, özellikle 
mücevher ve elmas sektöründe 
yoğunlaşmış olan DMCC 
ALMAS TOWER’da 30 Ocak 
2017 tarihinde bir ofis kiralandı 
ve 2 yıllık kira sözleşmesi 
yapıldı. Dubai DMCC TT’den 
ilk ihracat ise 27 Haziran’da 
gerçekleştirildi. 

İHİB New York’ta… 
ABD’de Türkiye Ticaret 
Merkezi çalışmalarının ilk 
adımı, 1 Temmuz 2016’da tüm 
eyaletlerde açılacak TTM’lerin 
operasyonlarını yürütmek üzere 

New York merkezli “TTC USA 
Consulting Corp.” isimli şirketin 
kurulması oldu. Şirket kuruluşu,  
muhasebe, avukat ve personel 
havuzunun oluşturulmasının 
ardından New York’un en gözde 
iş merkezlerinin bulunduğu 
Manhattan bölgesinde 1550 
metrekare toplam alana sahip 
New York TTM’de kiralama 
işlemleri tamamlandı. TTM’de 
faaliyetlerine başlayan ilk sektör 
halı oldu. New York Halı TTM, 
10 Mart’ta tadilat ve tefrişatın 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM AŞ’nin 
2016 faaliyet raporundaki sunuş yazısında 
dünya genelinde ticaretin merkezi kabul edilen 
bölgelerde 7/24 fuar mantığıyla çalışan TTM’ler 
sayesinde ülkemizde ilk kez pazar çalışmalarına 
farklı bir yapılanma kazandırıldığına dikkat çekti.

tamamlanmasının ardından 
27 Mart 2017 tarihinde İHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur 
Uysal ve TTM’de yer alan firma 
temsilcilerinin katılımıyla fiilen 
faaliyetlerine başladı. 
New York TTM Merkez binasının 

7’nci katında yer alan hazır 
giyim sektörü TTM’nin inşaat 
çalışmaları ise 10 Mayıs 2017 
itibarıyla tamamlanarak TTM 
faaliyete hazır hale getirildi 
ve 18 Temmuz 2017 tarihinde 
Hazır Giyim TTM de fiili olarak 

1550 metrekare toplam alana sahip 
New York TTM, kentin en gözde iş 

merkezlerinin bulunduğu Manhattan 
bölgesinde yer alıyor.

Rusya’da kurulacak TTM için Nisan ayında 
TİM AŞ heyeti, Moskova yakınlarındaki 
“SILKWAY” alışveriş merkezi binasını 
yerinde inceledi.
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seçilen Chicago kentinde The 
Merchandise Center’da kimya 
sektörünün talebi ile kurulan 
TTM için 235 metrekarelik alan 
kiralandı. Kimya Sektörü TTM’de 
sergi üniteleri ve ürünlerin 
yerleştirilmesinin ardından 1 
Mayıs’ta faaliyete hazır hale 
getirilen TTM’de halen istihdam 
edilecek personel için işe alım 
süreci devam ediyor.

Yeni projelerde Avrupa 
öne çıkıyor
Gelecek dönem Türkiye Ticaret 
Merkezi projeleri arasında 
Avrupa’daki çalışmalar dikkat 
çekiyor. TİM A.Ş.’nin Avrupa’da 
üç önemli ülkede TTM kurulması 
yönündeki çalışmaları son 
aşamaya yaklaşmış durumda. 
İngiltere’de Londra, Rusya’da 
Moskova ve Almanya’da 
Düsseldorf kentlerinde kurulması 
planlanan TTM’ler arasında 
sonuçlanmaya en yakın gözüken 
Londra TTM çalışmaları bilişim 
ve seramik sektörlerinden 
gelen talepler doğrultusunda 
yürütülüyor. Haziran 2016’da 
TTC Consulting London Limited 
şirketinin kurulmasının ardından 
Seramik Sektörü TTM için 22 
Mayıs 2017’de St. Cross Street 
adresinde bulunan bina için ön 
sözleşme aşamasına geçildi. 
Bilişim sektöründen gelen 
talep doğrultusunda ise pazara 
daha hızlı giriş yapıp network 
sağlayabilecekleri coworking 
space üzerinde duruldu ve 30 
Mart 2017 tarihinde lokasyon 
görüşmeleri için dünyanın 
çeşitli yerlerinde firmalar için 

ofis alanları sağlayan Wework 
firmasıyla irtibata geçildi. 3 farklı 
lokasyonda yapılan incelemelerin 
ardından 17 firmanın katılım 
yapabileceği bir ofis alanı için 
görüşmelere başlandı. Ticarette 
yaşanan sıkıntılı bir sürecin 
ardından yeniden Türkiye’nin 
önemli ihracat pazarları arasında 
yerini alan Rusya’da kurulacak 
TTM içinse Nisan ayında 
TİM A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu 
başkanlığında hazır giyim, deri, 
tekstil ve mobilya sektörlerinin 
temsilcilerinden oluşan bir 
heyet, Moskova yakınlarındaki 
“SILKWAY” alışveriş merkezi 
binasını yerinde inceledi. 
Ziyaretin ardından Mayıs ayında 
taslak kira sözleşmesi teslim 
alınarak alan çizimi yaptırılan 
binada, ortak alanlar dışında 
mağazalar için toplam 34 bin 
298 metrekare alan bulunuyor. 
2 bin 500 araçlık otoparkı ve 30 
bin metrekare kapalı depo alanı 
bulunan binada ayrıca 30 adet 
yük ve yolcu asansörü hizmet 
veriyor. Sadece Almanya değil, 

Tahran TTM’de mobilya, hazır giyim, tekstil ve 
ile kimya sektörlerine ait showroomların yanı 
sıra Türk Hava Yolları bürosu da hizmet veriyor.

İngiltere dışındaki tüm Avrupa 
operasyonlarının merkezi olması 
planlanan Düsseldorf’ta Haziran 
2016’da TTC Consulting Europe 
GMBH şirketinin kurulmasının 
ardından hem Düsseldorf’ta hem 
de İtalya’nın Milano kentinde 
kurulacak TTM’ler için ihracatçı 
birliklerinden talep bekleniyor. 

Çin’deki çalışmalar üç 
merkezde yürütülüyor
Türkiye’nin hedef pazarları 
arasında önemli bir yer tutan 
Çin’de TTM kuruluş çalışmaları 
Çin hükümeti tarafından 
desteklenen “One Belt One 
Road” projesi kapsamında 
başlatıldı. Türkiye ve Çin 
arasındaki ticareti artırmak ve 
Türk markalarının ilgili pazara 
girişini sağlamak amacıyla 
kurulan İpek Yolu Hava Projeleri 
A.Ş. yetkililerinin TİM A.Ş. ile 
irtibata geçmesinin ardından 
proje yetkilileriyle temaslarda 
bulunmak amacıyla Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Çıkrıkçıoğlu geçtiğimiz Mayıs 
ayında Çin’in Chongqing ve 

• İNGİLTERE /  Londra
Seramik TTM
• İNGİLTERE / 
Londra Bilişim TTM
• Rusya Moskova TTM
• ÇİN / Chengdu TTM 
• ÇİN / Chongqing TTM 
• ÇİN / Shuitou TTM 
• ALMANYA / 
Düsseldorf TTM
• KENYA /  Nairobi TTM

• İTALYA / Milano TTM 
• HİNDİSTAN/ 
Mumbai TTM 
• NİJERYA / Abuja TTM 
• GANA / Accra TTM 
• KATAR / Doha TTM

DEVAM EDEN 
PROJELER

GELECEK 
DÖNEM
PROJELERİ

faaliyete geçmiş durumda. 
Ev tekstili ve iş kontratları 
sektörleri TTM’leri için kat 
içi tadilat ve showroom inşa 
faaliyetlerine 3 Mayıs’ta 
başlandı. Ev Tekstili TTM’de 
tadilat çalışmaları Temmuz 
ayı itibarıyla tamamlanırken 
katılımcı firmaların ürün 
sevkiyatları devam ediyor. İş 
kontratları sektörü TTM’de ise 
kat içi tadilat ve showroom inşa 
çalışmaları sürdürülüyor. Öte 
yandan ABD’de ikinci TTM için 
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FAALİYETE GEÇEN TTM’LER

Chengdu şehirlerine ziyaretlerde 
bulundu. Öte yandan mermer 
sektörünün talebi doğrultusunda 
Çin’in Shuitou şehrinde TTM 
kurulması için lokasyon ile ilgili 
görüşmeler devam ediyor.

Afrika’nın incisi, Kenya
Kuruluş çalışmalarında önemli 
ilerleme kaydedilen TTM’lerden 
biri olan Nairobi TTM için 
Afrika’nın incisi Kenya’da 2016 
yılında TTC Consulting Kenya 
şirketinin kurulmasının ardından 
lokasyon çalışmaları başlatıldı 
ve oluşturulan seçenekler 
TTM talebinde bulunan İİB 
ve İDDMİB temsilcileri ile 
paylaşıldı. Sektör temsilcilerinin 
seçenekler hakkında görüşlerini 

iletmesiyle birlikte Kenya’ya 
yapılacak ziyaret ile Nairobi 
TTM çalışmalarında son aşamaya 
gelinmesi planlanıyor. Afrika 
kıtasında ayrıca Nijerya’da 
Abuja TTM ve Gana’da ACCRA 
TTM projeleri için ön çalışmalar 
sürdürülüyor. Çalışmaları 
devam eden diğer TTM’ler ise 
mermer sektörünün showroom 
ve depo çalışması başlattığı 
Katar’ın başkenti Doha ve şirket 
kuruluş çalışmalarının başladığı 
Hindistan’ın Mumbai kenti. 

TTM’ler ile farklı bir 
yapılanma…
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, TİM A.Ş.’nin 2016 
faaliyet raporundaki sunuş 

yazısında dünya genelinde 
ticaretin merkezi kabul edilen 
bölgelerde 7/24 fuar mantığıyla 
çalışan TTM’ler sayesinde 
ülkemizde ilk kez pazar 
çalışmalarına farklı bir yapılanma 
kazandırıldığına dikkat çekti. 
Türkiye Ticaret Merkezleri 
sayesinde, ihracatımızın son 
dönemde sergilediği başarılı 
performansı daha güçlü bir 
şekilde devam ettireceğini 
vurgulayan Büyükekşi, “TİM 
olarak bundan sonra da 
ülkemizin ihracat liginde daha 
da yükselmesi için benzer 
projeler ile kesintisiz çalışmaya 
devam edeceğiz” görüşünü dile 
getirdi. Aynı raporda görüşlerini 
dile getiren TİM A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa 
Çıkrıkçıoğlu da ülkemizin 
ihracat hamlesinde ve ülke 
imajımızda önemli rol üstlenecek 
Türkiye Ticaret Merkezlerinin, 
yurtdışındaki ticaret üssü olması 
için çalışmaların kesintisiz 
sürdürüleceği mesajını verdi. 
TİM A.Ş. CEO’su Bahadır 
Öztanyel de kısa ve orta 
vadede dünya çapında 50’ye 
yakın Türkiye Ticaret Merkezi 
açılmasının hedeflendiğini 
belirterek TTM’lerin amacının 
365 gün açık showroomlar 
kurularak her ülkede alıcıya 
güven veren sürekli ulaşılabilir 
bir yer oluşturmak ve Türkiye 
markasını bir adım öteye taşımak 
olduğunu vurguladı. 

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ

ABD
Chicago

ABD
New York

İNGİLTERE
Londra

İRAN
Tahran

HİNDİSTAN
Mumbai

BAE
DubaiKENYA

Nairobi

RUSYA
Moskava

ÇİN
Chengdu
Chongqing
Shuitou

ALMANYA
Düsseldorf

TAHRAN TTM

Sektörler İşbirliği 
Kuru-
luşu

Firma
sayısı

Toplam
Alan

Hazır giyim İHKİB 18 840 m2

Tekstil ve 
hammaddeleri

İTHİB 19 573 m2

Kimya İKMİB 14 292 m2

Mobilya İİB 10 478 m2

NEW YORK TTM 

Sektörler İşbirliği 
Kuru-
luşu

Firma
sayısı

Toplam
Alan

Hazır giyim İHKİB 6 310 m2

Halı İHİB 3 310 m2

İş kontratları BTSO 6 310 m2

Ev tekstili BTSO 8 310 m2

DUBAI DWTC TTM 

Sektörler İşbirliği 
Kuru-
luşu

Firma
sayısı

Toplam
Alan

İklimlendirme İSİB 10 253 m2

Bilişim TİM 11 291 m2

Ortak alan TİM - 202 m2

DUBAI DMCC TTM

Sektörler İşbirliği 
Kuru-
luşu

Firma
sayısı

Toplam
Alan

Mücevher İMMİB 8 310 m2

CHICAGO TTM
Sektörler İşbirliği 

Kuruluşu
Firma
sayısı

Toplam
Alan

Kimya İKMİB 9 310 m2
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HALEP İÇİN EL ELE VERDİLER
Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak 21 tır insani yardım malzemesini bölgeye 
ulaştıran ve kan bağışı kampanyası ile örnek duyarlılık gösteren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçılar Birliği (İTHİB) ile üye derneklerine Kızılay tarafından teşekkür plaketi verildi. Plaket verilen 
isimlerden biri de Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt oldu. 

Halep için el ele 
vererek, Türk Kızılayı 
aracılığı ile savaştan 

kaçarak İdlİb’e sığınan insanlara 
21 tır dolusu yardım malzemesi 
gönderen ihracatçı birlikleri 
ve dernekleri Türk Kızılayı 
unutmadı. İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları 
birliği’nin (İTHİb) düzenlediği 
iftar programına katılan Türk 
Kızılayı Genel başkanı dr. Kerem 
Kınık, yardım organizasyonuna 
destek veren birlik ve dernek 
başkanlarına desteklerinden ötürü 
birer plaket takdim etti. 

Sektörün güncel durumunun 
değerlendirildiği iftarda İTHİb 
Yönetim Kurulu başkanı 
İsmail Gülle açılış konuşması 
gerçekleştirdi. Türkiye tekstil 
ve hammaddeleri sektörünün 
güncel ihracat performansını 
değerlendiren İsmail Gülle, 
İTHİb’in faaliyetleri ve TİM 
işbirliği içerisinde yürütülen 
Türkiye Ticaret Merkezleri 
projesi hakkında davetlilere 
bilgi verdi. İTHİb üyesi 
firmaların temsilcileri ile 
sektörde faaliyet gösteren 
derneklerin Yönetim Kurulu 
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başkanlarının ve temsilcilerinin 
de yoğun bir katılım sağladığı 
iftar gecesinde; İTKİb Genel 
Sekreterliği’nin kurumsal 
yapısının ve şubelerin görev 
ve faaliyetlerinin tanıtıldığı el 
kitabının ve animasyon filminin 
İTHİb üyelerine tanıtımı 
yapıldı.

“Yüzyılın insanlık hareketine 
katkıda bulunduk”
İftar etkinliğinde, İTHİb 
öncülüğünde 2016 yılı Aralık 
ayında Türk Kızılayı ile birlikte 
gerçekleştirilen “Halep için El 
Ele” kampanyasından dolayı 
sektör temsilcileri ödüllendirildi. 
İTHİb Yönetim Kurulu başkanı 
İsmail Gülle, “Sadece ülkemizde 
değil tüm dünyada insani yardım 
hizmetinde model alınan, 
insanların en zor anlarında 
yanında olan gurur kaynağımız 
Türk Kızılayı’na bizler de Türk 
tekstilcileri olarak elimizden 
gelen katkıyı sunmak istedik. 
149 yıldır, dünyanın neresinde 

her Türk vatandaşının, bizlerin 
görevidir” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Genel başkan dr. 
Kerem Kınık da Türkiye’nin 
tekstil alanında önemli bir ülke 
olduğunu belirterek, tekstil 

Tekstil ve hazır giyim sektörünün bu gurur 
gecesinde plaket alan isimlerden biri olan 
ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, Örme Sanayicileri 
Derneği’nin Halep’te yaşanan insanlık 
dramı karşısında yardım ellerini her daim 
uzatacaklarını ve desteklerine devam 
edeceklerini belirtti.

olursa olsun sıkıntıya düşen 
insanlara yardım ulaştıran 
Türk Kızılayı’mız düzenlediği 
törenle bağışçıları olarak bizleri 
onurlandırdı. Yüzyılın insanlık 
hareketine katkıda bulunmak 

• İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı – İSMAİL GÜLLE
• Örme Sanayicileri Derneği Başkanı – Fİkrİ kurt
• Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş. Dern. Başkan Vekili – ŞErAFEttİn kurt
• Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı – BÜLEnt İyİkÜLAh
• İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhr.Birliği Başkanı – MuStAFA ŞEnocAk
• Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Başkanı – MurAt ÖzpEhLİvAn
• Laleli Sanayici ve İşadamları Dern. YK Üyesi – İBrAhİM MurAt rAMİzoğLu
• Merter Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı – yuSuF GEcÜ
• Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı – hÜSEyİn ÖztÜrk
• Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği Başkanı – İLkEr kArAtAŞ
• Türkiye Deri Konfeksiyon Derneği Başkanı – MuSA Evİn
• Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı - ALİ SAMİ Aydın
• Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı – hAdİ kArASu
• Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı – oSMAn ALyÜz
• Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı – vEhBİ cAnpoLAt
• Türkiye Triko Sanayicileri Derneği Başkanı – MuStAFA BALkuv

plaket alan kurumlar ve 
yöneticileri:

sektörünün insani yardım 
yönünden önemine dikkati 
çekti. 

Bağışlar bizzat teslim edildi
Türk Kızılayı Genel başkan dr. 
Kerem Kınık, “Tekstil sektörü 
hem üretip satıyor; hem de 
ürettiğini bağışlıyor. Muhtaç 
olan insanlar, tekstil sektöründen 
istifade ediyor. biz Türk Kızılay’ı 
olarak Halep operasyonu için 
yapılan bağışları, bizzat yerinde 
teslim ettik. Sizlerin bağışları, 
oradaki ihtiyaç sahiplerini 
ısıttı. 149 yıldır Hilali Ahmer, 
milletimizin yürüyüşüne eşlik 
ediyor. Afet, insani yardım ve 
halk sağlığı kurumu olan Kızılay, 
üzerine düşen görevi siz değerli 
bağışçılarımızın da desteğiyle 
başarılı bir şekilde sürdürüyor. 
İhtiyaç sahipleri adına bir kez 
daha teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Törende, Genel başkan 
dr. Kerem Kınık, İTHİb üyesi 
dernekler adına plaketlerini 
dernek başkanlarına takdim etti.

Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt; plaketini Kızılay Genel Başkanı Dr. Emre 
Kınık’ın elinden aldı.
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İHRACAT PUSULASI'NDA ROTA 
GANA'YI GÖSTERDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Coface'ın desteğiyle düzenlediği ve 10 ülkeyi kapsayan 
İhracat Pusulası Programı Rota: Gana etkinliği ile devam etti. Etkinlikte, Gana pazarı 
hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), 
“İhracat Pusulası” 

etkinlikleri kapsamında Güney 
Kore’nin ardından Gana pazarını 
masaya yatırdı. TİM Dış Ticaret 
Kompleksi konferans salonunda 
gerçekleştirilen toplantıda Gana 
pazarının Türk ihracatçıları için 
risk ve fırsatları, pazara giriş 
yöntemleri, Ganalı firmalara nasıl 
ulaşılacağı konularının yanı sıra 
ihracatçılara nakliye, gümrükleme 
ve sigorta konuları ele alındı.
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin açılış konuşması 
ile başlayan İhracat Pusulası 

etkinliği, Gana Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolosu 
Muhammed Nurudeen İsmaila, 
DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi 
Başkanı Pelin Güneşoğlu, TİM 
Genel Sekreteri Dr. Bader 
Arslan, Coface Ticari Gruptan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Gençtürk, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı Akra Önceki Ticaret 
Müşaviri Ziya Çamur ve Elvan 
Grup İhracat Müdürü Adem 
Karaduman’ın katılımı ile 
gerçekleşti.

“Bugün de rotamız Gana”
TİM Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, İhracat Pusulası 
etkinliklerine Güney Kore pazarı 
ile start verdiklerini hatırlatarak, 
“Güney Kore pazarı ile ilgili 
ihracatçılarımızı detaylı olarak 
bilgilendirdik. Bugün de rotamız, 
Gana. Sahra altı Afrika’da 
bağımsızlığını elde eden ilk ülke 
Gana. Aynı zamanda, bölgesinin 
güçlü ekonomilerinden biri. 
Daha 8 yıl önce GSYH’sinin 
yüzde 45’i tarımdan oluşurken, 
şu an milli hasılasının yarısından 
fazlası hizmet sektöründen 
oluşuyor. Gana altın ve petrol 
gibi zengin yer altı kaynakları 
ve meşhur kakaosuyla geniş bir 

ürün yelpazesine sahip” diye 
konuştu.

“Ticaretin önündeki engelleri 
bir bir aşmalıyız”
İhracat Pusulası etkinlikleri ile 
amaçlarının ihracatçı firmaları 
doğru pazara kanalize ederek, 
sağlıklı bir dış ticaret ekosistemi 
oluşturmak olduğunu ifade 
eden Büyükekşi, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “2016’da Gana’ya 
olan ihracatımız 298 milyon 
dolar. İthalatımız ise 180 milyon 
dolardır. 13 milyar dolar ithalatı 
olan Gana’dan bugün sadece 
yüzde 2,6 pay alıyoruz. Bu 



75ÖRME DÜNYASI Temmuz-Ağustos  2017

rakamlar bizim gibi iki dost ülke 
için yeterli değil. Türkiye, Gana’ya 
ihracatta motorlu kara taşıtları, 
örme giyim eşyaları, demir-çelik 
çubuklar ile dokuma halılar 
gibi ürünlerde büyük potansiyel 
barındırıyor. Aynı şekilde 
Gana’nın Türkiye’ye ihracatında 
da kimyevi maddeler, maden 
cevherleri ile gıda ürünlerinde 
ciddi bir potansiyel mevcut. Bu 
potansiyeli kullanmak da iki 
ülkenin iş insanlarına düşüyor. 
Birlikte daha güzel işler ortaya 
koymalıyız. Ticaretin önündeki 
engelleri bir bir aşmalıyız.”

İhracatçıları Gana pazarında 
zorlayan sorunlar
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
ihracatçılar tarafından bizzat dile 
getirilmesi istenilen sorunları 
şu sözleri ile ifade etti: “Ganalı 
firmaların güvenilirliği hakkında 
tereddüt eden ihracatçılarımızın 
bilgi edinebilecekleri yetkin 
bir makam bulunmuyor. Bu da 
diğer birçok Afrika ülkesine 
olduğu gibi Gana pazarına 
yönelmemizde engel arz ediyor. 
Gana’daki gümrük vergilerinin 
sıklıkla değişmesi pazarın 
öngörülebilirliğini azaltıyor. Bu 
da firmalarımız için caydırıcı 
olabiliyor. Son olarak, Afrika’nın 
iç kesimlerinde yer alıp deniz yolu 
ile bağlantısı olmayan Nijer, Mali 
gibi ülkelere yapılan ihracatta 
Gana limanları kullanılıyor. 
Ancak, Gana limanlarına gelen 
ürünlerin diğer ülkelere geçişi 
sırasında zaman alıcı ve masraflı 
uygulamalar mevcut. Bu da, 
ihracatçılarımızı zor durumda 
bırakıyor. Biz de diyoruz ki; 
kuvvetli insanlara has olan irade, 
her şartta bir yol açıp geçmesini 
bilir.”

Gana, Çin ürünlerine olumsuz 
bakıyor, bu da Türk firmalar
için avantaj
Gana Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosu Muhammed 
Nurudeen İsmaila, “24 milyon 
nüfusu olan Gana ile çok büyük bir 
nüfusa sahip olan Türkiye arasında 
önemli fırsatlar var. Türkiye bizim 
için büyük bir market. İki ülke 
arasındaki ilişkilerimizi birlikte 
daha da güçlendireceğiz” dedi.
DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi 
Başkanı Pelin Güneşoğlu ise 
Gana’nın Türk firmaları için 
önemli bir üs olduğunu belirterek, 
“2016 yılında Gana 3 milyar dolar 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: Gana, 
bölgesinin güçlü ekonomilerinden biri. 
Daha 8 yıl önce GSYH'sinin yüzde 
45'i tarımdan oluşurken, şu an milli 
hasılasının yarısından fazlası hizmet 
sektöründen oluşuyor. Gana altın ve 
petrol gibi zengin yer altı kaynakları 
ve meşhur kakaosuyla geniş bir ürün 
yelpazesine sahip" dedi. 

yabancı yatırımı çekmiş. İki ülke 
arasındaki ticari ilişkileri artırmak 
en büyük hedefimizdir. Özellikle 
Gana’da tarım ve tarıma dayalı 
sanayi ve gıda üretimi konusunda 
önemli bir üretim sağlanamadığını 
görüyoruz. Bu anlamda gıda 
sektöründe önemli bir ticaret 
potansiyeline sahipler. Yatırım 
yapmak isteyenler için Gana’da 
büyük fırsatlar var. Tekstil, turizm, 
enerji sektörlerinde de iş fırsatları 
çok fazla. Potansiyel ürünler 
arasında iş makineleri, kanatlı 
etler, balıklar, tedavi amaçlı ilaçlar 
sayılabilir. Gana’da Çin ürünlerine 
karşı olumsuz bakıyorlar. Daha 
kaliteli ürün üreten Türkler için 
bu Çinli firmalara karşı önemli bir 
avantajdır” diye konuştu.

İhracatçılar için
önemli fırsatlar
TİM Genel Sekreteri Dr. Halil 

Zengin doğal kaynaklara 
sahip Gana'nın ekonomisinde 
GSYİH'nın yaklaşık üçte birini 
teşkil eden tarım ve madencilik 
sektörü öne çıkıyor ve ihracat 
kalemlerinin büyük bir kısmını 
kakao ve altın oluşturuyor. 
Gana, Afrika'nın ikinci büyük 
(Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 
ardından), Batı Afrika'nın ise en 
büyük altın üreticisi ve dünyanın 
ikinci en büyük kakao üreticisi. 
Keza, kakao ihracatında 
dünyada 6’ncı sırada bulunuyor.

Gana ekonomisinin yüzde 
34’ünü tarım, yüzde 24'ünü 
sanayi ve yüzde 42'sini 
hizmet sektörü teşkil ediyor. 
Başlıca sanayi dalları gıda 
işletmeciliği, içecekler, tekstil, 
deri, kimyasallar, metal 
işlemeciliği, çimento olup, 
önde gelen tarım ürünlerini de 
hububat, baklagiller, kahve, 
yağlı tohumlar, pamuk, şeker 
kamışı, patates, kesme çiçek, 
küçük-büyükbaş hayvancılık ve 
balıkçılık oluşturuyor.

2010 yılı sonundan itibaren 
Gana "off-shore" petrol 
üretmeye başladı. Gana'nın 
yaklaşık 1,8 milyar varil 
miktarında petrol rezervlerine 
sahip olduğu ve günlük petrol 
üretim kapasitesinin 120.000 
varile kadar çıkabileceği 
belirtiliyor. Petrol, hali hazırda 
Gana'nın altından sonraki 
ikinci önemli ihracat kalemini 
teşkil ediyor ve önümüzdeki 
dönemde 1’inci sıraya ulaşması 
bekleniyor.

GANA'NIN EKONOMİSİ

Bader Arslan da Gana’nın 
toplam ithalatında istikrarlı bir 
artış olduğuna dikkat çekerek, 
“Binden fazla firmamız 
Gana’ya ihracat yapıyor. Gana 
Afrika’daki ülkeler arasında en 
rahat ticaret yapılacak ülkedir” 
dedi.
Coface Ticari Gruptan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Gençtürk Gana pazarındaki ticari 
riskler, alacak sigortası ve bu 
alanlara Coface’ın ihracatçılara 
sunduğu hizmetleri aktarırken, 
Ekonomi Bakanlığı Akra Önceki 
Ticaret Müşaviri Ziya Çamur, 
müşavirlik görevi süresince elde 
ettiği deneyimleri firmalarla 
paylaştı. Gana’ya en çok ihracat 
gerçekleştiren firmalardan Elvan 
Grup’un İhracat Müdürü Adem 
Karaduman ise firmalar özelinde 
Gana pazarına bakış açılarını ve 
deneyimlerini aktardı.
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ÜLKELERE GÖRE 2017 AĞUSTOS İHRACATI

AĞUSTOS AYINDA 
İHRACAT

YÜZDE 11,9 
ARTIŞLA 12 MİLYAR 

439 MİLYON 
DOLAR OLDU

TÜRKİYE İHRACATI

ANA ÜRETİM
GRUPLARININ
İHRACATTAN
ALDIĞI PAY

321,54 
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

515,83 
MİLYON DOLAR

İTALYA

478,71 
MİLYON DOLAR

FRANSA

740,48  
MİLYON DOLAR

ABD

297,75 
MİLYON DOLAR

BAE

762,45 
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

558,48 
MİLYON DOLAR

İSPANYA

773,27 
MİLYON DOLAR

IRAK

1,2 
MİLYAR DOLAR

ALMANYA

310,4 
MİLYON DOLAR

İSRAİL

% 13,4

% 83

% 3,58
 TARIM:

SANAYİ: 

MADENCİLİK:

2017 yılının Ağustos ayında 1 milyar 836 milyon 87 bin dolarlık ihracata imza atan 
otomotiv endüstrisi en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 
679 milyon 93 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 461 milyon 364 bin 
dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti.

Ağustos ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 179,4 ile gemi ve yat, yüzde 70,5 ile 
zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde kaydedildi.

Geçen ay Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 83’ünü gerçekleştiren sanayi 
grubunda 2016’nın aynı ayına göre yüzde 12,9’luk artışla 10 milyar 324 milyon 800 
bin dolarlık ihracat yapıldı.

İHRACATI
EN FAZLA ARTAN İL 
İhracatını Ağustos ayında en çok 
artıran ilk 10 il arasında yüzde
16 artışla Denizli oldu.

ANA ÜRETİM 
GRUPLARININ
OCAK-AĞUSTOS 
İHRACATI

219,1   MİLYAR DOLAR
38,03 

MİLYAR DOLAR

27,7       
MİLYAR DOLAR

32 
MİLYAR DOLAR

5,1 
MİLYON DOLAR

10,3 
MİLYAR DOLAR

Sanayi 
mamulleri

Kimyevi maddeler ve 
mamulleri

Tarıma dayalı işlenmiş 
ürünler

Ağaç ve orman ürünleri

Hayvansal ürünler

Bitkissel ürünler

DENİZLİ
%16
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ÜLKELERE GÖRE 2017 AĞUSTOS İHRACATI

AĞUSTOS AYINDA
 İHRACAT
696,9 

 MİLYON 
DOLAR OLDU

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI 

ALT ÜRÜN 
GRUPLARINDA 
AĞUTOS  
İHRACATI

ÜRÜN GRUPLARININ 
SEKTÖRDEKİ 

İHRACAT PAYI

30,74 
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

64,54 
MİLYON DOLAR

İTALYA

63,85 
MİLYON DOLAR
BULGARİSTAN

59,41 
MİLYON DOLAR

ABD

28,12 
MİLYON DOLAR

POLONYA

33,23 
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

24,43 
MİLYON DOLAR

İSPANYA

47,92 
MİLYON DOLAR

İRAN

77,31 
MİLYON DOLAR

ALMANYA

24,17 
MİLYON DOLAR

ROMANYA

482,25 
MİLYON DOLAR

50,85 
MİLYON DOLAR

163,83 
MİLYON DOLAR

190,25 
MİLYON DOLAR

İPLİKLER DİĞER 
İPLİKLER

TEKSTİL
ELYAF

TEKSTİL 
KUMAŞLAR

ELYAF  %5,8
İPLİK   %17,7
DOKUMA   %24,1
ÖRME  %16,0

TEKSTİL 
İPLİKLER

Örme kumaş 2017 yılının 
Ağustos ayında 142,02 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi. 
Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 
6,2 oranında artış gösteren 
sektörün payı yüzde 16 oldu.
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PARA POLİTİKASI VE ENFLASYON

Reel Kesim Güven Endeksi 
(RKGE) Ağustosta bir önceki 
aya göre yüzde 1,1, geçen 
yılın aynı dönemine göre ise 
yüzde 8,4 artarak 110,7 oldu. 
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış RKGE’nin de 
aynı şekilde aylıkta yüzde 2,3 
ve yıllıkta 8,4 artışla 110,2 

değerini aldığını görmekteyiz. 
Reel Kesim Güven Endeksi’nin 
detaylarına baktığımızda 
ise gelecek 3 aya ilişkin 
ihracat sipariş miktarında 
aylık bazda yüzde 10,3 artış 
olurken, sabit sermaye 
yatırım harcamalarının yüzde 
0,6 azaldığı görülmekte. 

Tüketici Güven Endeksi 
(TGE), bir önceki aya göre 
yüzde 0,3, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4,4 
azalarak Ağustos  ayında 71,1 
değerine geriledi. Bir önceki 
ay ile karşılaştırıldığında 
özellikle otomobil ve konut 
satın alma, mevcut dönemin 

dayanıklı tüketim malı satın 
alımına uygunluğu konusunda 
sert düşüşler olduğunu 
görmekteyiz. Gelecek 12 aylık 
dönemde tüketici fiyatlarında 
değişime ilişkin bekleyişlerde 
bozulma olurken, işsiz sayısı 
beklentisinde de benzer bir 
durumda karşılaşmaktayız.

Para Politikası Kurulu (PPK) 
faizlerde beklendiği gibi 
değişikliğe gitmedi. Marjinal 
fonlama oranını (üst bant) 
yüzde 9,25’te Merkez Bankası 
borçlanma faiz oranını yüzde 
7,25’te, politika faizi olan bir 
hafta vadeli repo ihale faiz 
oranını yüzde 8’de ve Geç 
Likidite Penceresi’nden gecelik 
vadede borç verme faiz oranını 

yüzde 12,25’te sabit tutarak 
sıkı para politikası duruşunu 
korudu. Yayınlanan metinde 
“alınan destekleyici teşvik ve 
tedbirlerin katkısıyla iktisadi 
faaliyetin gücünü koruduğu ve 
toparlanmanın devam ettiğine” 
yapılan vurgu “toparlanmanın güç 
kazandığı” şeklinde değiştirilerek 
büyüme öne çıkarıldı. Ancak 
çekirdek enflasyon göstergelerine 

ilişkin gelişmelerin fiyatlama 
davranışlarına etkisine dikkat 
çekilmesi, faizlerde değişikliğe 
gidilmemesindeki en önemli 
neden olduğu görülmekte. 
Ağustos ayında TÜFE piyasa 
beklentisi olan yüzde 0,15’in 
üzerinde yüzde 0,52 artarak 
yıllıkta yüzde 9,79’dan tekrar 
çift haneye yüzde 10,68’e 
yükseldi.Merkez Bankası Beklenti 

Anketi’nde aylık beklenti yüzde 
0,21 artış şeklindeydi. Hizmetler 
grubu aylık bazda yüzde 0,73 
artarak yıllıkta sınırlı bir yükseliş 
gösterirken, mal grubunun 
yüzde 0,43 artışla yıllıkta 
yüzde 9,97’den yüzde 11,26’ya 
keskin bir yükseliş gösterdiğini 
izlemekteyiz. Söz konusu 
seyir talep taraflı bir enflasyon 
olduğuna işaret ediyor.

GÜVEN ENDEKSLERİ

TÜFE Değişim Oranı (%, Yıllık)

Kaynak:  TÜİK
TCMB Faizleri

Sabit Tuttu

Kaynak: TCMB & TÜİK

Tüketici Güveni 
Azalırken Reel Kesim 
Güveni Arttı

Reel Kesimin 
Beklentileri Güçlü 
Seyrediyor
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TÜİK verilerine göre, Temmuz 
ayında dış ticaret açığı 8,8 
milyar dolar olurken 12 aylık 
birikimli dış ticaret açığı 62,9 
milyar dolara genişledi (önceki 
ay 58,9 milyar dolar). İhracat 
yıllık bazda yüzde 28,3 artarak 
12,6 milyar dolar olurken; 
ithalat yüzde 46,2 artışla 21,4 
milyar dolar olarak gerçekleşti.
İhracatın ithalatı karşılama 
oranı bir önceki yılın aynı 
dönemindeki yüzde 67 iken bu 
yıl yüzde 58,8 geriledi. Mevsim 
ve takvim etkisinden arındırılmış 
ihracat Temmuz ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1,6 
gerilerken ithalatın yüzde 5,3 
artmış olduğunu görmekteyiz. 
Temmuz ayı ile birlikte 12 aylık 
birikimli ihracat 151,1 milyar 
dolar olurken, ithalat 214,0 
milyar dolar oldu. Rakamlara 
ithalattaki artış hızının (yüzde 
7,8) ihracattan daha yüksek 
olduğunu (yüzde 6,1) ortaya 
koyarken dış ticaret açığının 
da yüzde 12,2 artmış olduğuna 
işaret etmekte. Böylelikle 
ihracatın ithalatı karşılama 
oranı da yüzde 71,8’den yüzde 
70,6’ya gerilemiş oldu. 2016 
yılında 23,9 milyar dolar 
olan enerji maliyeti, 12 aylık 
birikimli olarak bakıldığında 

Temmuz’da 28,1 milyon 
dolara yükselirken bir önceki 
yılın dönemine göre enerji 
maliyetinin yüzde 9,5 arttığını 
söylemekte. Temmuz ayında 
0,947 milyar dolarlık altın 
ihracatına karşılık 2,7 milyar 
dolar ithalat gerçekleşirken, 
2016 yılında dış ticarete 1,7 
milyar dolar katkı veren altın 
altının 7,2 milyar dolar olumsuz 
katkı verdiği görülmekte. 
Dış ticaret rakamlarına altın 
ve enerji etkisini dışarıda 
bırakarak baktığımızda çekirdek 
açığın (altın ve enerji hariç) 
27,4 milyar dolara yükselmiş 
olduğunu görmekteyiz. Enerji 
dışı açık ise altının da etkisiyle 
34,7 milyar dolara yükseldi.

İhracat Temmuz’da
%28,3 Arttı

Haziran ayında işsizlik bir önceki 
aya göre değişmeyerek yüzde 10,2 
oldu. Geçen yılın aynı döneminde 
bu rakam yüzde 10,2 düzeyindeydi. 
Geçen yılın aynı döneminde yüzde 
12,2 olan Tarım Dışı İşsizlik de 
değişmezken, işgücüne katılım 
oranı önceki yılın aynı dönemine 
göre 100 baz puan artış göstererek 
yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işsizlik oranı önceki aya göre 20 
baz puan düşerek yüzde 11,1 
olurken geçen yılın aynı dönemine 
göre değişim göstermedi. Geçen 
yılın Haziran ayında yüzde 13,1 
olan tarım dışı işsizlik de bir 
önceki aya göre 20 baz puan 
düşerek yüzde 13,2 oldu. Genç 
nüfusta işsizlik ise bir önceki aya 
göre 80 baz puan artarak yüzde 
20,6 olurken, geçtiğimiz yılın aynı 
döneminde bu rakam yüzde 19,4 
idi.

İŞGÜCÜ PİYASALARI

DIŞ TİCARET DENGESİ

 Kaynak: TÜİK

Kadınların İşgücüne 
Katılma Oranı 
%34,1 Oldu

İşsizlik
Oranı  %10,2’de

Yatay Seyretti

İhracat (Milyar $)

Dış Ticaret (Milyar $)

 Kaynak: TÜİK

 Kaynak: TÜİK

İthalat 
%46,2 Arttı
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