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ÖRSAD İÇİN YENİ DÖNEMDE DE YOLA DEVAM
Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurulu’nu üyelerimi-
zin yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleştirdik ve bir 
kez daha üyelerimizin teveccühüne mazhar olduk.  
Öncelikle bu demokrasi şölenine katılım sağlayan 
tüm değerli üyelerimizi ve yönetime talip olan arka-
daşlarımızı tebrik ediyorum. Şunu açıkça ifade etmek 
isterim ki, bu seçimin kaybedeni yoktur. Kazanan 
ÖRSAD olmuştur, sektörümüz olmuştur. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın.
Sivil toplum örgütlerine yaklaşımda dünya ile kı-
yaslandığında ülkemiz ile oldukça büyük farklar 
bulunduğunu belirtmek durumundayız. Maalesef 
ülkemizde sivil toplum çalışmaları çok az katılım-
la ve büyük fedakârlıklarla yürütülebilmektedir. Bu 
nedenle derneğimizin 6. Olağan Genel Kurulu’nda 
gözlediğimiz yoğun katılımın anlamı çok büyüktür. 

Böylesine güçlü bir katılım sağladığınız için ve biz-
lere bu birliği, beraberliği ve gücü aktardığınız için 
teşekkür ediyorum.
Artık “ustalık dönemi” olarak nitelediğimiz bu yeni 
dönemde üyelerimizin bize verdiği mesajı çok iyi 
değerlendirerek gerekli dersleri çıkarmamız gerekti-
ğinin bilincindeyiz. Başta sanayi bölgesi olmak üze-
re, üyelerimizin yararına olan tüm çalışmaların ya-
kın takipçisi olacağız. Projesi olan her bir üyemizin 
projesini bizimle paylaşması, devam eden projelere 
katılmaları, yakalamış olduğumuz bu birlik ve bera-
berlik ruhunun daha da perçinlenmesi için önemli bir 
fırsat olacaktır. Unutmayın ülkemizin kalkınması siz 
değerli meslektaşlarım sayesinde oluyor.
Sizlerin de desteği ile daha güçlü ve birleştirici bir 
ÖRSAD için yeni dönemde de yola devam…

Fikri KURT
ÖRSAD Başkanı
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creora® hakkında daha fazla bilgi için

Mr.Song (Chang Seok Song)
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Tel: +90-212-284-1601

creora® is registered trade mark of the Hyosung Corporation for its brand of premium spandex.

www.creora.com

creora® eco-soft Yumuşak tutum ve benzersiz
beyazlık için düşük ısıda fikse edilebilen  spandeks.

creora® Power Fit spandex yüksek düzeyde kuvvet 
ve sıkılaştırma için tasarlanmış spandex

creora® Black Parlama yapmayan daha koyu siyah 
için siyah spandeks.
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Avrupa Birliği (AB) 
ülkeleri, birlik içerisinde 

“ucuz işçiliği” engellemeye 
yönelik düzenleme üzerinde 
uzlaşı sağladı. Buna göre, AB 
içerisinde çalışmak üzere bir 
başka ülkeye gönderilen kişilere, 
bulundukları ülkedeki ilgili sektör 
seviyesinde ücret verilecek. 
Çalışanlar, bulundukları ülkenin 
resmi tatillerinden ve yıllık izin 
sürelerinden faydalanacak. Ayrıca, 
bu çalışanların mevcut durumda 
30 ay olan görevlendirilme 
süreleri 12 aya indirilecek. Sadece 
istisnai durumlarda 6 aylık ilave 
bir müddet verilecek. AB’nin 
daha az gelişmiş ülkeleri üyeliğe 
almasıyla, Doğu Avrupa’da 
kurulan çok sayıda şirket Batı 
Avrupa ülkelerine çalışan 
göndermeye başladı. Mevcut 
durumda, gönderilen kişilere 
kendi ülkelerinin asgari ücreti 

seviyesinde ödeme yapılıyor. 
Ancak bu durum gidilen 
ülkedeki sektör seviyelerinin çok 
aşağısında kalıyor. Ayrıca, söz 
konusu çalışanların emeklilik 
ödemeleri ve sigorta primleri 
de kendi ülkelerindeki seviyede 
ödeniyor. Avrupa’da bu şekilde 
çalışan yaklaşık 2 milyon kişi 
bulunuyor. Bunlar özellikle 
inşaat ve yaşlı bakımı gibi 
alanlarda çalışıyor. Söz konusu 
düzenleme özellikle Fransa, 
Almanya, Belçika, Lüksemburg, 
Hollanda ve Avusturya tarafından 
desteklenirken, Doğu Avrupa ve 
Baltık ülkelerince rahatsızlıkla 
karşılanıyor. Düzenlemenin 
yürürlüğe girmesi için Avrupa 
Parlamentosu tarafından 
onaylanması, ardından AB 
üyesi bütün ülkelerin gerekli 
düzenlemeleri yürürlüğe sokması 
gerekiyor.

Avrupa Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi (ZEW) 

Ekonomik Güven Endeksi, 
Almanya’da Ekim ayında, Eylül 
ayına kıyasla 0,6 puan artarak 
17,6 puana yükseldi. Eylülde 17 
puan olan endeks, bu ay hafif 
artışla 17,6 puan seviyesine 
çıkmasına karşın 23,8 puan olan 
uzun vadeli ortalamanın altında 
kalmaya devam etti. Almanya’da 
Ekim ayı Cari Durum Endeksi ise 
Eylül’e kıyasla 0,9 puan azalarak 
87 puana indi. Finansal piyasa 
uzmanlarının Euro Bölgesi’nin 
ekonomik gelişimi hakkındaki 
değerlendirmeleri de önemli 
ölçüde bozuldu. İlgili gösterge 5 
puan azalarak 26,7 puana geriledi. 
Buna karşılık Euro Bölgesi’ndeki 
mevcut ekonomik durum 
göstergesi 1 puan artarak 36,5 
puana çıktı. ZEW Başkanı Prof. 

Dr. Achim Wambach, konuya 
ilişkin değerlendirmesinde, 
gelecek altı aylık döneme ilişkin 
iyileşmiş görünümün, özellikle 
önceki aylarda görülen şaşırtıcı 
derecede olumlu büyüme 
rakamlarının bir sonucu olduğunu 
dile getirdi. Ağustos ayında, 
hem üretim hem de gelen sipariş 
rakamlarının beklenenden belirgin 
şekilde daha iyi olduğuna dikkati 
çeken Wambach, şunları kaydetti: 
“Alman ihracatının çerçeve 
koşulları, Avrupa’nın olumlu 
büyüme rakamları ile daha da 
geliştirildi. Enflasyon oranının 
tekrar yükselmesi ve enflasyonda 
daha da artış beklentisi, 
Almanya’da olumlu bir ekonomik 
gelişmeye işaret ediyor ve Avrupa 
Merkez Bankasının (ECB) para 
politikasında bir değişikliği daha 
mümkün hale getiriyor.”

AB, ucuz işçilik ile 
mücadelede uzlaştı

Almanya’da ‘ekonomi güveni’ 
hafif arttı

Çin, 3’üncü çeyrekte yüzde
6,8 büyüdü

Avrupa bankaları yıllar 
boyunca, müşterilerinin 
kredi kartı harcamalarından 
konut kredilerine kadar 
pek çok alanda izleyerek, 
onların harcama alışkanlıkları 
hakkındaki bilgileri derleyip 
bünyelerinde saklayan 
bir kale haline geldiler. 
Şimdi ise bu kurumlar 
yasa koyucuların rekabeti 
güçlendirme arayışı 
sonucunda daha önce 
hiç olmadıkları kadar açık 

olmaya zorlanacaklar. Ocak 
ayından itibaren başlayarak, 
Avrupa Birliği dahilindeki 
bankalar, müşterilerin izin 
vermesi halinde müşteri 
hesaplarına ve verilerine 
rakip kurumların erişimine 
imkan tanıyacak. Yeni 
düzenlemeler uyarınca 
bankalar ayrıca dış firmalarla 
aralarında bilgi akışını 
hızlandıracak bir dijital ağ 
oluşturmakla da yükümlü 
olacaklar. 

Avrupa bankalarına yeni 
düzenleme geliyor

Çin Ulusal İstatistik 
Kurumu’ndan yapılan 

açıklamaya göre, ülkede, yılın 
3’üncü çeyreğinde Gayri Safi Yurt 
içi Hasıla (GSYH) artışı bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
6,8 oldu. Söz konusu verideki artış, 
bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 
1,7 düzeyinde gerçekleşti. Çin’in 
2’nci çeyreğe ilişkin büyümesi, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6,9 ve bir önceki çeyreğe 
kıyasla da yüzde 1,8 düzeyinde 
gerçekleşmişti. Açıklamada, 
Çin Komünist Partisi Merkez 
Komitesi’nin güçlü liderliği 
altında, yıl başından bu yana 
tüm bölge ve alanlarda, istikrarı 
koruma doğrultusunda izlenen yol 
haritasına sadık kalındığı, arz yanlı 
yapısal reformlara odaklanıldığı, 

talebin artırıldığı, yoğunlaştırılmış 
reform ve yenilikler uygulandığı 
ve reel ekonominin canlanması 
için aksiyonlar alındığı belirtildi. 
Yılın 3’üncü çeyreğinde hizmet 
sektöründeki hızlı iyileşmenin 
korunduğu aktarılan açıklamada, 
iş aktivitesinin ise artmaya devam 
ettiği vurgulandı.
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Ekonomi araştırma kuruluşu 
IHS Markit Economics’in 

öncü verilerine göre, Euro Bölgesi 
bileşik PMI eylülde 56,7 iken 
ekimde 55,9 puana indi. Son 2 ayın 
en düşük seviyesini gören endeks, 
56,5 puanlık piyasa beklentisinin 
de altında gerçekleşti. Euro 
Bölgesi’nde ekim ayı öncü imalat 
sanayi PMI ise Eylül ayındaki 
58,1 puandan 58,6 puana çıkarak 
son 80 ayın en yüksek seviyesine 
ulaşırken, öncü hizmet sektörü 
PMI ise 55,8 puandan 54,9 puana 
düşerek son 2 ayın en düşük 
seviyesine indi. Avrupa’nın en 
önemli ekonomisi Almanya’da 

ise Ekim ayı öncü bileşik PMI 
57,7 puandan 56,9 puana, hizmet 
sektörü PMI 55,6 puandan 55,2 
puana ve imalat sanayi PMI da 
60,6’dan 60,5 puana geriledi. IHS 
Markit Economics Başekonomisti 
Chris Williamson, konuya ilişkin 
açıklamasında, “Euro Bölgesi 
ekonomisi şimdiye kadar iyi 
bir yıl geçirdi ve öncü sinyaller 
bunun 2017 son çeyreğinin 
başında da sürdüğü yönünde” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Williamson ayrıca PMI verisinin, 
Ekim ayında özel sektörün 
üretiminde daha güçlü bir artışa 
işaret ettiğini dile getirdi. 

Euro Bölgesi’nde ekonomik 
faaliyet yavaşladı

IEA tarafından yayınlanan 
rapora göre güneş, 2016’da en 
hızlı büyüyen enerji kaynağı 
oldu. Tarihte ilk kez küresel 
elektrik üretiminde en çok 
kullanılan kaynak güneş 
enerjisi oldu. Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın (IEA) yayınladığı 
rapor 2016 yılında yeni 
net elektrik kapasiteninin 
neredeyse üçte ikisinin başta 
güneş enerjisi olmak üzere 
yenilenebilir kaynaklardan 
üretildiğini gösteriyor. 
Ayrıca geçtiğimiz yıl dünya 
genelinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarından 
toplam 165 gigawatt elektrik 
üretimi gerçekleşti. ABD 
Başkanı Donald Trump’ın 
çevre kuruluşları ve sivil 
toplum örgütlerinden gelen 
tepkilere rağmen fosil 
yakıtların kullanılmasını 
teşvik ettiği bir dönemde 
yeni elektrik kapasitesinde 
güneş enerjisinden üretilen 
elektrikteki büyüme ilk kez 

kömürden üretilen net elektrik 
büyümesini geçti. “Yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilen 
elektrik kapasitesinin 2022 
itibariyle 1000 gigawatt 
artmasını bekliyoruz. Bu da 
kömür enerjisinden üretilen 
ve inşası 80 yıl süren elektrik 
kapasitesinin yarısına tekabül 
ediyor” diyen IAE Direktörü 
Fatih Birol, “Güneş enerjisinde 
yeni bir devrin doğuşuna 
tanık oluyoruz. 2022 itibarıyla 
güneş enerjisi kapasitesindeki 
büyümenin diğer tüm 
yenilenebilir teknolojilerden 
daha yüksek olmasını 
bekliyoruz” açıklamasında 
bulundu. 2022’de kapasite 
740 gigawatt olabilir. Rapora 
göre 2022 yılına kadar 
yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen elektrik kapasitesi 
920 gigawatt (yüzde 
43) artacak. Sadece Çin 
küresel yenilenebilir enerji 
kapasitesinin yüzde 40’ını 
oluşturacak. 

Güneş, en hızlı büyüyen 
enerji kaynağı oldu

Hollanda’da 15 Mart’ta 
düzenlenen erken genel 

seçimden 225 gün sonra hükümet 
resmen kuruldu. Özgürlük ve 
Demokrasi için Halk Partisi 
(VVD), Hristiyan Demokratlar 
Birliği (CDA), Demokrat 66 
(D66) ve Hıristiyan Birlik 
Partisi’nden (CU) oluşan dört 
partili yeni koalisyon hükümeti 
göreve başladı. VVD lideri Mark 
Rutte’nin belirlediği yeni kabine 
üyeleri, Lahey’deki Noordeinde 
Sarayı’nda Kral Alexander ile 
görüşerek yemin etti. Parlamento 
tarihinde ilk defa bir Kral ile 
yapılan yemin töreni televizyon 
kanalları tarafından canlı 
yayınlandı. Rutte’nin başbakanlık 
ve koalisyondaki diğer 3 partiden 
belirlenen isimlerin başbakan 
yardımcılığı yapacağı yeni 
hükümette toplam 15 bakan, 
8 de müsteşar görev yapacak. 
Dört partinin daha önce vardığı 

anlaşmaya göre, VVD 5 bakan 
ve 3 müsteşarlık, CDA 4 bakan 
ve 2 müsteşarlık, D66 4 bakan 
ve 2 müsteşarlık, CU ise 2 bakan 
ve 1 müsteşarlık alacak. Buna 
göre VVD’den Halbe Zijlstra 
Dışişleri Bakanlığı, Sander Dekker 
Yasaları Koruma Bakanlığı, Cora 
van Nieuwenhuizen Altyapı ve 
Su İşleri Bakanlığı, Eric Wiebes 
Ekonomi ve İklim Bakanlığı, 
Bruno Bruins Tıbbi Bakım 
Bakanlığı, CDA’dan Ferdinand 
Grapperhaus Adalet ve Güvenlik 
Bakanlığı, Wopke Hoekstra 
Maliye Bakanlığı, Hugo de Jonge 
Sağlık Refah ve Spor Bakanlığı, 
Ank Bijleveld Savunma Bakanlığı; 
D66’dan Sigrid Kaag Dış Ticaret 
ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı, 
Kajsa Ollongren İçişleri Bakanlığı, 
CU’dan ise Arie Slob İlköğretim 
ve Medya Bakanlığı ve Carola 
Schouten da Tarım, Doğa ve Gıda 
Bakanlığı görevini üstlenecek.

225 gün sonra hükümet kuruldu

Bazı Fransız medya organları 
için yapılan “Opinion Way” 
isimli kamuoyu araştırmasına 
göre, katılımcıların yüzde 
61’i ekonomik başarının zayıf 
olduğunu düşünüyor. Ekonomik 
gidişatı olumlu bulanların oranı 
ise yüzde 38. Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un 
politikalarının sadece yeni kurulan 
firmaları (startup firmalarını) 

desteklediğini düşünenlerin 
oranı yüzde 31 olurken, ankete 
katılanların yüzde 15’i bu 
politikaların sadece halihazırdaki 
fabrikaları desteklediğini belirtti. 
Macron, yürürlüğe koyduğu 
ekonomi politikaları ve çıkardığı 
yasalar nedeniyle daha çok sol 
kesimin, “zenginler için politika 
yürüttüğü” suçlamalarına maruz 
kalıyor.

Fransa’da halk ekonomik 
gidişattan memnun değil
Fransa’da halkın çoğunluğu ekonomik 
gidişattan memnun değil.
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TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
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Japonya’da yapılan seçimlerden 
kazanan olarak çıkan Shinzo 

Abe, ülkede ordu kurulmasına 
izin vermeyen anayasayı 
değiştirecek. Japonya Başbakanı 
Shinzo Abe, 22 Ekim pazar 
günü yapılan seçimleri kazandı. 
Abe Japonya’nın aktif bir ordu 
kurmasına imkan vermeyen 
anayasasının değiştirilmesi 
için çalışmaya başlayacak. 
Abe’nin başında olduğu Liberal 
Demokratik Parti ve koalisyon 
ortakları, Japon basınında yer 
alan kesinleşmemiş sonuçlara 
göre parlamentonun 465 
sandalyesinden 312’sini, yani 
sandalyelerin üçte ikisini 
elde etti. Anayasada istediği 

değişiklikler için diğer partileri 
ikna etmek istediğini daha önce 
aktarmış olan Abe, değişikliklerin 
2020 yılına kadar yapılması 
ısrarından vazgeçti. Abe 
düzenlediği basın toplantısında, 
“İktidar bloğu olarak üçte ikilik 
çoğunluğu kazandık, ancak 
(anayasa değişikliği için) iktidar 
ve muhalefet arasındaki geniş 
çaplı mutabakatı korumak için 
çalışmamız gerekiyor” dedi. 
Abe, seçim zaferinin anayasa 
değişikliği için yetki anlamına 
geldiğini söylemedi ancak, 
“ve bunun ardından insanların 
zihnini kazanmayı hedefliyoruz, 
böylece referandumda çoğunluğu 
kazanabiliriz” dedi. 

İngiltere’de milyonlarca işçiyi 
istihdam eden iş dünyası 

liderleri, hükümetin AB’den 
çıkış süreci içinde bir an önce 
bir geçiş süreci anlaşması yap-
masını, yoksa ülkenin istihdam 
ve yatırım kaybına uğrayacağını 
söylediler. Ülkenin en büyük 
beş işveren kuruluşu, Brexit 
Bakanı David Davis’e gönde-
recekleri bir mektubun taslak 
metninde, statükoyu devam etti-
recek bir geçiş döneminin bir an 
önce belirlenmesinin şirketlerin 
2018 başında almaları gereken 
yatırım kararları için gerekli ol-
duğunu belirtiyorlar. Başbakan 
Theresa May, Brexit’ten sonra 

şirketlerin sarsılmaması için 
iki yıl süreyle AB tek pazarına 
erişimin devam edeceğini 
vaat etmişti. Konuya yakın bir 
kaynağın verdiği bilgiye göre 
mektupta, “(Geçiş) üzerinde bir 
anlaşmaya bir an öne varılma-
lıdır çünkü şirketler 2018 yılı 
başında ciddi kararlar almak 
zorundalar ve bunların Birleşik 
Krallık’ta istihdam ve yatırım 
üzerinde etkileri olacaktır” de-
nildi. Sky News televizyonunun 
haberine göre işveren grupları, 
İngiltere’nin hiçbir anlaşma 
sağlanmadan AB’den ayrılmak 
zorunda kalabileceğinden kay-
gılanıyorlar.

Filipinler ile Rusya arasında, 
araştırma, üretim desteği, 

uzman değişimi ve eğitim 
konularını içeren askeri ve 
teknik işbirliği anlaşmasına 
imza atıldı. Filipinler Haber 
Ajansına göre, 4. Güneydoğu 
Asya Uluslar Birliği Savunma 
Bakanları Toplantısı (ADMM) 
sırasında imzalanan anlaşma, 
araştırma, üretim desteği, ortak 
tatbikatlar için uzman değişimi 
ve eğitimi konularında askeri 
ve teknik iş birliğini içeriyor. 
Anlaşma, Rusya Savunma 
Bakanı General Sergey Şoygu ile 
Filipinler Savunma Bakanı Delfin 

Lorenzana tarafından imzalandı. 
Rosoboronexport adlı Rus 
şirketinden savunma malzemeleri 
alınması için de anlaşma 
imzalayan Lorenzana, basına 
yaptığı açıklamada, insani ve afet 
yardımı ekipmanları arayışında 
olduklarını, bu anlaşmayla da 
afet müdahalelerinde kullanılacak 
hafif silahlar, araçlar ve özel 
ekipmanlar satın aldıklarını 
belirtti. Rus hükümetinin, 
Filipinler’e hibe ettiği 5 bin 
kalaşnikof, bir milyon cephane, 
5 bin çelik başlık ile 20 askeri 
kamyon geçen hafta ülkeye 
ulaşmıştı.

Japonya Başbakanı 
anayasayı değiştirecek

İş dünyası Brexit için
anlaşma istiyor

Filipinler ile Rusya askeri
işbirliği anlaşması imzaladıEkonomi Bakanlığının, “İthalatta 

Haksız Rekabetin Önlenmesine 
İlişkin Tebliği” Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Buna göre, Yunanistan menşeli 
rafine edilmiş bakırdan ince ve 
kalın borular ithalatına yönelik 
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen damping 
soruşturması tamamlandı. 
Yürütülen soruşturma 
sonucu, Yunanistan menşeli 
soruşturma konusu ürünün 
ithalatının dampingli olduğu ve 
yerli üretimde zarara yol açtığı 
tespit edildi. Alınan kararla 
Yunanistan menşeli söz konusu 
boruların Türkiye’ye ithalatında 

Halcor Metal Works SA 
şirketi için CIF (ithalatta malın 
bedeline, sigorta ve taşıma 
giderlerinin de eklenmesiyle 
oluşan fiyat) bedelinin yüzde 
5’i, diğer şirketler için de yüzde 
9’u oranında dampinge karşı 
kesin önlem uygulanacak. 
Bakanlığın İthalatta Gözetim 
Uygulanmasına İlişkin 
Tebliği’nde yapılan değişiklikle 
de kalınlığı 10,5 milimetre 
ve altında olan plastik ve 
mamullerinden “politen (metil 
metakrilik)” olanlara yönelik 
gümrük kıymeti kilogram 
başına 10 dolar, 10,5 milimetre 
üstünde olanlar için 6 dolar 
olarak belirlendi.

Türkiye’den flaş Yunanistan 
hamlesi!
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Araştırma kuruluşu GfK 
tarafından Türkiye’de 

alışveriş davranışlarının 
sorgulandığı “2017 GfK 
Futurebuy Shopper” araştırması 
sonuçlandı. Türkiye’de 18 
yaş ve üstü, orta ile üzeri 
sosyoekonomik statüye sahip 
bin kişiyle yapılan çalışmada, 
tüketicilerin genel alışveriş 
davranışlarının yanı sıra 
alışverişte ve satın almada tercih 
edilen kanallar, en etkili temas 
noktaları, tercih edilen ödeme 
sistemleri, fiyat karşılaştırma, 
yorum okuma ve benzeri online 
aktivitelerin analizi yapıldı. 
Buna göre, son 6 ayda giyim 
alışverişi yaptığını belirtenlerin 
yüzde 62’si bu alışverişlerini 
hem online hem de fiziksel 

kanallardan gerçekleştirdiğini 
kaydetti. Yalnızca online 
giyim alışverişi yaptığını 
ifade edenlerin oranı yüzde 5 
olarak belirlendi. İhtiyaçları 
olan ürünlerin ve hizmetlerin 
tümü için internetten alışveriş 
yapabileceğini dile getirenlerin 
oranı ise yüzde 71’i buldu. 
Bu oran geçen yıl yüzde 65 
düzeyindeydi. Katılımcılara bir 
yıl öncesine göre hangi online 
alışveriş aktivitelerini daha 
çok yaptıkları sorulduğunda, 
“internetten ürün araştırıyorum” 
diyenlerin oranının yüzde 
54’e ulaşması dikkati çekti. 
Her 3 katılımcıdan 1’i ise bir 
yıl öncesine göre daha fazla 
interneti kullanarak ürün satın 
aldıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, OTI Holding’in 

kuruluşunun 25’inci yılı etkinlikleri 
kapsamında Belek’teki bir otelde 
düzenlenen gala yemeğine katıldı. 
Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı 
konuşmada, 2002 yılında yılda 
13 milyon turist sayısından 
2014 yılında 34 milyon turist 
sayısına ulaşıldığını belirtti. 
2015 ve 2016’da Türkiye’ye 
gelen turist sayısında biraz 
düşüş olduğundan bahseden 
Bakan Çavuşoğlu, “Ülkelerimiz 
arasında görüş ayrılıkları olabilir. 
Bizlerin görevi diyalog yoluyla 
o sorunları aşmak. Bu konuda 
samimi çabalar sarf ettiğimizi 
bilmenizi isteriz, ama siyasetçiler 
özellikle bir sorun yaşandığı 
zaman kendi vatandaşlarını, 

yani sivil halkı cezalandırıcı 
adımlardan kaçınmalıdır. Ama 
bu sene turist sayısının artmaya 
başladığını gördük” diye 
konuştu. Antalya’ya gelen, golf 
oynayanların sayısının artığına 
dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, 
şunları söyledi: “Gelecek sene 
Almanya’dan Avrupa’nın her 
yerinden gelen turist sayısında 
artış olacak, talepler patlamaya 
başladı. Son iki sene gittikleri 
yerden memnun kalmadılar ve 
oralarda soyuldukların söylüyorlar. 
Türkiye’ye geri gelmek istiyorlar. 
Bizim farkımız, insanı çok 
seviyoruz ve insana hizmet etmeyi, 
insanları memnun etmekten 
mutlu oluyoruz. O nedenle turizm 
sektöründe, hizmet sektörümüz 
dünyada en önde.” 

Online alışveriş artışta

Avrupalı turist Türkiye’ye 
geri gelmek istiyor

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Ekim ayına ilişkin 
tüketici güven endeksini 
açıkladı. TÜİK ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası 
işbirliğiyle yürütülen anket 
sonuçlarından hesaplanan 
tüketici güven endeksi, 
Ekimde geçen aya göre yüzde 
2 azalış gösterdi. Buna göre 
Eylül’de 68,7 olan endeks, 
Ekim’de 67,3 oldu. Hanenin 
maddi durum beklentisi 
endeksi de Ekim ayında 87 
olarak kayıtlara geçti. 

Tüketici güveni
Ekim’de gerilediBilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, TED 
Ankara Koleji’nde düzenlenen 
4. Kolejli İş Dünyası 
Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin ekonomisiyle 
siyasetinin güçlü ve istikrarlı 
olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 
2017’nin 1’inci ve 2’inci 
çeyreğinde yüzde 5’in üzerinde 
büyüdüğünü hatırlatan Özlü, 
“3’üncü ve 4’üncü çeyrekte de 
daha güçlü bir performansla 
büyümeye devam edeceğiz. 
Bunun öncü göstergelerini 
alıyoruz. Yıllar boyunca, 
ekonomimiz defalarca test 
edildi. Bu testlerin tamamından 

“Hormonlu değil, organik büyüyoruz”
başarıyla çıktık. Türk 
ekonomisi, hormonlu değil, 
organik bir ekonomi olduğunu 
ispatladı. Türk ekonomisi 
organiktir, dirençlidir, bağışıklık 
sistemi güçlü bir ekonomidir” 
ifadelerini kullandı. Yüksek 
teknolojili üretimin önemine 
de dikkat çeken Faruk Özlü, 
ülke ihracatının ithalata 
bağımlı olduğunu söyledi. 
İhraç edilen her 100 dolarlık 
ürünün 58,3 dolarının ithal 
kalemlerden oluştuğunu bildiren 
Özlü, “Gerçek açık teknoloji 
açığıdır, ne zaman teknoloji 
açığımızı kapatırsak otomatik 
olarak dış ticaret açığımız ve 

cari açığımız kapanacak. 
Türkiye’nin teknoloji açığının 
kapanmasında girişimcilere 
büyük görev düşüyor. Sizlerden 
yüksek teknolojiye yatırım 
yapmanızı, yüksek teknolojili 
ürünler üretmenizi bekliyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Kahramanmaraş’taki Lojistik 
Merkezi’nin açılışında 

konuşan Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Türkiye’nin ulaştırma alanında 
giderek büyüyen bir ülke olduğunu 
söyledi. Türkiye’de de yeni hat 
çalışmaları süratle devam eden hızlı 
tren çalışmalarının Türkiye’den 
yurtdışına da uzanacağını ifade 
eden Arslan, “Yılda 138 kilometre 
demiryolu yapar hale gelmişiz. 
Avrupa’nın 6’ncı yüksek hızlı 
tren işletmecisi haline geldik. 
Bu gurur hepimizin. Bununla da 
yetinmiyoruz. 5 bin kilometrelik 
hatta da çalışmamız devam ediyor. 

Yenilenme, elektrikli, sinyalli hale 
getirilmesi için çalışıyoruz. Bu 
kapsamda 2 bin 505 sinyalli hat 
miktarını 5 bin 462 kilometreye 
çıkaracağız” dedi. İstanbul-
Avrupa hızlı tren hattıyla ilgili 
konuşan Arslan, şunları söyledi: 
“Kahramanmaraş, Mersin, 
Adana’ya hızlı demir yolu hattını 
bir başka ifadeyle İstanbul’dan 
Kahramanmaraş’a hızlı tren hattını 
da peş peşe etapları tamamlayarak 
kazandırmış olacağız. Halkalı, 
Kapıkule hızlı tren projesinin bu 
yıl ihalesine çıkıyoruz. İnşallah 
İstanbul’dan Avrupa’ya kadar 
gidebilir hale geleceğiz.” 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu (TESK) Genel 

Başkanı Bendevi Palandöken, 
öğrencilerin mesleği sırada değil, 
sahada öğreneceğini belirterek 
işsiz sayısının uygulamalı eğitim 
öğretimle azalacağını söyledi. 
Palandöken, yaptığı açıklamada, 
eğitimli işsiz sayısının azaltılması 
için üniversitelerin pratik öğrenime 
daha çok önem vermesi gerektiğini 
vurgulayarak “Üniversitede her 
bölümde staj zorunluluğu olmalı” 
dedi. Palandöken, gençlerin mezun 
olduklarında işi bire bir yaparak 
öğrenemedikleri için iş bulmakta 
zorlandıklarına, bunun sonucunda 
da üniversite mezunu 24 yaşın 
altındaki 10 gençten 4’ünün işsiz 

olduğuna dikkati çekti. Palandöken, 
“Mesleki ihtiyaçların bölgesel tespiti 
işsizliği bitirir” değerlendirmesinde 
bulunarak gençlerin üniversitelerden 
dağınık bilgilerle mezun olduklarını, 
bu parçaların birleştirilmesi, doğru 
yerlere konulmasının ise pratik 
öğrenmeden geçtiğini kaydetti. 
Palandöken, bölgesel olarak 
dengesiz bir yığılmanın olduğunu 
vurgulayarak İstanbul, Ankara ve 
İzmir gibi illerde eleman fazlalığı 
yüzünden, taşrada ise eleman 
eksikliğinden işsizlik yaşandığını, 
bölge bölge meslek ihtiyaçlarının 
listesinin çıkarılıp sayıların tespit 
edilmesinin ekonomik dengeyi 
sağlayıp, işsizliği bitireceğini dile 
getirdi.

2017 yılı Ekim ayında imalat 
sanayi genelinde kapasite 

kullanım oranı, bir önceki aya 
göre 0,7 puan artarak yüzde 79,7 
seviyesinde gerçekleşti. Merkez 
Bankasından yapılan açıklamaya 
göre, İmalat sanayi genelinde 
mevsimsel etkilerden arındırılmış 
kapasite kullanım oranı bir önceki 

aya göre 0,8 puan artarak yüzde 
79,4 seviyesinde gerçekleşti. 2017 
yılı Ekim ayında mal gruplarına 
göre kapasite kullanım oranları, 
gıda ve içecekler, dayanıksız 
tüketim malları, yatırım malları 
ve ara mallarında artış görülürken, 
dayanıklı tüketim mallarında 
azalış gözlendi.

İstanbul’dan Avrupa’ya
hızlı tren müjdesi

Teori kadar pratik de önemli

Kapasite kullanım oranı
9 yılın zirvesinde

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Kahramanmaraş’ta 
düzenlenen Ulaştırma 
Çalıştayı’nda yaptığı 
konuşmada önemli 
açıklamalarda bulundu. Arslan, 
işleri birbiriyle entegre ederek 
Türkiye’yi dünya ticaretinin 
merkezine oturtmak gerektiğini 
bildirdi. Ülkenin gelişimi için 
taş üstüne taş koyan herkese 
minnettar olduklarını dile getiren 
Arslan, milletin kendisine 
hizmet edeni iyi bildiğini söyledi. 
Türkiye’nin Asya ile Avrupa 
arasında önemli bir köprü 
olduğuna işaret eden Arslan, 
şöyle konuştu: “Sadece 3-4 

saatlik uçuş mesafesinde 1,5 
milyar insana ulaşma imkanımız 
var. Bunların oluşturduğu Gayri 
Safi Milli Hasıla 3,5 trilyon dolar. 
Bundan oluşan ticaret ise 
7,5 trilyon dolar. Bu ticaretten 
ulaştırma anlamında payımıza 
düşeni alabilmek için bölünmüş 
yollar, köprülü kavşaklar, 
havayolları ve hızlı trenler 
yapmanız lazım. Yapmazsanız 
sadece rakamları konuşmaktan 
başka bir şey yapamazsınız. O 
yüzden daha fazla çalışmalıyız. 
Koridorları geliştirerek, 
yaptığımız işleri birbiriyle 
entegre ederek Türkiye’yi 
dünya ticaretinin merkezine 
oturtmalıyız.”

Türkiye dünya ticaretinin 
merkezinde olmalı
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Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürlüğü’nün resmi internet 
sitesinden derlenen bilgilere 
göre, bu yılın 9 ayında 
İstanbul havalimanlarından 
gelen-giden yolcu sayısında 
geçen yılın aynı dönemine 
göre artış sağlandı. Buna 
göre, 2107’nin Ocak-Eylül 
döneminde Atatürk Havalimanı 
iç hatları 14 milyon 635 bin 
984, dış hatları 33 milyon 
10 bin 845 yolcu kullandı. 
Böylece, 47 milyon 646 bin 
829 kişi bu havalimanınından 
seyahat etti. 2017’nin dokuz 
ayında İstanbul Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı’nı 
kullanan iç hatlarındaki yolcu 
sayısı 15 milyon 693 bin 971 
kişi olarak kayıtlara yansıdı. 

Dış hatlarda ise 7 milyon 788 
bin 481 yolcu ağırlandı. Söz 
konusu havalimanı, Ocak-
Eylül döneminde toplamda 23 
milyon 482 bin 452 yolcuya 
ev sahipliği yaparken geçen yıl 
aynı dönemde 22 milyon 544 
bin 659 yolcu bu havalimanını 
kullanmıştı. Böylece bu yıl, söz 
konusu havalimanından 937 
bin 793 yolcu artışı sağlandığı 
kayıtlara geçti. Geçen yılın 
Ocak-Eylül döneminde iki 
havalimanından yararlanan 
iç ve dış hatta toplam yolcu 
sayısı 68 milyon 790 bin 85 
kişi olurken bu sene ise 71 
milyon 129 bin 281 kişi olarak 
belirlendi. Geçen yılın aynı 
dönemine göre 2017’de 2 
milyon 339 bin 196 yolcu artışı 
sağlandı.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) Yönetim 

Kurulu Başkanı Alper Kanca, 
sektördeki güncel gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sektörün, bu yılın sonunda 27 
milyar doların üzerinde ihracat 
hedefine ulaşılacağını tahmin 
ettiklerini belirten Kanca, “Tedarik 
sanayimizin ihracatının ise yıl 
sonunda 10 milyar dolar olmasını 
bekliyoruz” dedi. Türkiye’nin 
AB’ye motorlu taşıt ihracatında 
zirvede olduğunu vurgulayan 
Kanca, AB ülkelerinin geçen yıl 
yaklaşık 45,7 milyar euro değerinde 
3,4 milyon motorlu taşıt ithalatı 
yaptığını bildirdi. Kanca, “Bu 
rakamlar içerisinde Türkiye, AB’ye 
motorlu taşıt ihracatında Japonya, 
Güney Kore ve ABD gibi devleri 
geride bırakarak geçtiğimiz yıl ilk 

sırada yer aldı. Yine geçtiğimiz 
yıl, AB ülkeleri 135 milyar euro 
değerinde ve 6,3 milyonu aşan 
motorlu taşıt ihracatı yaptı. Türkiye, 
ithalatta da ABD’nin ardında ikinci 
sırada yer alarak ne kadar büyük 
bir pazar konumunda olduğunu 
gösterdi” ifadelerini kullandı. 
Alper Kanca, otomotiv sektörü 
için Eylül ayı rakamlarının da 
sevindirici olduğunu dile getirerek, 
eylül sonunda otomotiv sektöründe 
ihracatın yüzde 22 artışla 21,1 
milyar dolar olduğunu bildirdi. 
Eylül sonu itibarıyla tedarik 
sanayi ihracatının 7,2 milyar 
dolar olduğunu aktaran Kanca, 
“Otomotiv sektörü 11 yıldır olduğu 
gibi yine ihracat şampiyonu. Eylül 
sonu itibarıyla otomotiv sektörü 
üretim rakamlarını da yüzde 18 
artırarak 1,2 milyona ulaştı” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından açıklanan 

“Konut Satış İstatistikleri” 
bültenine göre, Türkiye genelinde 
konut satışları 2017 Eylül ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 28,8 oranında  artarak 140 
bin 298 oldu. Konut satışlarında, 
İstanbul 23 bin 471 konut satışı 
ve yüzde 16,7 ile en yüksek 
paya sahip. Satış sayılarına göre 
İstanbul’u, 13 bin 945 konut satışı 
ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 
bin 575 konut satışı ve yüzde 
5,4 pay ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısının düşük olduğu iller 
sırasıyla 28 konut ile Şırnak, 29 
konut ile Ardahan ve 35 konut ile 
Hakkari oldu. Türkiye genelinde 

71 milyon havayolunu 
kullandı

‘Türkiye, AB’ye motorlu taşıt 
ihracatında ilk sırada’

Konut satışları hız kesmedi
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Genel Sekreterliği, 
yapılan istişareler ve 
birliklerden aldıkları geri 
bildirimler sonucunda TİM 
Yönetim Kurulu toplantısında, 
ihracatçı birliklerinin sektörel 
yapılanmasının yeniden 
düzenlenmesi çalışmasına 
ihtiyaç olmadığına karar 
verildiğini duyurdu. TİM 
Genel Sekreterliği’nden 
yapılan açıklamada, ihracatçı 
birliklerinin, üyelerine daha etkin 
hizmet verebilmesi ve sektörel 
ayrımların daha net yapılması 
için taslak bir çalışma yapıldığı 
anımsatıldı. İhracatçı birliklerinin 

sektörel yapılanmasının 
yeniden düzenlenmesini içeren 
çalışmanın TİM Yönetim Kurulu, 
sektörler konseyi ve birliklerin 
yönetim kurulu başkanlarının 
görüş ve değerlendirmelerine 
sunulduğu belirtilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Birliklerimizin yönetim kurulu 
başkanlarının hazır bulundukları 
toplantıda ve meclisimizin 
yönetim organlarında tüm 
boyutlarıyla detaylı bir şekilde 
değerlendirildi. Yapılan 
istişareler ve aldığımız geri 
bildirimler sonucunda da bu 
çalışmaya ihtiyaç olmadığına 
karar verildi. 

Sektörlerin yapılanması değişmeyecek

ipotekli konut satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 
oranında azalış göstererek 40 bin 
534 oldu. Konut satışları içinde 
ipotekli satışların payı yüzde 28,9 
olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda 
İstanbul 6 bin 910 konut satışı ve 
yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. 
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İstanbul da
%100 Pamuklu Örme İpliği
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İstanbul
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16 OE
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Moda sektöründeki “toplum-
sal cinsiyet kavramı” üze-

rine araştırmalar yapan Altınbaş 
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Ta-
sarım Fakültesi, Moda ve Tekstil 
Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Nihan Akdemir, erkek 
giyiminin ve mixedgender show 
(kadın ve erkek giyimine yönelik 
ortak defileler) kavramının moda 
sektöründe son derece revaçta 
olduğunu söyledi. Modanın 
tamamen kadının üzerine yapışan 
bir olgu olmaktan çıkmaya başla-
dığını belirten Akdemir, erkeklerin 
son 10-15 yılda kendilerine çok 
daha fazla özen gösterdiğini, 
toplumun moda olgusunu kadının 
üstünden almaya başladığını 
kaydetti. Tarihte kadını sadece bu 
noktada gören bir zihniyet olduğu-

nu da hatırlatan Akdemir, “Artık 
sadece modayla ilgilenen kadın 
çerçevesi yıkılmaya çalışılıyor. 
Şu anda modernleşen bir toplum 
yapısı var” dedi. Konuyla ilgili bir 
makale de yayınladığını söyleyen 
Yrd. Doç. Nihan Akdemir, “Kadın 
ve erkek olmanın biyolojik yönüne 
toplumun ve kültürün yüklediği 
rollerce çevrelenmiş olma durumu 
yani toplumsal cinsiyete karşılık 
gelen terimin moda sektöründe 
nasıl ve ne noktada var olduğuyla 
ilgili bir araştırma yaptım. Sonuç-
lardan bunun hem güncel anlamda 
hem de tarihsel süreçte var ol-
duğunu gördüm. Aynı zamanda 
toplumsal sorumluluk bağlamında 
da bu konunun moda sektöründe 
yer bulduğunu görmüş oldum” 
diye konuştu. 

Döviz kurlarındaki artış 
AVM esnafını etkiledi. 

Birleşmiş Markalar Derneği 
(BMD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Öncel, AVM kiralarını 
artırması ile perakende sektörün 
yurtiçinden yurtdışında mağa-
zalaşmaya eğildiğini belirterek, 
Türk markalarının 2020 yurtdışı 
hedefinin 4 bin 500 mağaza 
olduğunu açıkladı. Öncel yaptığı 
açıklamada, BMD’ye üye 412 
markanın, yurtiçinde 380’in üze-
rindeki AVM ve caddelerde 70 
binden fazla mağazası bulundu-
ğunu, bu mağazalarda yaklaşık 
400 bin kişi istihdam edildiğini 
bildirdi. Perakende sektörünün 
2016’yı 670 milyar lira ciroyla 
kapattığını belirten Öncel, 
bu cironun içindeki organize 

perakendenin payının 220 milyar 
lira civarında olduğunu söyledi. 
Öncel, 2017’nin ilk yarısında 
bir ayakları gazda, bir ayakları 
frende temkinli büyümeye 
odaklandıklarını, yurtiçinden 
daha çok yurtdışı mağazalaşma-
ya ağırlık verdiklerini vurguladı. 
Organize perakendenin son yıl-
larda Türkiye ekonomisine göre 
4 kat daha hızlı büyüdüğünü 
ifade eden Öncel, “Bu yıl biraz 
temkinli olacağımız düşünülürse 
yüzde 12-15 arasında büyüme 
bekliyoruz. Ancak markalarımı-
zın karlılıklarında önemli düşüş-
ler söz konusu. Bu düşüşü telafi 
edecek bürokratik düzenleme-
lerin hızla hayata geçirilmesi en 
büyük beklentilerimiz arasında 
yer alıyor” diye konuştu. 

AVM’nin yerini yurtdışında 
mağazalaşma alıyor

İşsizliğe çare hazır giyim olacak

Rusya ile yaşanan uçak 
krizinin ardından oradaki bütün 
büyük alıcıları kaybettiklerini 
söyleyen Türkiye Ev Tekstili 
Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği Başkanı Ali Sami 
Aydın, ilişkilerin normalleşmesi 
ile pazardaki kayıpları telafi 
etmeye başladıklarını ifade 
etti. Rusya’ya 600 milyon 
dolarlık ihracat yapıldığını, 
geçmiş dönemlerde bavul 
ticareti ile bu rakamın 1 milyar 
dolara kadar çıktığını aktaran 
Aydın, “Biz kriz döneminde 
bu rakamları kaybettik. Şimdi 
tekrar ilişkileri toparladık. Ciddi 
anlaşmalar yapıyoruz. Geçen 

sene 2,8 milyar dolar olan 
ihracatımız 3,5 milyar dolara 
kadar çıkacak. Bavul ticareti ile 
birlikte toplam rakamın 5 milyar 
dolara ulaşmasını bekliyoruz. 
Bu rakama AB pazarındaki 
yüzde 10’luk büyüme de olumlu 
katkı yapacak” dedi. Aydın 
yakın zamanda Türk üreticilerin 
Afrika’da fabrika kurarak 
buradan AB ve ABD’ye ihracat 
yapacağını da dile getirdi. Rusya 
ile ciddi bir toparlanma sürecine 
girdiklerini dile getiren Aydın, 
kriz döneminde dahi ülkeye 
Bulgaristan üzerinden az da 
olsa ihracatı sürdürdüklerini 
belirtti.

Pazardaki kayıplar telafi 
edilecek

Cinsiyet ayrımcılığına 
modada da son!

Moda ve Hazır Giyim Fede-
rasyonu (MHGF) tarafından 

Iğdır’da başlatılan Cazibe Merkez-
leri Tanıtım Programı’nın ikinci 
durağı Van oldu. 22-24 Eylül 2017 
tarihleri arasında VANTSO işbirli-
ğiyle “Van Tekstil-Hazır Giyimde 
Yatırım Fırsatları ve Tanıtım 
Günleri”ni gerçekleştiren MHGF, 
Türkiye’nin dört bir yanından ha-
zır giyim yatırımcısı ile akademis-
yen ve ulusal basın temsilcilerini 
Van’a götürdü. VANTSO’da dü-
zenlenen açılışta konuşan MHGF 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Öztürk, genç nüfusu, tarihi dokusu 
ve Ortadoğu’nun en büyük pazarı 
İran’a açılan sınır kapısıyla önemli 
bir üretim ve ticaret merkezi Van’ı 
program kapsamında ikinci durak 
olarak belirlediklerini söyledi. 
Van’ın İran için bir cazibe mer-

kezi olduğunu da söyleyen MHGF 
Başkanı, 80 milyonluk İran’ın hazır 
giyim ihtiyacının yüzde 70’ini 
ithal ettiğini, bunun da çok büyük 
bir bölümünü Türkiye’den karşı-
ladığına dikkat çekerek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Amacımız düşük 
yatırım maliyeti ile yüksek istihdam 
sağlayan hazır giyimde standart 
ürünlerin üretimini Doğu ve Güney-
doğu illerimize yönlendirerek bu 
bölgelerimizin kalkınmasına katkı 
sağlamaktır” dedi.
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Emirates Havayolu, yüzde 100 
geri dönüştürülmüş plastik 

şişelerden üretilen battaniyeleri 
ile çevreci yaklaşımını bir kez 
daha gösterdi. Tüm ekonomik 
class yolcularının kullanabileceği 
battaniyeler ile 2019 yılının 
sonunda doğadan 88 milyon plastik 
şişenin kurtarılması planlanıyor. 
Her bir Emirates ecoTHREAD™ 
battaniye, 28 adet geri 
dönüştürülmüş şişeden üretiliyor. 
En son inovasyon sayesinde 
şişelerden iplik yapılmadan önce 
polar kumaş oluşturarak plastik 
parçalar geri dönüştürülüyor. 
Daha sonra yumuşak battaniye 

olarak dokunuyor. Intertek 
tarafından, yüzde 100 geri 
dönüşümlü malzeme kullandığı 
bağımsız olarak kanıtlandığı için 
Intertek Green Leaf Mark ile 
sertifikalandırıldı. Emirates’in ürün 
inovasyonu ve sürdürülebilirlik 
vaadinin bir parçası olan çevre 
dostu battaniyeler, dünyanın önde 
gelen uçak içi ürün uzmanı Buzz 
tarafından tasarlandı. Emirates 
aynı zamanda alüminyum kutuları, 
plastik ve cam şişeleri ve temiz 
gazete, dergi ve kartonları mümkün 
olduğunca geri dönüştürerek 
uçuşlarında yeşil bir program 
uyguluyor. 

Giyilebilir teknoloji tasarımı 
adına devrim niteliğindeki 

elektrik enerjisi üreten ipliğin 
üretimi gerçekleşti. Karbon 
nanotüplerden oluşan ve bir 
elektrolit jeline batırılmış olan 
iplik, kullanıcının nefes alıp 
verme hareketlerinden bile 
güç üretebilecek potansiyele 
sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 
Uluslararası 29 araştırmacı, 
bükümlü biçerdöverler olarak 
bilinen iplik malzemesini, “bir 
karbon nanotüp bağlayarak ve 
karışık bir karbon örgüsüne sokup, 
bir elektrolit jeline batırarak” 
oluşturdu. Jel ile kapatıldığında 
ve çekiştirildiğinde iplik bir ışık 
yayan diyot ile küçük bir akım 

üretebiliyor. İpliğin güç üretim 
seviyesinin ise kilogram başına 
250 watt olduğu belirtiliyor. İplik 
gömlek, kazak gibi kıyafetlerin 
yanı sıra okyanus dalgalarında 
da kullanım potansiyeline 
sahip. Dalgaların hareketi ipliği 
hareket ettirerek, okyanus 
dalgalarından enerji üretilebilir. 
Ancak bu durumda tuzlu suyun 
aşındırıcı etkisi nedeniyle platin 
elektrodu kullanmak gerekiyor. 
Ölçeklenebilir bu teknolojik 
çalışma, henüz evlere güç 
sağlayabilecek durumda değil. 
Ancak geliştirme çalışmalarının 
ardından özellikle giyilebilir 
cihazlara güç sağlamada 
kullanılabilir. 

Etiyopya’nın en büyük tekstil 
fabrikalarından biri olan Türk 

şirketi Ayka Tekstil, halkın yüzde 
20’sinden fazlasının işsiz olduğu 
ülkede 7 bin kişiyi istihdam ediyor. 
Ayka Tekstil Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Aydeniz, başkent Addis 
Ababa’ya 20 kilometre uzaklıkta 
kurulu olan ve yaklaşık 150 bin 
metrekare kapalı alana sahip fabri-
ka hakkında; 
Yaklaşık 7 yıl önce açılan entegre 
tesise şimdiye kadar 250 milyon 
dolar yatırım yapan Ayka Tekstil, 
şu anda ülkenin en büyük ihracat 
yapan firmalarından biri konu-
munda. 

“Üç günde şirketi kurduk”
“1988’de halen ortağım olan 
Gürçay Kavlaklı ile Ayka Tekstili 
kurduk ve Çorlu’da fabrikalar 
açtık.” diyen Aydeniz, Etiyopya’ya 
geliş hikayelerinin ise yurtdışında 

yatırım arayışlarıyla başladığını 
anlattı. Hindistan, Çin, Mısır ve 
Orta Asya ülkelerinde araştırmalar 
yaptıklarını dile getiren Aydeniz, 
“Etiyopya o sıralar Türkiye’den 
yatırımcı getirmek için uğraşı-
yordu. Kimse ilgi göstermiyordu 
Afrika’ya ve açıkçası biz de başta 
ilgi göstermedik. Ancak burayı 
ziyaret ettiğimizde bakanların 
sanayiciye bakış açısı fikrimizi 
değiştirdi.” dedi. 
Etiyopya’daki gezileri sırasında 
genç ve işsiz bir nüfusla karşılaş-
tıklarını ve büyük bir potansiyel 
gördüklerini kaydeden Aydeniz, 3 
gün içinde arasayı alıp, şirketi ku-
rup, banka hesabını açarak ülkeden 
ayrıldıklarını söyledi.

50 bin kişiye eğitim 
Bir sene içerisinde 5 bin kişiyi 
eğittiklerini ve Avrupa’ya ihracat 
yapmaya başladıklarını söyleyen 

Plastik şişelerden polar 
battaniyeler

Elektrik üreten iplik yaptılar

Etiyopya’da 7 bin kişinin 
iş kapısı oldu

Aydeniz, “Bugün firmamızda 7 bin 
kişi çalışıyor. Sadece 7 bin kişiyi 
zikretmek yetmez. Şimdiye kadar 
50 binden fazla kayıtlı eğitim 
verdiğimiz insan var.” ifadelerini 
kullandı. Eğitim verilen insanların 
ülkedeki başka tekstil firmalarında 
çalışmaya devam ettiğini ve bunun 
sektöre büyük bir katkı olduğunu 
belirten Aydeniz, firmanın iki ülke 
arasındaki kültür alışverişine de 
büyük oranda destek olduğunu 
söyledi. Müşterilerinin yüzde 
80’inin Avrupa ülkelerinden, 
yüzde 20’sinin ise Japonya’dan 
olduğunu söyleyen Aydeniz, “Dü-

şünebiliyor musunuz Etiyopya, 
Japonya’ya ihracat yapıyor” dedi. 
Yurtdışında başarının sırrının o 
ülkeyi sevmek olduğunun altını 
çizen Aydeniz, “Artık Etiyopya 
da kendi ülkemiz oldu. Önce 
bir ülkeyi seveceksiniz sonra da 
devletin kanunlarına, ülkenin 
insanlarına saygı duyacaksınız. O 
zaman başarılı olabilirsiniz.” dedi. 
Şirket, kurduğu entegre yapıyla 
pamuktan iplik ve kumaş üre-
timine, dikimden paketlemeye 
kadar tüm süreci fabrikasında 
tamamlayarak dünya ülkelerine 
ihraç gerçekleştiriyor.
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İç pazarındaki doygunluk ve 
başta mağaza kiralamaları 

olmak üzere artan maliyetler 
nedeniyle yurtdışına odaklanan 
Türk markaları, alternatif pazar 
arayışlarına hız verdi. Birleşmiş 
Markalar Derneği’nden (BMD) 
yapılan açıklamaya göre, BMD 
ile İstanbul Hazırgiyim ve Kon-
feksiyon İhracatçıları Birliği’nin 
(İHKİB) ilk kez birlikte 
düzenlediği Hindistan ticaret 
turuna katılan markaların çok 
olumlu izlenimlerle Türkiye’ye 
döndüğü belirtildi. Ticaret turunu 
değerlendiren BMD Başkanı 
Sinan Öncel, 1,3 milyarlık 

nüfusu ile Hindistan’ın devasa 
bir pazar olduğunu, bu ülkenin 
Türk markalarının zihninde 
çok uzak bir pazar olarak yer 
aldığını bildirdi. Öncel, Ekonomi 
Bakanlığı’nın desteklediği ticaret 
turuna Türkiye’nin önde gelen 
markalarından AVVA, Colin’s, 
Collezione, Damat Tween, Dufi, 
Kiğılı, Mavi, Network, Tuğba ve 
Twigy’nin katıldığını belirterek, 
Landmark, Major Brands, Future 
Retail ve Reliance’n de arala-
rında bulunduğu Hindistan’ın 
önemli yatırımcıları ile 300’ün 
üzerinde görüşme yaptıklarını 
aktardı. 

Türk markalar Hindistan’a 
yöneliyor

İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı aynı 
zamanda Türkiye Ev Tekstil 
Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (TETSİAD) Denetleme 
Kurulu Üyesi Şerafettin 
Demir, “Yurtdışında yeni 
pazarlarda iş yaparken en 
büyük sıkıntılarımızın başında 
dil ve o bölgenin kültürünün 
bilmeyişimiz geliyor. Ama 
o bölgede iş yapan, orada 
yaşayan gurbetçilerimiz var. 
Onları bulup eğitip, bilinçlendirip 
markalarımızın temsilciliğini 

vereceğiz. Gurbetçilerimiz 
marka elçilerimiz olacak” 
dedi. Dünyanın her tarafında 
iş yapan bir Türk’ün mutlaka 
bulunduğunun altını çizen Demir, 
yurtiçinde daha fazla satış 
yapabilmek için daimi pazarlara 
ihtiyaç olduğunun altını çizdi. 
Demir, yılda bir iki kez yapılan 
fuarların ötesinde mobilyacılar 
sitesi gibi ev tekstiline ait de 
daimi fuarların olması gerektiğini 
söyleyerek; “Satış çarşıda olur 
ve biz bunu ancak daimi fuar, 
pazar alanlarıyla yapabiliriz” 
şeklinde konuştu.

Marka elçiliğini gurbetçi 
Türkler üstleniyor

Uluslararası moda piyasasına 
yön veren Collezioni 

Trends’in jürisi, İpeker’i yine 
sezonun en iyisi seçti. İpeker 
bu son başarısıyla birlikte son 
7 sezon üst üste “Best Of” 
seçildi. Collezioni Trends 
tarafından gerçekleştirilen 
değerlendirmelerde İpeker’in, 
sezon trendlerine yön veren 
vizyonel desenlerinin, 
inovatif kumaşlar üzerine 
yorumlanması jüriler tarafından 
büyük ilgi ve takdir gördü. 
İpeker’in modelleri, jüri 
tarafından yine ‘Sezonun En 
İyisi’ olarak değerlendirildi. 
Bu büyük başarının güçlü 
designer ekiblerinden ve 
esnek üretim kabiliyetleri ile 
gerçekleştirdiğini belirten 

İpeker Tekstil Yönetim Kurulu 
Başkanı İhsan İpeker, “Münich 
Fabric Start ve Premiere Vision 
Paris fuarlarında lansmanını 
gerçekleştirdiğimiz Vegan 
Tekstil Prosesleri ile üretim 
prosesinde yatırımlar ve 
geliştirilen yöntemler ile Sıfır 
Protein Politikamız büyük ilgi 
gördü. Dünyanın ilk V-Label 
Vegan kumaş üretici unvanını 
aldık. Sürdürülebilirliğin 
çevresel boyutuna verdiği önem, 
müşterilerimiz tarafından da 
hassasiyetle karşılandı. Çağdaş 
konsepti yansıtan Vegan Tekstil 
Prosesleri, modanın doğada 
hiçbir canlıya zarar vermeden ve 
yaşam haklarına saygı göstererek 
gerçekleştirebileceğini kanıtlamış 
oldu” açıklamasında bulundu.

Turkish Towels konseptini 
geliştirerek çeşitli 

ülkelerde tanıtım çalışmalarını 
sürdüren ihracatçılar, havluya 
getirilecek belirli standartlarla 
üreticinin satışlarını artırmasını 
hedefliyor. Denizli İhracatçılar 
Birliği Başkanı Süleyman 
Kocasert, Türkiye’nin dünyada 
ev tekstili ve havluda en 
önemli 3-4 oyuncudan biri 
olduğunu, Türk havlusuyla 
ilgili Türk hamamında olduğu 
gibi farkındalık oluşturmak 
istediklerini söyledi. Amaçlarının 
nihai tüketicinin Türk havlusunu 
tekrar keşfetmesi olduğunu 
belirten Kocasert, “Türkiye 

denilince akla havlu gelmese 
bile havlu denilince akla 
Türkiye gelsin” dedi ve 3 yıldır 
havlunun tanıtımını daha iyi nasıl 
yapabileceklerini belirlemek için 
çalışmaların sürdürüldüğünü ve 
bu süreçte çok önemli adımların 
atıldığını, havlu ihracatında 
Türkiye ihracat artışının üzerinde 
bir performansın gösterildiğini 
bildirdi. Kocasert, “Türk 
havlusunun kalitesinin zihinlerde 
daha fazla yer edinmesini 
sağlayarak şu anda 600 milyon 
dolar civarında olan havlu 
ihracatımızı 2023’e varmadan 
1 milyar doların üzerine 
çıkarabiliriz” diye konuştu.

Vegan tekstilde başarısını 
kanıtladı

Havlu denilince akıllara 
Turkish Towels gelecek
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Dünyanın en iyi pamukları 
arasında gösterilen ve ‘Beyaz 

Altın’ olarak adlandırılan Manisa 
pamuğunda 20 yıl sonra ilk hasat 
önümüzdeki günlerde başlıyor. 
Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı 
Mustafa Kaçire, Şehzadeler 
ilçesindeki Güzelköy mahallesinde 
bulunan pamuk tarlasında hasat 
öncesi açıklamalarda bulundu. 
Türkiye’de Gediz Ovası’nın 
pamuk yuvası olarak bilindiğini 
vurgulayan Kaçire, “Yıllar sonra 
tekrar bu pamuk yuvasına dönmeye 
başladık. Geçtiğimiz yıllarda pamuk 
ekimi vardı. Ama işletmelerin 
kapanmasından dolayı beyaz altın 
fazla rağbet görmüyordu. Artık 
işletmelerinde yavaş yavaş açılması 
üreticinin pamuğa yönelmesine 
sebep oldu. Uzun yıllardır tarlasına 
pamuk ekmeyen Ahmet Özcanlar, 

artık pamuk ekmeye başladı” 
diye konuştu. Kaçire, il genelinde 
yaklaşık 40 bin dönümlük arazi 
üzerinde pamuk yetiştirildiğini ve 
bu yıl fiyatların ton başına 2 bin 
800 Lira olduğunu belirterek, prim 
desteklemesinin yüksek olmasını 
beklediklerini ifade etti. Kaçire, 
“İplik ve tekstil sanayisinde en 
elverişli pamuk Manisa pamuğudur. 
Bakanlığımızdan aldığımız bilgilere 
göre Türkiye’nin 4 milyon ton 
pamuğa ihtiyacı var. Manisa 
Ovası’nın pamuğa dönmesi ile 
birlikte 2 milyon ton pamuğun 
ithal edilmesini ortadan kaldırmış 
olacağız. Bakanımızdan pamuğa 
prim desteği istedik. Bakanlığımız 
kilo başına pamuğa 80 kuruş 
prim verdi. İnşallah önümüzdeki 
günlerde verilen bu prim yükseltilir. 
Çiftçimizin yüzü güler” dedi. 

Giresun’da işsizliğin 
önlenmesi, istihdamın 

artırılması ve iş piyasasına 
kalifiye eleman kazandırmak 
amacıyla İŞKUR tarafından 
açılan Mesleki Eğitim Kursları 
büyük ilgi görüyor. İl düzeyinde 
istihdamın geliştirilmesi ve 
işsizliğin önlenmesine ilişkin 
faaliyetleri değerlendiren 
İŞKUR İl Müdürü Mustafa 
Sarı, istihdama en büyük katkıyı 
tekstil sektörünün sağladığını 
belirterek; “Sanayisi az gelişmiş 
Giresun’da tekstil önemli bir 
istihdam imkanı sağlamaktadır. 
Her geçen gün de bu istihdam 

kapasitesi artarak devam 
etmektedir. Bunun karşılığında 
ise ilimizde birçok vasıfsız 
işsizlerimiz bulunmaktadır. 
Bu manada Meslek Edindirme 
Kursları açarak tekstil sektörüne 
ciddi anlamda kalifiyeli eleman 
desteği sağlamaktayız” dedi. 
Giresun’da İŞKUR’un Mesleki 
Eğitim Kurslarıyla her geçen 
gün üretim kapasitesini ve 
istihdamını artıran kuruluşlardan 
birisi olan Nuss Tekstil firması 
da Giresun’un Keşap ilçesinde 
20 personelle başladığı istihdamı 
bir yıl içerisinde 136 kişiye 
çıkardı. 

Morhipo.com ev kategorisi 
verilerinden öğrencilerin 

en çok hangi ürünleri tercih 
ettiğini derledi. Morhipo.com 
açıklamasına göre, anne evindeki 
konfordan öğrenci evi modeline 
geçen gençler, eksiklerini en 
çok online alışverişten sağlıyor. 
Satın alınan ürünlerin başında 
küçük ev aletleri gelirken ikinci 
sırada ise, nevresim ve havlu 
ürünleri geliyor. Site üzerinden 
en çok alışveriş yapan öğrenci 
grubunu yüzde 25’le İstanbul’da 
öğrenim gören üniversite 
gençliği oluşturuyor. İstanbul’u 
yüzde 10’la Ankara ve İzmir, 

Tekstile ivme kazandırmaya 
devam edecekler

20 yıllık hasret son buluyor

Online alışverişte nevresim 
revaçta

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, bunun yanında sektörde 
maliyetlerin sürekli arttığını ve 
müşterilerin fiyat baskısıyla karşı 
karşıya kaldıklarını ifade etti. 

Avrupalı alıcı tekstilciye
baskı yapıyor

yüzde 5’le Eskişehir takip ediyor.
Öğrenciler aynı zamanda en çok ev 
eşyası alan kesimi de oluşturuyor. 
Öğrenci evlerinin dekore edilmeye 
başlandığı bu dönemde en çok ev 
tekstil ürünleri tercih ediliyor. Ev 
tekstil ürünleri içerisinde yüzde 
45’le nevresim takımları birinci 
sıraya yerleşiyor.
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KAZANAN ÖRSAD OLDU
ÖRSAD’ın 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, dernek üyesi sanayicilerin yoğun katılımı ile 
gerçekleşti. Divan heyeti ve yeni dönem yönetim kurulu seçiminin yapıldığı toplantıda, üyeler, 
bir önceki dönem başkanı Fikri Kurt’un yer aldığı listenin göreve devam etmesi yönünde oylarını 
kullandı. Günün özetinde ortak mesaj ise; “ÖRSAD kazandı” oldu. 

Örme Sanayicileri 
Derneği (ÖRSAD) 
tarafından düzenlenen 

6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
18 Kasım 2017 tarihinde İTKİB 
konferans salonunda gerçekleşti. 
Örme sanayicilerin yoğun katılım 
gösterdiği toplantıda, derneğin 
2014-2017 yılları arasında yapmış 
olduğu çalışmalar hakkında bilgi 
verilerek, son dönemde gerçekleş-
tirilen hizmetler ele alındı. Divan 
heyet seçimi ve başkanlık seçimi-
nin yapıldığı toplantıda, ÖRSAD 
Başkanı Fikri Kurt, oy çoğunluğu 
ile başkanlık görevine devam 
edeceği açıklandı. Yapılan oylama 
ile adeta bir demokrasi dersi veril-
diğine vurgu yapılan Genel Kurul 
Toplantısı’nda, önemli bir diğer 
konu ise ilerleyen zamanda dernek 
olarak yapılacak çalışmalar oldu.

2014’ten bugüne…
ÖRSAD’ın 6. Olağan Genel Ku-
rulu, ÖRSAD Genel Sekreterliği 
tarafından hazırlanan bir slayt 
gösterisi ile başladı. 2014 yılından 
itibaren derneğin hayata geçirmiş 

olduğu proje ve çalışmaların an-
latıldığı slayt gösterisinde; sosyal 
sorumluluk projesinden, meslek 
liselerine verilen eğitim desteğine, 
firma ziyaretlerinden kalifiye 
eleman konusunda temeli atılan 
bonservis uygulamasına dair pek 
çok konu ele alındı. Son dönemde 
örme sanayicilerin gündeminde 
olan Sanayi Bölgesi ile ilgili de-
taylar paylaşılarak derneğin hangi 
konularda üyelerine destek olduğu 
ile ilgili bu güne değin gösterilen 
çaba ve emekler katılımcılara 
sunuldu. 
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan ÖRSAD Başkanı Fikri 
Kurt, sözlerine göstermiş oldukları 
katılımdan dolayı dernek üyelerine 
teşekkür ederek başladı. Slayt 
gösterisindeki çalışmaların örme 
sanayi sektörünü en iyi şekilde 
tanıtmak adına yapıldığına dikkat 
çeken Kurt, eleştirilerin her daim 
olabileceğini fakat bir sivil toplum 
kuruluşu olarak, bir derneğin 
yapabileceği işlerden çok daha 
fazlasını yaptıklarını ifade ederek 
Türkiye ve dünyadaki sivil toplum 

kuruluşlarının arasında fark oldu-
ğuna değindi. “Sosyal sorumluluk 
projesi gönüllülük ister, fedakarlık 
ister, zaman ister” diyen Kurt,  
bu çalışmaların tümünü birlik ve 
beraber gücü ile başardıklarını dile 
getirdi. Kurt yapılan çalışmaları 
özetleyerek; “Sosyal sorumluluk 
projelerine çok önem verdik, 
kalifiye eleman çalışmasında 
desteklerimiz oldu. Bunları da 
sizlerden almış olduğumuz işlerle 
yapıyoruz. Zeytinburnu Şehit Ga-
lip Balkar Tekstil Meslek okuluyla 
ilgili makine bağışlarında bulun-
duk. Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi örme makineleriyle 
ilgili pratik uygulama öğrenmeleri 
için bizden makine talep ediyorlar.  
ÖRSAD, geleceğin çocuklarına, 
bize faydalı olabilecek elemanların 
yetişmesine gayret gösteren bir 
dernektir. Dernek para kazandır-
maz, dernek para dağıtmaz, dernek 
eksik ve yanlış olan olayları 
düzenlemek işlerle ilgili çözüm 
önerileriyle ilgili ortaya çıkan 
sorunları birlikte çözme yolunda 
gider” açıklamasında bulundu.

Daha önceki Olağan Kurul 
Toplantıları’nın çok az bir katı-
lımla gerçekleştirdiklerini belirten 
Kurt, bugünkü yoğun katılımdan 
dolayı mutluluk duyduğunu 
belirterek, bu anlamda doğru yolda 
olduklarını bir kez daha gördükle-
rini söyledi.

“Bu seçimin kaybedeni yoktur. Kazanan 
ÖRSAD olmuştur, örme sektörü olmuştur.”

Fikri KURT
ÖRSAD Başkanı 
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Daha güçlü daha birleştiriciyiz
Fikri Kurt sözlerine şöyle devam 
etti: “Bugün Türkiye küresel ve 
bölgesel sorunlarla karşı karşıya… 
Savaşlarla karşı karşıyız,  biz de 
hain bir darbe girişimi yaşadık. 
Sektör istemediği engellerle kar-
şılaşıyor ve bu da çalışmalarımızı 
direkt etkiliyor. Her zaman şunu 
söylüyorum; zengin sanayici, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
hakkına tecavüz ediyor. İşte 
ÖRSAD Başkanı olarak, Cum-
hurbaşkanımızın da geçtiğimiz 
günlerde belirttiği gibi zengin 
ülkeler fakir ülkelerin haklarını 
yemeye devam ediyor. İşte biz de 
zengin sanayici küçük komitenin 
haklarına tecavüz etmesin diyoruz. 
ÖRSAD’ın şimdiye kadar yapmış 
olduğu çalışmalar ile daha güçlü 
daha birleştiriciyiz. Ben sizlerin bu 
katılımlarınızı onurlandırıyorum, 
tebrik ediyorum. Bundan sonraki 
süreçte daha iyi bir katılım ile 
beraber sektörün temsil kabiliyeti 
olabilecek olan kişilerimizi her 
zaman onurlandırırız ve onları 
sizlerin katkısıyla görürüz. 
ÖRSAD sanayicilerin yanında
ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt’un 
önemle üzerinde durduğu bir diğer 
konu ise, örme sanayicilerin ülke 
ekonomisine katkısı oldu. Konuş-
masında, yerli üretimin artırılması 
ve bu yönde taleplerin çoğalma-
sının gerekliliğine değinen Kurt, 
“Ülkenin kalkınması siz değerli 
meslektaşlarım sayesinde oluyor. 
Neden sanayicilersiniz? Çünkü 
üretim hazırlayan kişilersiniz, ülke 
ekonomisine faydası dokunan 
insanlarsınız. Fikriniz, sorunlarınız 
var ise biz ÖRSAD ailesi olarak 
her zaman bu sorunlarınıza çözüm 
bulmaya ve yardımcı olmaya 
gayret gösteriyoruz” dedi. 

Herkes elini taşın altına 
koymalı
“Çalışmalarımız içerisinde biliyor-
sunuz ki son zamanlarda bir hamle 
yaptık” diyerek sözlerini sürdüren 
Kurt, iş yerlerinin sağlıksız oldu-
ğuna vurgu yaparak dernek olarak 
görevlerinin işlerinizi organize 
sanayi veya döküm sanayi ilgili 
çalışma hamlesinde gördüğünü 
belirtti. 15 Temmuz darbe girişimi 
ile bu hamlenin beklemede kal-
dığını belirten Kurt, bu anlamda 
çalışmaların hızlandıracaklarını 
söyledi. “Herkes elini taşın altına 
koymalı” diyen Kurt, gelen çözüm 
önerileri ve kurulan güç birliği ile 

sorunların aşılacağını belirtti.

Seçimin kaybedeni yoktur
ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt’un 
açılış konuşmasından sonra 
program, divan seçimi ile devam 
etti. Divan Başkanlığı’na, İsmet 
Akkaya, Başkan Vekilleri Zafer 
Karıksız, Vahit Dikilitaş ve Katip 
Üye Mustafa Korkmazcan seçil-
mesi üzerine oylamaya sunuldu. 
Oy birliği ile kabul edildi. Divan 
seçiminden sonra tüzük değişikliği 
oylamaya sunuldu. 130 kişi kabul 
ederken, 6 kişi ret oyu kullandı. 
Ve salt çoğunluğun 3’te ikisinden 
fazlası ile tüzük değişikliği kabul 
edildi. Sonrasındaki süreçte ise, 
yeni dönem yönetime talip olan 
kişiler divana sunuldu. İki liste 
arasında geçen seçimin sonunda 
üyeler, bir önceki dönem başkanı 
Fikri Kurt’un yer aldığı listenin 
göreve devam etmesi yönünde oy-
larını kullandılar. Genel Kurul so-
nunda seçilen yeni yönetim adına 
konuşmalarını yapan Fikri Kurt; 
“Bu seçimin kaybedeni yoktur. 
Kazanan ÖRSAD olmuştur, örme 
sektörü olmuştur. Bu seçimin so-
nucunda, üyelerimizin verdiği me-
sajı çok iyi okumamız ve gerekli 
dersleri çıkarmamız gerekiyor. Bu 
dönem artık bizim ustalık döne-
mimiz, sanayi bölgesi başta olmak 
üzere, üyelerimizin yararına olan 
tüm çalışmaların yakın takipçisi 
olacağız. Üyelerimizin bundan en 
ufak tereddüdü olmasın. Bunların 
dışında projesi olan her bir üyemiz 
projesini bizlere sunabilir, devam 
eden çalışmalarda yer alabilir. Ay-
rıca bu demokrasi şölenine katılım 
sağlayan siz değerli üyelerimize 
ve yönetime talip olan listeye de 
ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Divan Başkanlığı’na İsmet Akkaya, Başkan Vekilleri Zafer Karıksız, Vahit Dikilitaş ve Katip Üye olarak da Mustafa Korkmazcan seçildi.

Tüzük değişikliği oylamaya sunuldu. 130 kişi kabul ederken, 6 kişi ret oyu kullandı.

Yeni dönem yönetim kurulu seçimi için ÖRSAD üyeleri gizli oy kullandı.

Günün ortak mesajı; “Kazanan ÖRSAD oldu” idi.
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ÖRSAD BAşkAnı FikRi kuRt’tAn
DEik BAşkAnı nAil OpAk’A ZiyAREt 
Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt, göreve yeni gelen DEİK Başkanı Nail Olpak ve Yönetim 
Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. DEİK’in Türkiye ekonomisindeki öneminin vurgulandığı 
ziyarette sektör kuruluşlarının koordineli bir şekilde çalışmaları gerektiğinin altı çizildi. 

İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 

(İTHİB) Başkanı İsmail Gülle 
Başkanlığında İTHİB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ahmet Şişman, 
Ali Sami Aydın, Bülent Koçak, 
Fikri Kurt, Natan Yakuppur 
ve İTKİB Genel Sekreterliği 
yetkilileri; Dış İlişkiler Ekonomik 
Kurulu’na (DEİK) ziyaret 
gerçekleştirdiler. İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, gerçekleştirilen 
ziyarette göreve yeni gelen DEİK 
Başkanı Nail Olpak ve Yönetim 
Kurulu’na hayırlı olsun dileklerini 
paylaştı. Türkiye ekonomisinin 

hedeflerine ulaşabilmesi için 
sektör kuruluşlarının koordinasyon 
içerisinde hareket etmesi gerektiğini 
ifade eden İTHİB Başkanı Gülle, 
DEİK’in Türkiye ekonomisi 
içerisinde edindiği misyonun 
önemine değindi. İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle ve beraberindeki 
heyet Türkiye ekonomisinin 
yakaladığı yükselen ivmenin 
sürdürülebilirliğini sağlamak için 
gerçekleştirilmesi planlanan projeler 
ile ilgili DEİK Başkanı Nail Olpak 
ile görüş alışverişinde bulundular. 
Ziyaretin sonunda heyet, İTHİB 
adına DEİK Başkanı Nail Olpak’a 
günün anısına plaket takdim ettiler.

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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Agent Tekst�l San. T�c. Ltd. Şt�.
Tel: 0216 370 90 75  agent@agenttekst�l.com.tr
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KÜME FİRMALARININ SOSYAL UYGUNLUK 
KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLİYOR
Örme Konfeksiyon İhracatçıları Kümelenme Projesi’nde “İmalatçıda ve Fasonda Sosyal 
Uygunluk Ölçümleme ve İyileştirme Programı” ile küme firmalarının sosyal uygunluk süreçlerini 
içselleştirmesi ve tedarik zincirlerinde sosyal uygunluk yapısını kontrol edebilir hale gelmeleri 
amaçlanıyor.

Hazır giyim sektöründe 
alıcıların, tedarikçi se-
çiminde üretilen ürünün 

kalitesi gibi dikkat ettiği hususlar 
arasında ürünün nasıl üretildiği de 
önemli yer tutuyor. Tedarikçinin 
üretimin gerek sosyal gerekse 
çevresel açıdan ne ölçüde insana 
yakışır iş koşullarında gerçekleş-
tirildiğini belgelemesi ve ortaya 
koyması bekleniyor. Bu noktada 
özellikle uluslararası alıcılar ile 
çalışan hazır giyim ihracatçıları 
ulusal sosyal uygunluk mevzuatı-
na yönelik denetimlerin yanı sıra, 
sosyal uygunluklarını belgelemek 
adına uluslararası arenada geçerli 
sosyal uygunluk belge denetimleri 
ve uluslararası markaların kendi 
kalite ve standartlarına yönelik 
sosyal denetimlere tabi oluyorlar. 
Bu anlamda, tekstil ve hazır giyim 
sektöründe çalışma standartla-
rını iyileştirmek için SA8000, 
SEDEX, WRAP, BSCI gibi çeşitli 
sosyal uygunluk belgelendir-
me sistemleri ile Adil Çalışma 
Derneği (FLA), Adil Hazır Giyim 
Derneği (FWF), Etik Ticaret 
İnisiyatifi (ETI) ve Temiz Kıyafet 

Kampanyası gibi sosyal uygunluk 
girişimleri gelişti. 

Uyum ve iyileştirmeye destek
Bu gerekliliklerden yola çıkıla-
rak, İHKİB tarafından koordine 
edilen ve Ekonomi Bakanlığı 
2010/8 sayılı URGE Tebliği 
kapsamında desteklenen Örme 
Konfeksiyon İhracatçıları Küme-
lenme Projesi’nde “İmalatçıda 
ve Fasonda Sosyal Uygunluk 
Ölçümleme ve İyileştirme 
Programı” yürütülüyor. Program 
ile küme firmalarının sosyal uy-
gunluk süreçlerini içselleştirmesi, 
belgelendirmelere hazırlıklı hale 
gelmeleri ve ek olarak tedarik 
zincirlerinde sosyal uygunluk 
yapısını kontrol edebilir hale gel-
meleri amaçlanıyor. Tüm bunlara 
ilave olarak faaliyetin firmalara 
hedef pazarlarında talep edilen 
sosyal uygunluk belgelerine 
(WRAP, BSCI, Sedex, SA8000, 
WCA, marka denetimleri vb.) 
uyum ve iyileştirme konusunda 
teknik destek sağlaması planla-
nıyor.
Yaklaşık 1 yıl sürecek olan 

program kapsamında, ilk faaliyet 
olarak katılımcı firmaların insan 
kaynakları, idari işler ve sosyal 
sorumluluk departman temsilci-
lerinin katılımında Ekim ayında 
5 günlük “Başdenetçi ve Sosyal 
Uygunluk Yönetim Sistemi Eği-
timi” düzenlendi. Katılımcıların 
İntertek tarafından uluslararası 
geçerliliği olan başdenetçi sertifi-
kasına da sahip olabileceği eğitim 
ile sosyal uygunluk davranış 
kurallarının imalatçı bünyesinde 
takip ve yönetiminin sağlan-

ması için firma içinde uzman 
yetiştirilmesi hedeflendi. Eğitim 
müfredatında denetçi özellikleri, 
denetim kavramı ile aşamaları, 
denetim teknikleri ve objektif 
kanıt toplama süreci ve firma içi 
politikaların, prosedürlerin ve 
dokümantasyonun oluşturulması/
yazılı hale getirilmesi konularına 
yer verildi. Programın takip eden 
aşamalarında küme firmalarında 
ve onların fasonlarında sosyal 
uygunluk denetimleri gerçekleş-
tirilecek. 
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KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER 
İÇİN TİGSAD VE İTHİB EL ELE
Tüm İç Giyim Sanayiciler Derneği’nin İTHİB’e gerçekleştirdiği ziyarette, basic ürünlerde katma değeri 
yüksek ve tasarım yönü güçlü ürünlere olan ihtiyaç değerlendirildi. ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt’un da 
katıldığı toplantıda, sektörün yeniden canlanması için işbirliğinin önemi bir kez daha dile getirildi.

Tüm İç Giyim Sana-
yiciler Derneği (TİG-
SAD) Başkanı Osman 

Alyüz Başkanlığında bir heyet 
İstanbul Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği’ne (İT-
HİB) bir ziyaret gerçekleştirerek 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle ve İTHİB Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile bir araya 
geldi. ÖRSAD Başkanı Fikri 
Kurt’un da bulunduğu toplantıda 
Türk tekstil ve hazır giyim sek-
törünün genel bir değerlendiril-
mesi yapıldı. TİGSAD Başkanı 
Osman Alyüz gerçekleştirilen 
toplantıda, Türk tekstil ve hazır 
giyim sektörünün güncel duru-
mu hakkında bilgi vererek; “İç 
giyim sektörü için hazır giyim 
sektörü ne derece önemliyse 
tekstil ve hammaddeleri sektörü 
de o kadar önemlidir, sektörle-
rimizde basic ürünlerden katma 
değerli ürünlere geçişi yakala-

yabilmemiz için tasarım yönü 
yüksek, katma değerli kumaş 
ve aksesuarlara ihtiyacımız var. 
Dolayısıyla İTHİB ile her zaman 
işbirliği içerisinde olduk, bundan 
sonra da aynı işbirliğini sürdür-

memiz gerekiyor” açıklamasında 
bulundu. 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle ise 
TİGSAD Başkanı Osman Alyüz 
ve beraberindeki heyetin nezaket 
ziyareti için kendilerine teşekkür 

ederek, “Bir ailenin parçası ola-
rak bizler ne kadar başarılı olur-
sak ailemizin diğer üyeleri de o 
başarıdan etkilenecek ve yeni bir 
başarı hikayesi yazacaktır, daha 
önce ilave gümrük vergileri kap-
samında tekstil ve hazır giyim 
sektörleri olarak aldığımız ortak 
karar neticesinde birçok fabrika 
yeniden açıldı, sektör yeniden 
canlandı. Bugün ihracatta, 
üretimde rekorlar kıran sektörler 
haline geldik. Yakalanan bu 
başarılı ivmenin artırılması için 
daha çok işbirliğine ihtiyacımız 
var” dedi. Toplantının deva-
mında tekstil ve hazır giyim 
sektörlerinde nitelikli eleman, 
ara eleman ihtiyaçları ve çözüm 
önerileri değerlendirildi.
Gerçekleştirilen ziyarette TİG-
SAD Başkanı Osman Alyüz, 
TİGSAD adına İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle’ye günün anısına 
bir plaket takdim etti.
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ÜRETEREK KAZABİLMEK İÇİN 
GÜÇLER BİRLEŞTİ
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, İTHİB Başkanı İsmail Gülle ile bir araya gelerek ASKON’un 
projeleri üzerine detaylı bir görüşmede bulundu. Üretim kültüründen gün geçtikçe uzaklaşılması 
üzerine fikirlerin paylaşıldığı toplantıda, çalışarak kazanma kültürünün yeniden yer etmesi için 
yapılması gerekenler değerlendirildi.

Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği 
(ASKON) Genel 

Başkan Yardımcısı Orhan Aydın 
ve beraberindeki heyet; 31 Ekim 
2017 tarihinde İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle ve İTHİB Yönetim 
Kurulu üyelerine ziyaret ger-
çekleştirdi. Örme Sanayicileri 
Derneği Başkanı Fikri Kurt’un 
da katılım gösterdiği ziyarette, 
günümüzün üretim kültürü 
adına kapsamlı bir fikir alışverişi 
yaşandı. Toplantıda üretkenliğin 
ikinci plana atılarak çalışarak 
kazanma kültürünün yok olmaya 
yüz tuttuğu dile getirilerek sektör 
temsilcilerin bu anlamda yeni 
projeler üretmeleri gerektiği dile 
getirildi.
İTHİB Başkanı İsmail Gülle’nin 
ASKON’un proje faaliyetleri 
hakkında bilgi aldığı ziyarette; 
güncel işsizlik rakamları ve sek-

törlerin ihtiyacı olan ara eleman 
hususları değerlendirildi. İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle’nin üretim 
kültüründen uzaklaşma olduğu, 
özellikle sosyal ve görsel med-
yanın hiçbir sahnesinde üretime 
yer verilmediği değerlendirmele-
rinin yaptığı toplantıda; ASKON 
Genel Başkan Yardımcısı Orhan 
Aydın da çalışarak kazanma 
kültürünün kaybolduğu ama bu 
kültürün tekrar toplumda yer 
edinebilmesi için sektör temsilci-
lerinin işbirliği içerisinde hareket 
ederek ortak projeler üretmesi 
gerekliliğini ifade etti.
İTHİB Başkanı İsmail Gülle’nin 
yeni ASKON yönetimine hayırlı 
olsun dileklerini paylaştığı top-
lantının sonunda; ASKON Genel 
Başkan Yardımcısı Orhan Aydın, 
ASKON adına İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle’ye bir plaket takdim 
etti.
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Bu sene 12’ncisi düzenlenen
İTHİB İstanbul Uluslararası 
Kumaş Tasarım Yarışması 

büyük heyecanıyla genç 
tasarımcıların şovuna 

sahne oldu. Tasarımcıların 
ödüllendirildiği geceye

ÖRSAD Başkanı
Fikri Kurt da katıldı.

Kurt, ihracatın katma değeri 
yüksek, tasarım ürünleri ile 

artış yaşadığına değindi. 

KUMAŞIN
TASARIMLA

DANSI
BÜYÜLEDİ
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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği’nin (İTHİB) düzenlediği 12. İTHİB İstanbul 
Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, tekstilde 
yaratıcılığı geliştirerek katma değeri artırmak 
amacıyla düzenlenen ve bu yıl 65’i yurtdışından 
olmak üzere toplam 250 başvuru ile rekor kırdı. 

Bundan tam 12 yıl 
öncesinde başlayan 
bir başarı hikayesini 

sayfalarımıza taşıyacağız. Her yıl 
gençlerin sabırsızlıkla beklediği 
ve sadece bir kazananın olduğu 
bir hikaye bu… İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği her yıl geleneksel 
olarak kumaş tasarım yarışması 
düzenliyor. Yarışmaya katılan 
finalistler; sektörün önemli 
isimleri ile birebir çalışma fırsatı 
bularak hayallerindeki kumaşları 
tasarlıyorlar ve en sonunda en 
güzelinin, en yaratıcı olanın 
ödüllendirildiği bir hikayeye adım 
atmış oluyorlar. Sektörün duayen 
isimleri tarafından değerlendirilen 
çalışmalardan tabii ki sadece bir 
birinci ve bir kazanan çıkıyor. 
Fakat; bugüne kadar yarışmaya 
katılan yüzlerce gencin ortak 
düşüncesi; hayatlarının değiştiği 
yönünde… Haksız değiller. Farklı 
deneyimler, tecrübeler edinen 
ve tasarımın öneminin farkına 
varan gençlerin bir süreliğine 
de olsa işi işin uzmanlarından 
öğrenmeleri ve tabiri yerindeyse 
mutfakta yer almaları; hayatlarının 

değişmesinde çok büyük bir etken 
oluyor tabii ki.
Sözü daha fazla uzatmayalım ve 
geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
bu muhteşem organizasyonun 
12’ncisini büyük bir gurur ve 
mutlulukla anlatalım… Yıllar 
geçtikçe üzerine bir yenilik ve 
katma değer koyan yarışma 
bu yıl da Ekonomi Bakanlığı 
öncülüğünde ve İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
tarafından gerçekleşti. Yarışmanın 
ev sahipliğini İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle yaptı. 10 finalist 
tarafından üretilen kumaşlar 
dünyaca ünlü modacı Hakan 
Akkaya tarafından tasarlanarak 
Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Demet 
Şener ve 45 mankenle birlikte 50 
kombin kıyafet podyumda taşındı. 

Kıyafetler için, kumaşlardan özel 
çizmeler yapıldı. Hakan Akkaya 
tarafından yapılan styling ile 
kıyafetler özel pırlanta takılar ile 
tamamlandı.

Yarışmaya özel dev jüri
12. İTHİB İstanbul Uluslararası 
Kumaş Tasarım Yarışmasının 
jüri üyeliğini ise sırasıyla ; 
Arzu Kaprol, Buket Özkalfalar, 
DeboraZakuto, Dilek Hanifi, 
Fatih Bilici, Feryal Gülman, 
Gözde Sarar, Hülya Sevindik, 
Ivana Sert, Nihat Odabaşı,Nurhan 
Osmanoğlu, Ruken Mızraklı, 
İshamSardouk, Siren Ertan, 
Süleyman Orakçıoğlu, Yalçın 
Ayaydın, Yıldırım Mayruk, 
Yılmaz  Vural’dan oluşan dev 
isimler yaptı.

12. İTHİB 
İSTANBUL 

ULUSLARARASI 
KUMAŞ TASARIM 
YARIŞMASI’NIN 
SPONSORLARI:

Bossa
Aydın Tekstil
Küçükçalık

Öztek Tekstil
Türkün Holding
Migiboy Tekstil
Ma-Ba Tekstil
Süper Tekstil

Mehmet Tatlı Kuaför
Telepati

Lion Diamond
Baroque Tekstil

MAC
Tiyrus
Simye
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Üretim aşkını yarına
taşıyacaklar
Yarışmanın birincilik ödülünü 
SebihaAlganer, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi’den 
aldı ve 10 bin Euro ödülün 
sahibi olurken, 100 bin TL 
değerinde yurtdışı eğitim 
ödülü kazandı. Yelda Şebnem 
Eker ise İstanbul Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan’dan ikincilik 
ödülünü alarak, 5 bin Euro’luk 
ödülün sahibi oldu. Üçüncülük 
ödülünü Alessa Firrincieli, 
Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım’dan aldı ve 
2 bin 500 Euro’luk ödülün 

sahibi oldu. 3 finalist ödülün 
hepsinde de dünyanın en 
prestijli kumaş fuarlarından 
PremierVision Paris ziyareti 
ödülü sahibi oldular. Ödüllerin 
hepsi Akdeniz Tekstil Başkanı 
Zeki Kıvanç ve İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle tarafından 
taktim edildi. Birincilik ödülü 
SebihaAlganer’e takdim 
edilirken, İstanbul Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan; “Üretim aşkını yarına 
taşıyacak adaylar var ne mutlu 
ki” dedi…

Bundan tam 12 yıl önce
İTHİB Başkanı Gülle, 
konuşmasında tasarımın 

önemine dikkat çekti. Fiyatı 5 
dolar olan sıradan bir kumaşın, 
sadece tasarım farkı ile değerinin 
26 dolara kadar çıkabileceğine 
işaret eden Gülle; “Bundan tam 
12 yıl önce bu kıymetli yola 
çıktık. Gençlerin hayallerini
ve enerjilerini sektöre katmak 
adına çıktığımız bu yolda 
yüzlerce öğrencimizi sektöre 
kazandırdık. AB’nin ikinci, 
dünyanın yedinci tedarikçisi 
olduğumuz bu sektörü sizler 
adına temsil eden birisi olarak 
sizlerle gurur duyuyorum. 
Tasarımla çok güzel şeyler 
başarabileceğimizin farkındayız. 
Yerli ve milli üretimin üzerine 
tasarımı eklediğimiz zaman 

ihracatta kg değeri artıyor. 
Tekstilde 10 yıl önce 3 dolar 
olan ihracat kg fiyatımız şu 
anda 5 dolara çıktı. Türkiye’nin 
kg fiyatı ise 1,7 dolar. Artık 
birim fiyatımızı 15 dolara 
çıkaracak ihracatı yapmamız 
gerekiyor. Bundan dolayı İTHİB 
olarak yılmadan 10 yılı aşkın 
süredir tasarımı ve tasarımcıyı 
destekliyor, ihracata katma 
değer kazandırmak için bu 
yarışmayı gerçekleştiriyoruz. 
Tekstilde 2023 hedefimiz olan 
20 milyar doları tutturacak güç, 
arzu, dinamizm hepsi bizde var. 
Bunun için daha cok çalışmalı, 
üretmeliyiz ki Türkiye’yi daha 
iyi seviyeye taşıyalım” dedi.

ÜLKEMİzİN KALKINMASI BU YARIŞMALAR
İLE SAğLANAcAK

 12. Uluslararası 
Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın ödül 

törenine katılanlar arasında 
ÖRSAD Başkanı Fikri 
Kurt da vardı. Kurt, İTHİB 
tarafından gerekleşen bu 
önemli organizasyon için şu 
değerlendirmede bulundu: 
“Bu yıl 12’ncisi düzenlenen 
İTHİB İstanbul Uluslararası 
Kumaş Tasarım Yarışması, 
yenilikleri, becerileri ortaya 
koyan önemli bir organizasyon. 
Buradaki tasarımlar, günümüz 
ortamında katma değer ürünlerle 
ihracatta da daha güzel işler 
başaracağımızın bir nevi 
göstergesi diyebiliriz. Ülkemizin 
kalkınma ve büyümesini 
istiyorsak hem bu tarz yarışmalar 
yapmamız hem de katma 
değeri yüksek ürünler ortaya 
koymamız lazım. Geçmişten 
bu güne kadar geldiğimiz 
süreci değerlendirecek olursak 
çok büyük mesafeler kat ettik. 
Geçmiş yıllarda basit mallarla 
ülkemizi tanıtırken bugün 
Türk markasını oluşturduk. 
Tekstil sektörünün önder 
birlikleri ve derneklerinden biri 
konumuna geldik. Bu başarıyı 
işadamlarımızın, stilistlerimizin, 
modelistlerimizin hep 
birlikte meydana getirdiğimiz 
çalışmanın bir ürünü olarak 

değerlendiriyorum. Bugün iş 
yerlerimizde, mesleki daldaki 
çalışmalarımızda fabrikalarımıza 
işçi çalıştıramayacak duruma 
geldik. Elbette ki gençlerimize 
imkan vermemiz lazım. Bu 
imkanı da okuldan, küçükten 
başlayarak belli bir yere kadar 
olan süre boyunca eğitim 
görmesi ile sağlamalıyız. 
Mesleki okullara herkesin önemli 
bir şekilde destek vermesi 
lazım, bu konuda altın bilezik 

dediğimiz üniversite diploması 
değil, meslek önemlidir. Mesleği 
olan insan her zaman iş bulabilir, 
parayı da bulabilir, yaşamını da 
sürdürebilir. Ama bir üniversite 
öğrencisi diplomayı aldıktan 
sonra masa başında iş yapacağım 
diye hareket ederse işsiz de 
olabilir. Günümüzün ortamına 
baktığımız zaman işsizlik 
oranının arttığını görüyoruz. 
Eğitimi yüksek olan kesime 
baktığımız zaman işsizlik 

oranı çok, eğitim görmemiş 
ve yeterli derecede eğitimi 
olmayan kesimin ise iş bulma 
kabiliyeti daha fazla, işsizlik 
oranı daha az. Bu ülkede tüketici 
toplum haline gelen bir gençlik 
oluşmaya başladı. Bu durum 
ülkemizin kalkınma ve büyümesi 
açısından uzun vadede tehlikeli 
olacaktır. Bununla ilgili yapılan 
çalışmalarda son derecede 
dikkat etmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Özellikle 
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ÖRSAD Başkanı olarak 
söylemek istiyorum ki, mesleki 
okullarımıza önem verilmesi 
şarttır. İş adamlarımızın da bu 
konuda duyarlı olması gerekiyor. 
Artık mesleki okullara teşviki 
sistem getirelim ve hepimiz de 
elimizi taşın altına koyalım, 
teşviki sistemde belirli bir 
kaynak oluşturalım. Çocukları 
heveslendirerek o okullara 
gitmesine destek vermeye 
çalışalım. Öğrenciler bir taraftan 
eğitimini görürken diğer yandan 
mesleki uygulamasını öğreneceği 
bir yerde çalışsın. Onun için 
bizlere ve iş adamlarına görevler 
düşüyor. Sadece ağlayan 
sızlayan tarafta olan bir sanayici 
olarak konuşmak yanlış olur. 
Fabrikalarımızı büyütmek 
ve sanayimizin gelişmesini 
istiyorsak görevlerimizi bu 
konuda yerine getirmemiz 
gerekiyor. Üniversitelerde 
ve mesleki okullarda sadece 
teori olarak ders verilmemesi 
gerekir. Pratik uygulamaların 
da yapılması lazım. Avrupa’nın 
bu konudaki başarılı örneklerini 
almamız lazım. Mesleki 
okullarda teori ve  pratikteki 
uygulamaları gençlerimize 
aktararak genç zihinlere sahip 
çıkmalıyız.”

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 
10 bin Euro para 

ödülü / 100 bin TL 
değerinde yurtdışı 

eğitim ödülü

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
5 bin Euro para 

ödülü 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 
2 bin 500 Euro’luk 

para ödülü

Aynı zamanda üç 
finalist dünyanın 
en prestijli kumaş 

fuarlarından 
PremierVision 
Paris ziyareti 
ödülünün de 
sahibi oldu

TÜRK MODA 
DÜNYASININ 

TANITIMI İÇİN…
İTHİB Başkanı İsmail Gülle; 

Hakan Akkaya’nın Ordu’dan 
Amerika’ya uzanan 

hikâyesinin birçok yeni genç 
tasarımcıya ilham kaynağı 
olduğunu söyledi ve ekledi: 
“Dünya moda sektöründe 
her geçen gün büyüyen 
Hakan Akkaya markası 

bizim yarışmamıza katılım 
talebine artı değer kattı. İlk 

zamanlarında 20 başvuru ile 
başladığımız bu serüvende 

250 rekor başvuru ile 
dünyanın en önemli moda 
okullarının katılmak istediği 

bir yarışma olduk. Türk moda 
dünyasını dünyaya tanıtacak 

her isim sonsuza dek 
arkasındayız... Bu yarışmada 

amacımız yeni Hakan 
Akkayalar keşfetmek…”
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Örme sanayi sektöründe 40 
yılı geride bırakan Göze Örme 
Yönetim Kurulu Başkanı Yasin 
Göze, bugünkü başarısına 
ulaşabilmek adına önem 
verdiği en önemli etkenin 
öncelikle insana değer ve 
yatırım yapmak olduğunu 
belirterek, sektörün şu anki 
başlıca sıkıntılarını şöyle 
özetliyor: “Sektördeki en 
büyük sorun bonservis 
olayının olmamasından 
kaynaklanıyor. Kalifiye eleman 
sıkıntısının baş gösterdiği 
sektörde firmaların en ufak 
bir iş aksaklığında veya mali 
sıkıntıda eleman çıkarımına 
gittiklerini görüyoruz. Bu 
durumun yanlış olduğunu 
düşünüyorum. Sektörü 
etkileyen bir diğer sıkıntı 
ise doğru maliyet hesabının 
yapılmaması. Şu an fasoncu 
pek çok arkadaşımız günü 
kurtarmaya yönelik fiyat 
politikası uyguluyor. Fasonu 
1,25 TL’ye olması gereken bir 
mal, 0,70 kuruşa yapılıyor.”

“Başarı için önce 
insana yatırım”
Yasin Göze
Göze Tekstil Yönetim Kurulu 
Başkanı
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Örme sektörüne 15 yıldır direkt 
tedarikçi olarak hizmet veren 

Retaş Makine, dünya örme 
pazarında ve sektöründe iyi 
tanınmış markaların Türkiye 

temsilciliğini başarıyla 
sürdürüyor. Retaş Makine 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ramazan Eroğlu, 30 yıla yakın 

edindiği tecrübe ile sektörde 
güvenilir bir firma olduklarını 

dile getirerek “Örme pazarının 
en önemli ihtiyaçlarından 

olan NAMSEO örgü iğnelerini 
başta Türkiye olmak üzere 

Orta Asya ülkelerinde tek 
yetkili temsilciliğini yapıyoruz. 

Her geçen yıl mal ve hizmet 
satışlarımızı artırarak aynı 
başarı ile örme sektörüne 

hizmet etmeye devam 
ediyoruz. Retaş Makine 

olarak bugünkü başarımızı 
edindiğimiz misyonumuza 

borçluyuz. Misyonumuz 
gereği, dürüst ticaret, 

güvenilir bir tedarikçi ve kalıcı 
bir firma olmayı temel aldık. 

İlkelerimizden taviz vermeden 
çalışmalarımıza devam 

ediyoruz.”

“ilkelerimizden taviz 
vermeden yola devam”

Ramazan eRoğlu
Retaş makine

Yönetim Kurulu Başkanı
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Darüşşafaka varsa sayenizde var.
151 yıldır iyi ki varsınız.

Bu bayram Darüşşafaka’ya bağış yapın, annesi veya babası hayatta

olmayan binlerce çocuğumuzun eğitimine katkıda bulunun.

www.darussafaka.org | 444 1863

VAR ETTİNİZ,
VAR OLUN...
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“TEKSTİLCİYE GEREKEN DESTEK VERİLMELİ, 
TEKSTİLCİ İSE KARARLI DURUŞUNU SERGİLEMELİ”
Ülke ekonomisinde en çok istihdam yaratan tekstil sektörü için desteklerin artırılması gerektiğini 
belirten Rozi Örme Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tekdemir, örme sanayinin iyi bir yere gelebilmesinin 
fason fiyatlarına herkesin aynı şekilde riayet edebilmesi ile mümkün olacağını dile getiriyor.

Bir işletmeyi 
yönetebilmek, hele 
ki tekstil gibi zorlu 

bir sektörde bir yönetici olarak 
var olabilmek bilirsiniz ki 
her yiğidin harcı değildir; 
emek ister, atılım ister en 
önemlisi de planlama ister. 
Bugün röportajımızı yapmak 
için kapısını çaldığımız Rozi 
Örme Yönetim Kurulu Başkanı 
İrfan Tekdemir, işte tüm bu 
tanımlamaların içini fazlasıyla 
dolduruyor. İşçisinin emeğinin 
karşılığını veren, örme sanayide 
yeni girişimlerde bulunarak hem 
sektörün hem de işletmesinin 
faydalarını göz önünde 
bulundurabilen, en önemlisi 
de planlama yeteneği ile yıllar 
sonra nerede konumlanmak 
istediğini net bir şekilde ifade 
edebilen bir yönetici İrfan 
Tekdemir. 2025 yılına kadar 
gerçekleştirmek istediklerini 
adım adım planlayan Tekdemir, 
örme sanayinin yeni bir ivme 
kazanması için de oldukça 
önemli değerlendirmelerde 
bulunuyor. 

Öncelikle sizden firmanız 
hakkında kısaca bilgi 
alabilir miyiz?
Ben Rozi Örme’nin ilk 
kurucularındanım. Rozi 
Örme’yi, 28 Mart 2012’de iki 
ortak olarak kurduk. 12 tanesi 
sıfır olmak üzere 19 makinemiz 
ile üretime başladık. 2 sene 
ortağım ile devam ettikten 
sonra ortaklığımızı bitirdik ve 
tek başıma devam ettim. 2014 
yılının Mayıs ayından bu yana 
üretimimize devam ediyoruz. 
2015 yılına kadar fason üretim 
yaptık, daha sonra yüzde 80 
satış ağırlıklı yüzde 20 fason 
olarak üretimimizi sürdürdük. 
Bu sene sonu itibarıyla da 
yüzde yüz satışa geçmeyi 
hedefliyoruz. Toplamda şu 
an 14 makinemiz var. İdari 
personelle beraber 23 kişilik 
çalışanımız bulunuyor.

Fasona devam etmeyip, satışa 
yönelmenize neden olan şey 
neydi?
Fason üretim işletme bedelini 
kurtarmıyor. Bildiğiniz gibi 
fason fiyatları çok düşük. Her 
sene Örme Dünyası’nda da 
fason fiyatları yayınlanıyor 
ama o fiyatlara uyan ne yazık 
ki olmuyor. Bu durum bizi de 
işletmemizi sürdürebilmemiz için 
farklı arayışlara itiyor. Bu yüzden 
kar marjları ne kadar düşük olsa 
da satış yapmak cazip geliyor. 
Bir yandan satışın da riskleri 
var, fasonda sadece 10 ton mal 
yaptığın zaman 8-10 bin TL riske 
giriyorsun ama 10 ton mal sattığın 
zaman minimum 130 bin TL riske 

girmiş oluyorsun. Bu riski de 
alıyoruz. Bu sektörde en önemli 
şeyin itibarı sağlamak olduğu 
düşüncesindeyim. İtibarın varsa bu 
sektörde iş yapabilirsin. Bizim de 
tek hedefimiz itibarımızdan ödün 
vermemek, dürüst çalışmak. 

Sizin sektöre giriş hikayeniz 
nasıl oldu, dinlemek isteriz.
Ben 2010 senesinde akrabalarım 
olan Ünteks Boya firmasında 
çalışmaya başladım. Depoda 
işe başladım ardından boya 
reçetesinde ve planlamada 
çalıştım. Sonrasında kendi işimi 
kurmaya karar verdim. Sağ olsun 
onlar da anlayışla karşıladılar 
ve destek çıktılar. İlk ortağımla 

tanışmama vesile olanlar da 
onlardı. Onların vesilesi ile örme 
işine girdim. 

Tekstilciye gereken değer 
verilmiyor
Sektöre adım attığınızdan 
bu güne örme sanayinin 
gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
2012’de sektöre girdim ve 
gördüğüm maalesef örme sektörü 
2012’den bu yana her geçen 
yıl kötüye gidiyor. Tabii ki 
piyasa şartları, rekabet, ülkenin 
ekonomik durumu bunlar oldukça 
etkileyici. Tekstilciye ne yazık 
ki bir turizmciye verilen değer 
verilmiyor. Tekstile baktığımız 
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zaman ülkemizin istihdam sağlayan 
ilk beş sanayisi içinde yer alıyor. 
Ama gereken destek ve ilgiyi 
göremiyoruz. Bu nedenle çok 
sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz.

Beklediğiniz destek ve teşvik 
programları neler?
Örnek vermem gerekirse; benim 
şu an Diyarbakır Organize Sanayi 
Bölgesi’nde arazim var. 8 ay önce 
devlet Cazibe Merkezi programı 
diye bir proje çıkardı. O projeye 
istinaden arsayı alarak yatırımımızı 
yaptık. Bina yapımı için devletten 
tabi ki destek bekliyoruz. Aradan 
8 ay geçti hala bir cevap alamadık. 
Ben sermayem ile ancak burada 
kendimi döndürebiliyorum ki bazen 
yetersiz bile geliyor. Devlet burada 
bana destek çıkıp projemi onaylarsa 
ben de orada binamı yapar, 50-
100 kişi istihdam sağlarım. Şu 
an Diyarbakır’da sadece 1 tane 
örme fabrikası var. Biz gittiğimiz 
zaman bir iş istihdamı oluşacak. 
Diyarbakır için de ülke için de 
çok güzel şeyler olacak. Bunu 
yapabilmem için de devletin 
bizlere destek çıkması gerekiyor. 
O bölgede çok güzel teşvikleri 
var ama sermaye konusunda da 
bizi desteklemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bir tek ben değilim, 
daha pek çok büyük firma da hala 
cevap bekliyor.

Merdiven altı işletmeler tespit 
edilmeli
Örme sanayiciler için de bir 
sanayi bölgesi kurulmasıyla 
ilgili konu gündemde. Siz 
bu konu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Çok güzel olur. Çünkü merdiven 
altı birçok işletme var. Bunların 
hepsinin tespit edilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Biz 
bugün vergimizi günü gününe 
ödüyoruz. İşçilerimizin ödemelerini 
yapıyoruz, tazminatını, kıdemini 
kısacası tüm haklarını ödüyoruz. 
Ay sonu geldiği zaman bakıyoruz, 
çok güzel bir ciro yapmışız fakat 
o cirodan bize çok küçük bir 
parça kalmış. Ama merdiven altı 
diye tabir ettiğimiz işletmelerde 
ise normal bir ciro yapıyorlar, 
gideri küçücük bir parça olduğu 
için geride büyük bir pay kalıyor. 
Çünkü sigorta ödemiyor, stopaj 
ödemiyor, elektriğini ödemiyor. 
Biz işte bu tarz yerlerle rekabet 
ediyoruz. Bu yüzden merdiven altı 
işletmelerin tespit edilip bitirilmesi 
lazım.

ÖRSAD’tan beklentileriniz 
neler?
Her Ocak ayında yayınlanan 
listeye riayet edilmesini istiyorum. 
Başta kurucular olmak üzere, 
bunun lanse edilmesini gerekirse 
cezai işlem uygulanmasını 
gerekli buluyorum. Biz dernek 
olarak birlik olursak kimse 
bizi yıldıramaz. Kağıt üzerinde 
fiyatları belirleyip sonrasında 
herkesin kendi kafasına göre fiyat 
belirlemesi ile bu iş olmaz. Çok 
daha kararlı bir duruş bekliyorum.

Şu an ihracat yapıyor 
musunuz?
İhracatımız şu an yok.  Yurtiçi 
satışlarımız var, 2018 yılının 
başından itibaren ihracat için 
ilk çalışmalarımıza inşallah 
başlayacağız.
 
İlk pazar hedefiniz neresi?
Bulgaristan’ı düşünüyorum. Hem 
küçük pazar hem de bizim de ilk 
ihracatımız olacağından ve günü 
birlik gidebileceğimiz yakınlıkta 
olduğu için Bulgaristan’ı hedef 
olarak belirledik. Daha sonrasında 
Avrupa’nın her yerinde ihracat 
yapmayı düşünüyoruz.

Şirket hedeflerinizde nasıl bir 
planlama yaptınız?
2016 yılında 2019’a kadar yüzde 
yüz satışa döneceğim diye bir 
karar aldım. Yüzde yüz olmasa 
bile bir yıl içerisinde 2017 sene 
sonuna doğru yüzde seksenlere 
ulaştık. 2018 yılında yüzde yüz 
boyalı satışa geçmek istiyorum. 
Bunun yanında 2018 senesinde 
Diyarbakır’da düşündüğüm 
yatırımı gerçekleştirmek istiyorum. 
5 bin metrekarelik kurulu alan 
üzerine 30 adet civarında makine 
ile Diyarbakır’da yeni bir tesis 
kurup daha seri ve daha hızlı 

bir üretim gerçekleştirmek 
istiyorum. Dediğim şeyleri 
gerçekleştirebilirsem 2021 
yılından sonra boyahane atılımı 
düşünüyorum. Geriye iplik kalıyor. 
İplik de zaruri ihtiyaçtan dolayı 
kendi kendine oluşur. 2025’e kadar 
iplik, örme, boya olarak hepsini 
kurmayı düşünüyorum. Daha 
sonrasında ise, tekstile yatırımı 
bırakıp var olanı devam ettirerek 
enerji sektörüne girmek istiyorum. 

Neden enerji sektörüne 
geçmek istiyorsunuz?
Çünkü tekstilde istediğiniz kadar 
tonaj üretebilir ve hepsini de 
satabilirsiniz, sonu yok. Hep örnek 
aldığım firmayı örnek vereceğim; 
Ünteks Boya’nın şu an 1500 ton 
boya kapasitesi var. Her ay 1500 
ton boyahaneden mal çıkıyor. 5 
bin ton da çıkarsanız satacaksınız, 
10 bin ton çıkarsanız da… 
Büyüdükçe tonaj artacak, tonaj 
arttıkça da pazarınızı genişletmek 
zorunda kalacaksınız. Ben de bunu 
belli bir pazarda tutarak rölantiye 
alıp  enerji işine giriş yapmak 

istiyorum. Çünkü ülkenin ihtiyacı 
var, bunu görebiliyoruz. Fabrikalar 
çoğalıyor, araçlar bile elektriğe 
dönüşüyor. Bununla beraber bir 
ihtiyaç açığı olacak. Şimdiden 
bunu görebiliyorum. Bu yüzden 
2025’e kadar tekstilde firmamı 
istediğim seviyeye getirerek enerji 
işine atılmak istiyorum. 

Artık tekstil ürünleri de 
akıllanıyor. Tekstil de farklı 
bir dönüşüm içinde diyebiliriz 
değil mi?
Kesinlikle. Bizim bu anlamda 
bir Ar-Ge çalışmamız yok fakat 
18 Eylül’de Paris’te bir tekstil 
fuarına gittik, orada gördüğüm 
kumaşların çoğunu ben 
Türkiye’de görmedim. Biz burada 
en fazla 60’a 1 iplikten kumaş 
yapıyorken, 120’ye 1 iplikten 
kumaşların örgüsünü, kalitesini 
görebiliyoruz. Jakar tarzı 
kumaşlar da oldukça etkileyiciydi. 
Bu da bir nevi üzücü… Neden 
onlar bizi takip etmiyor da 
biz onları takip ediyoruz diye 
düşünüyorum.

Tekdemir: “Toplamda şu an 14 makinemiz var. İdari personelle beraber 23 kişilik 
çalışanımız bulunuyor. Bu sene sonu itibariyle yüzde yüz satışa geçmeyi hedefliyoruz.”
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“KENDİ İŞİMİN HEM HAMALI, HEM 
USTASI HEM DE MAKİNECİSİ OLDUM”
Murat Bahat’a göre sektörde iyi bir noktaya gelebilmenin ilk kuralı iyi bir makineci olmak. Uzun 
bir dönem askeriyenin tüm çamaşır üretimini gerçekleştirdiğini belirten Murat Bahat, firmasını 
bugünlere getirebilmenin ardındaki başarıyı şu sözleri ile özetliyor: “Kendi işimin hem hamalı, hem 
ustası hem de makinecisi oldum”

Fasonculuğun Türkiye 
ekonomisinde önemli 
bir yeri olduğu 

gerçeğiyle söze başlayan 
Murat Bahat şöyle diyor: “Tüm 
sanayicilerin fasoncuları el 
üstünde tutmaları gerektiğini 
düşünüyorum. Günlük 10 ton 
üreten bir firma olarak büyük 
bir mesuliyetin altındayız. 
Emanet edilen bir iplik var ve 
bu ipliği hatasız yapmak gibi bir 
sorumluluğumuz var” dedi. 25 
kişilik büyük bir aileden oluşan 
Bahat Tekstil, aylık 300 ton 
üretimi ile sektörde başarıyla 
yer alıyor. Pek çok örmecinin 
dert yandığı işçi sıkıntısını 
bugüne değin yaşamadığını 
belirten Murat Bey, 15 yıldır 
birlikte çalıştığı pek çok çalışanı 
olduğunu ve artık büyük bir aile 
olduklarını ifade ediyor.
Örme sanayinde 31 yılı deviren 
Murat Bahat röportajımız 
esnasında önemle vurgulamak 
istediği bir konuyu dile 
getiriyor: Sanayi bölgesinin 
hayata geçirilmesi gerektiği. 
Örme işinin düz ayak bir yerde 
yapılması gereken bir iş olduğunu 
ve iş yerlerinin 4’üncü katta 
olmasından dolayı ciddi bir iş 
yükü ile karşı karşıya kaldıklarını 
dile getiren Bahat Tekstil firma 
sahibi Murat Bahat, tüm örme 
sanayicilerin bir çatı altında 
toplanacağı sanayi bölgesi ile 
üretim akışlarının çok daha rahat 
olacağını belirtiyor.

Firmanız hakkında kısaca 
bilgi alabilir miyiz?
Ben 1973 Giresun doğumluyum. 
1985 yılında İstanbul’a geldim, 
1986 yılında Bayrampaşa Emirtaş 
Sanayi’de Nedim Tekstil’de 
örme işine başladım. 1989 yılının 
sonuna kadar çalıştıktan sonra 
ustalarımın sayesinde iyi bir 
makineci oldum. Benim şansım 

iyi bir aile ve iyi insanlarla 
karşılaşmam oldu. Askerliğimi 
yaptıktan sonra bana şunu 
söylediler: “Küçük bir makine 
alırsın, o küçük makineyi 
çalıştığın yere koyarsın. İkinci 
makineyi alır, dükkan açarsın.” 
Ben hemen makine arayışına 
girdim. 7 Şubat 1995 yılında 4 
tane makine aldım. 4 tane Dar 
Pus interlok makine ile başladım 
ve yine o yıl makine sayımı 7’ye 
çıkardım. Askeri müteahhitlerle 

tanıştım. Askeriyenin tüm 
çamaşır işlerinin taşeronluğunu 
yapıyordum. 2015 yılına kadar 
eski makinelere yatırım yaptım. 
2008’de açık el makine almaya 
başlamıştım. Şu an 18 süprem 
makinesi yaptık. 28 fayn, 10 fayn, 
14 fayn makinelerimizle fason 
kumaş üretimi yapıyoruz.

Aslında çok kısa bir sürede 
kendi işinizi kurmuşsunuz.
Evet, ustalarımın direktifleri 

sayesinde oldu. Önce aldığım 
makineleri 110 metrekarelik bir 
evin altına koyduk. İlk 3-4 ay 
çok fazla bir iş akışımız olmadı. 
Ürettiğimiz kumaşlar genelde 
kışın tüketilen cinstendi. O 
durgun sezon geçtikten sonra 
hep makine sayımızı artırarak 
devam ettik. Adıyaman 
Sümerbank makinelerini 
aldım. En nihayetinde yün 
yetiştirmenin o makinelerle 
zor olduğunu görerek 
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makinelerimizi yenilemeye 
karar verdik. 2008’den beri 
de bu şekilde yenilenmiş 
makinelerimizle devam 
ediyoruz.

Piyasaya adınızı nasıl 
duyurdunuz?
İlk işe girdiğim büyüklerim 
sayesinde oldu. Bana iş 
verecek firmalardan biri bana 
“Makinendeki 10 bin tane 
iğneyi satın alıyorum, 80 
bin TL para veriyorum. Hiç 
iş yapmazsan da sana zarar 
ettirmeyeceğim” demişti. O 
destek de çok önemli olmuştu. 
Ben Nedim Tekstil’de çalışırken 
piyasadan hiç kopmamıştım. 
Çalıştığım yerlerle ilişkilerim 
hep iyi oldu. İşçilik hayatımda 
iki yerde çalıştım. Bu iki yerde 
çalışırken de müşterilerle 
aram iyiydi, kendi işimi 
açtığımda bunun avantajını 
da gördüm. Kendi işimin hem 
hamalı, hem ustası hem de 
makinecisi oldum. 1996-2000 
yıllar arası hem konfeksiyon 
yaptım, hem de kumaş sattım. 
Sonrasında Rusya pazarı biraz 
sakinleyince konfeksiyon 
yapmayı bıraktım. Şu an 
sadece fason yapıyorum. 2015 
yılına kadar Dar Pus diye tabir 
ettiğimiz interlok makinelerde 
Has Yün, Saf Yün başta olmak 
üzere Türkiye’nin önde gelen 
yün çamaşırcılarına çamaşır 
üretirdim ve askeriyenin tüm 
çamaşırlarını üretirdim. Zaman 
içinde askeriye de yün çamaşır 
almamaya başladı. Son 2 
senedir termal kumaş alıyorlar. 
Bundan dolayı da o makinelerin 
tamamını çıkarmış oldum. 

Hiçbir zaman işçi sıkıntısı 
yaşamadım
Sizce bu sektörde başarılı 
olmak için en önemli etken 
nedir?
İşinin başında duracaksınız, 
iyi insanlara çalışmaya gayret 
edeceksiniz. Uzun yıllardır 
arkadaşlarımla bir araya 
geldiğimde şunu görüyorum; 
herkes işçiden sıkıntılı 
olduğunu dile getiriyor. 
Ben çok fazla işçi problemi 
duyduğum zaman rahatsız 
oluyorum. Bugün firmamızda 
25 kişi çalışıyor ve ben hiç işçi 
sıkıntısı yaşamadım. İşçinin 
maaşını gününde verirseniz, 
SGK’sını öderseniz, karnını 

doyurursanız işçi sizi bırakmaz 
siz de işçiyi bırakmazsınız. 
Ama siz tazminatını ödememek, 
maaşını vermemek için 
bahaneler üreterek iş yaparsanız 
çalışacak işçi bulamazsınız. 
Benim en yeni elemanım 
3 seneliktir. 15 yıldan beri 
beraber çalıştığım elemanlarım 
var, artık bir aile olduk burada. 
İşimizi bırakıp eve gönül 
rahatlığı ile gidebiliyoruz. 
Çünkü birbirimizi sevmişiz, 
sevmek de zorundayız. Benim 
hiç yabancı uyruklu çalışanım 
yok, ihtiyacım da olmadı. Olsa 
da çalıştırmayı düşünmüyorum, 
nasıl makineleri emanet 
edebiliriz bilmiyorum. 

Temel sıkıntı olarak 
gördüğünüz?
Fason fiyatları ile ilgili herkesin 
sıkıntısı var. İstenilen fiyatlara 
fason yapabilmek için ucuz 
işçilik yapmanız gerekiyor. 
Makinede de bilinçsiz 
yatırımlar yapıyoruz. Bugün 
her kendine güvenen, biraz 
kazanan makine alıyor, bir 
şekilde kazanırız diyor. Ben 
1,100’e yaptırırım diyorken 
başkası 1,85’e yaptırıyor. Bizim 
o aradaki fark çok önemli bir 
maliyet.

Bu noktada dernekten 
beklentileriniz neler?
Dernek bu konuda kimsenin 
kapısında şu fiyata yapacaksın 
diye bekçilik yapamaz. İnsanlar 
derneğe sitem ediyor fakat ben 
etmiyorum.

Üretim kapasiteniz nedir?
Aylık üretimimiz 300 ton. 
Günlük de 10-11 ton arası 
değişiyor. Tabii tekstil çok 
doyumsuz bir sektör. Sürekli 
yeni makineler çıkıyor. Her 
yeni makine çıktığında almak 
istiyoruz, pazarı araştırıyoruz. 
Örmecilik iyi iş ama yüksek 
katta olmaması gerekiyor. 
Giriş katı olması gerekiyor. 
ÖRSAD’tan Sanayi Bölgesi 
haberini duyduğumuzda 
çok mutlu olmuştuk ve 
heyecanlanmıştık. Hatta bir 
yer almayı talep etmiştik. 
Umarım Başkanımız Fikri 
Kurt önderliğinde çalışmalar 
artar ve Allah bize bu yeri 
nasip eder. Çünkü biz 11 
senedir buradayız ve 4’üncü 
kattayım ve yeri geliyor günde 
50-60 ton sirkülasyon oluyor 
ve ürün indirip bindirmek 
gerekiyor. Bu da çok ciddi bir 
insan gücü demek. Caraskal 
dediğimiz sistemle ürün 

indiriyoruz ve olağanüstü bir 
riskle karşı karşıyayız. Ama 
düz ayak olursa çok daha 
sağlıklı olacağına inanıyorum. 
Yaptığımız işin çok zor 
olduğunu düşünüyorum. Her 
makinede 3 bin tane iğne 
var, hata oranının sıfır olması 
gereken bir iş yapıyoruz. 
O yüzden tercih edilen bir 
meslek halinden çıktığını 
düşünüyorum. Bizler örme 
işine çırak olarak başlarken 
birçok sektörden daha iyi 
maaşlar alıyorduk. Ama şu an 
şartlar değişti. Bir müşterim, 
örmede çok kumaş talebi var 
ama diktirecek konfeksiyon 
atölyesi bulamıyoruz 
demişti.  Ben de şu ifadeyi 
kullanmıştım; konfeksiyonda 
çalışan kızları gelin etmediler, 
konfeksiyonda çalışıyorlar 
diye erkeklere ev vermediler. 
2002 kriz dönemini çok 
iyi hatırlıyorum, tekstilci 
olduğum için kiralayacağım 
evin sahibinin bile bana sıcak 
bakmadığını düşünüyorum. 
Biz örmeciler olarak çalışan 
arkadaşımızın maaşını 
ödememişlik yapmamışızdır 
diye düşünüyorum. Ama 
yaptığımız işin tercih 
edilmediği gerçeği de var.

25 kişilik büyük bir aileden oluşan Bahat Tekstil, aylık 300 ton üretimi ile sektörde başarıyla yer alıyor.  
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ÜÇ İPLİK KUMAŞ ÜRETİMİNDE 
KALİTE KAFCILAR’DAN SORULUYOR
Üç iplik kumaş üretiminde adını başarıyla duyuran Kafcılar Tekstil, kaliteyi her daim üretiminde 
temel alarak güvenle hizmet vermeyi sürdürüyor. Fason üretimden kendi kumaşlarını piyasaya 
çıkarmayı hedefleyen firma, ilk adımı olarak üretim alanlarını büyütmek olarak görüyor.

Onlar örme sanayide 
adlarını işlerindeki 
kalite ile duyurdu… 

Üç iplik kumaş üretimi deyince 
sektörün başarılı firmaları 
arasında yer almayı kaliteden 
ödün vermeden, müşterilerine 
verdikleri güven ile sağladı-
lar. Kimden mi bahsediyoruz 
dersiniz? Kafcılar Tekstil’den… 
Bu sayımızda, Akçaburgaz’daki 
yeni iş yerlerini ziyaret ettiğimiz 
Kafcılar Tekstil’in üç ortağı Fatih 
Kafcı, Yusuf Kafcı ve Osman 
Kafcı ile bir aradayız. “Üç iplik 
denildiği zaman kalite olarak 
ön sıralarda biz görünmekteyiz” 
diyen ortaklar hedeflerini Örme 
Dünyası’na şöyle özetliyorlar: 
“Müşterilerimizi memnun ettiği-
mizi biliyoruz. Bunu duymaktan 
da çok mutluyuz. Şu an kendi 
alanımızı genişletip, fasonumuzu 

üretmeyi ve daha sonradan kendi 
kumaşımızı ve ipimizi alıp piya-
saya çıkmayı hedefliyoruz.”

Firmanız Kafcılar Tekstil 
hakkında kısaca bilgi alabilir 
miyiz?
Kafcılar Tekstil’i üç amcaoğlu 
2013 yılında beraber kurduk. 
Daha öncesinde de babalarımızın 
yaptığı işe örme sektörüne yine 
onların desteği ile girmiş bu-
lunmaktayız. 2013 yılında satın 
almış olduğumuz Merter’deki 
işletmemizde 8 makine vardı. Bir 
makine daha ekleyerek Merter’de 
2016 sezon sonuna kadar hiz-
metimize devam ettik. Bu yeni 
yerimiz de bin 500 metrekarelik 
bir alan üzerine kurulu, şu an 
750 metrekaresini yaptırdık. Geri 
kalan kısmını da ekleyeceğiz. 
Fason üretim yaparak, üç iplik 

kumaş üretiyoruz. Burada da 
kapasitemize 3 makine daha 
ilave ettik. Şu an 15 makinemiz 
ve toplamda 15 çalışanımız var. 
Alanımızın geri kalan kısmını 
da ilave edince, makine sayımızı 
18’e çıkararak üretimimize de-
vam etmeyi planlıyoruz.

Aylık ve günlük üretiminiz 
nedir? 
Günlük 5 buçuk ton üretim çıkı-
yor.  Ayda 165 ton mal çıkıyor, 
yılda 1600-1700 ton arası
üretim yapıyoruz. İşlerimiz 
sezonluk olduğu için birçok
yoğun olduğumuz dönem oluyor 
bir de durgun geçirdiğimiz. 
Yoğun olduğu dönemde, pazar 
günleri dahil olmak üzere
bayram seyran demeden sürekli 
mesai yapmak durumunda kala-
biliyoruz.  

Hangi dönemler bunlar, ne 
zaman yoğun oluyorsunuz?
Yılın 4’üncü ayında başlıyor ve 
12’nci ayın sonuna kadar gidiyor. 
Bir 3 ay yavaşlama oluyor sonra 
bu süreç tekrardan hızlanarak 
devam ediyor. Aslında tekstilin 
en kolay üretimini gerçekleştiri-
yoruz diyebilirim. 

Bir sonraki adım kumaş 
satışı
Kafcılar Tekstil olarak şirket 
hedef ve planlarınız arasında 
neler var, öğrenebilir miyiz?
Şu an fason yapıyoruz fakat 
kendi yerimize de geçtikten sonra 
satış yapmayı düşünüyoruz. Daha 
öncesinde yerimiz iki katlıydı ve 
yer sıkıntısı yaşıyorduk. O zorlu 
süreci geride bıraktığımız için 
şimdi yavaş yavaş satışa geçmeyi 
düşünüyoruz.
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Pek çok işyeri alan sıkıntısı çeki-
yor. Özellikle düz ayak olmayan 
iş yerleri bu konuda oldukça 
şikayetçi…
Piyasanın geneli yeni kurulum 
alanı olan yerlere kayıyor. Merter, 
Zeytinburnu ticaretin merkez yer-
leri... İnsanlar nefes alamayacak 
durumda, genellikle bu ticaretin 
merkezi yerlerde satış mağazaları 
yer alıyor. Firmalar daha çok 
müşterinin ziyaret edebileceği, 
showroom’larını kuruyorlar. 
İmalatı genişletmemiz ve hacmi-
mizi yükseltmemiz gerektiği için 
bizim gibi üreticiler de yeni alana 
gereksinim duyuyorlar. Çünkü 
ne kadar geniş alan varsa o kadar 
kendini geliştirebilir, hem de 
kendi dışarıdan müşteriyle daha 
rahat yer verebilirsin. Buraya 
taşınmamızın sebebi de hem yer 
kendimizin olduğundan hem de 
burada ileriye dönük makine sa-
yısını çoğaltabileceğimizden kay-
naklanıyor. Burada olmamızın bir 
güzel yanı da ihracatla uğraşan 
büyük firmaların bulunması oldu.

Müşterinin talebi yüksek 
kalite, sıfır hata
Örme sanayide başarılı olmak 
için temel olarak gördüğünüz 
etken nedir sizce?
Bu sektörde fasoncu olduğumuz 
için işimizi sakat yapmamaya 
özen göstermemiz ve kaliteye 
dikkat etmemiz gerekiyor. Tekstil 
sektöründe kesiminden tutun da 
yıkamasına, boyamasına kadar hep-
sini yaptığımız için biliyoruz. En 
kolay ve rahat yapabildiğimiz alan 

örme… Biz de genelde üç iplik 
yapıyoruz. Müşterilerimizin talebi 
minimum sakat, yüksek derecede 
kaliteli iş oluyor. Tamamen kalite 
üzerine odaklandık. Günlük olarak 
üretimimizi kontrol ediyoruz, çıkan 
malları kontrol ediyoruz. Elimizden 
geldiği kadar kaliteli olmasına 
dikkat ediyoruz.

Çırak yetiştiriyor musunuz?
Çırak elimizden geldiği kadar 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Sezonun 
başında 1 buçuk 2 ay içerisinde ma-
kineci oluyor,  ilk önce gündüzleri 
yetiştiriyoruz daha sonra vardiyaya 
alıyoruz o şekilde devam ediyoruz. 

Örmeciler birlik olmalı
ÖRSAD’tan bu anlamda beklen-
tileriniz neler?
ÖRSAD belirli bir kademede 
hizmet edebiliyor, etkinlikler 
düzenliyor fakat bu etkinliklerin 
artmasını bekliyoruz. Örme sana-
yicilerimizi hep birlikte toplayarak 
konferans tarzında birleştirici 
birtakım etkinliklerin yapılmasını 
ve bu etkinliklere katılımın da 
fazlalaşmasını istiyoruz. Örmeciler 
olarak hep birlikte toplanmamız 
gerekiyor, bunu da ÖRSAD 
yapabilir. Bir başka önemli konu 
da, fiyatlara kimsenin uymaması. 
Fiyatlar belirleniyor fakat uyan 
yok. Örmede çalışan eleman belirli 
bir süre çalıştıktan sonra bakıyor; 
olayı çözdüm, durumu kavradım 
diyor. Kendi şirketini açmaya kalkı-
şıyor. 3-4 tane makine alsam şirketi 
kurarım diyor. Bu sefer piyasaya o 
da giriyor. Sadece karın doyurmaya 

bakıyor, kaliteyle de ilgilenmiyor. 
Kaliteye önem vermek istemeyen 
ikinci el makinelerle ilgileniyor. 
Ama bu işi layığıyla yapmak 
istiyorsanız kaliteden taviz verme-
melisiniz. Fakat sen kaliteden taviz 
vermediğinde karşındaki müşteri 
fiyatı ve malzemeyi es geçebiliyor. 
Bu sefer de piyasaya istediğim malı 
istediğim fiyata yaptırırım diyorlar. 
Bu da haliyle etkiliyor, piyasada 
büyümeni yavaşlatıyor. 

Hedefleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
İlk hedefimiz müşteri memnuniyeti. 
Sonrasında belirlediğimiz makine 
sayısını artırmak istiyoruz. Şimdi 
bir deneme sürecine giriyoruz. 
Kendi kumaşımızı hazırlayıp 
piyasaya çıkmayı hedefliyoruz. 
Sezonun durgunluğunda kendi 
kumaşımızı hazırlayarak, üç 
iplik sezonunda bu kumaşları 
müşterilerimizle buluşturacağız.

Kafcılar Tekstil firma ortaklarından Fatih Kafcı, örme sanayinin artık yeni kurulum alanlarına kaydığını belirterek, yeni iş yerlerinin bin 500 metrekarelik bir alandan oluştuğunu söylüyor.

15 makine ve 15 çalışanıyla üretimini sürdüren Kafcılar Tekstil’in aylık üretimi 165 ton
civarında seyrediyor.
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5 KITADAN 700 İŞ ADAMI İHRACAT 
HAFTASINDA BULUŞTU
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen “İhracat Haftası” kapsamında, 1-3 Kasım tarihleri arasında 5 kıtadan 
yaklaşık 700 yabancı iş adamının katılımıyla gerçekleşti. İhracat hakkında her şeyin A’dan 
Z’ye masaya yatırıldığı programda, yabancı alım heyetleri Türk firmaları ile ikili iş görüşmeler 
gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafından 
Ekonomi Bakanlığı 

koordinasyonunda düzenlenen 
Türkiye İhracat Haftası, Başbakan 
Binali Yıldırım, Başbakan Yardım-
cıları ile Bakanları katılımıyla 1-3 
Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. 
Kolombiya’dan Hindistan’a, 
Kanada’dan Güney Afrika’ya 66 
farklı ülkeden Tekstil ve Hammad-
deleri, Çimento, Cam, Seramik, ve 
Toprak Ürünleri, Yaş Meyve-Sebze, 
Makine ve Aksamları, Çelik, Deri 
ve Deri Mamulleri, Elektrik-
Elektronik, Zeytin ve Zeytinyağı, 
Otomotiv Sanayi, Mobilya, Kağıt, 
Orman Ürünleri ve daha birçok 
sektörden yabancı firma temsilcileri 
üç gün boyunca İstanbul Kongre 
Merkezi’nde bir araya geldi. Ana 

ve yan salonlarda birçok oturum ve 
panelin gerçekleştiği etkinlikte 66 
ülkeden 700 iş insanı firmalarımızla 
buluştu. 
İhracat rakamları da TİM’in bu 
yıl ikincisini düzenlediği İhracat 
Haftası’nın açılışında Başbakan 
Binali Yıldırım tarafından açık-
landı. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen İhracat Haftası’na 
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci ile çok sayıda ihracatçı da 
katıldı. 

Ekonominin Rabiası: yatırım, 
istihdam, üretim ve ihracat
Başbakan Binali Yıldırım, açılış 
konuşmasında “İhracat Ekim ayında 

yüzde 15,6 oranında artarak 13,5 
milyar dolara ulaştı. Bu rakam tüm 
zamanların en yüksek ekim ayı 
ihracatı. Bu oran ise son 10 yılın 
en yüksek ekim ayı artış oranı. 
TİM verilerine göre Ekim ayı ile 
birlikte son 12 aydır aralıksız artış 
açıklıyoruz. Bu yılın 10 ayında 
ihracatımız yüzde 11 artarak 128,7 
milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık 
ihracatımız da yüzde 10,7 artarak 
154,2 milyar dolar oldu” dedi. 
Konuşmasında “Türkiye’nin 2023 
yılında her bakımdan dünyadaki 
büyüklükten aldığı pay en az yüzde 
2 olmalı” diyerek hedef koyan 
Başbakan Yıldırım, üç saatlik uçuşla 
56 ülkeye ulaşılan Türkiye’nin 
dünyanın merkezinde olduğunu ve 
potansiyelinin çok yüksek olduğunu 
söyledi. Ekonominin Rabiası”nı 

“yatırım, istihdam, üretim ve 
ihracat” olarak açıklayan Başbakan, 
şunları söyledi: “Türkiye’de yatırım 
ortamı mevcuttur. Dünyada olmadı-
ğı kadar çok dinamik gencimiz de 
var. Üretim maliyetlerini düşürmek 
için de destekler verdik, vermeye 
devam edeceğiz. İhracatçıların 
TİM’i de var. Bakanı, Başbakanı ve 
Cumhurbaşkanı da var. Gelecek 10 
yılda en büyük gücümüz; ihracat ve 
yatırımda kaydettiğimiz gelişme ola-
cak. Türkiye, 860 milyar dolara ula-
şan milli geliri ile dünyanın 17’nci 
büyük ekonomisi. Üç yılda hedef 
Türkiye’yi üst gelir grubuna dahil 
etmektir. İhracatçılarımız milli geli-
rimizi 13 bin dolar seviyesine getir-
mek için çalışmalara başlamalıdır. 
Dünyada bayrağımızı dalgalandıran 
siz emektar, vefakar ihracatçılarımı-
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za teşekkür ediyorum.”

Hukukun iyi, doğru çalışması, 
hızlı çalışması lazım
Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ, İhracat Haftası’nda yaptığı 
konuşmada 3,5 ay önce Bakanlar 
Kurulu’nda yapılan görev deği-
şikliğiyle Başbakan Yardımcısı 
olduğunu, yatırım ortamının iyileşti-
rilmesinin de artık kendi sorumluluk 
alanlarında yer aldığını kaydetti. Bir 
ülkede yatırım yapılmasının teşvik 
edilmesi için ülkede önce ekonomik 
güven ortamının olması gerektiğini 
vurgulayan Akdağ, şöyle konuştu: 
“Hukukun iyi, doğru çalışması, hızlı 
çalışması lazım. Ekonomik makro 
göstergelerin iyi olması lazım. 
Ekonomik makro göstergelerle 
ilgili çalışmaları hükümetimizde 
Mehmet Şimşek kardeşim takip 
ediyor, Başbakanımızın adına. İkinci 
konu teşvik mekanizmaları. Teşvik 
mekanizmalarıyla ilgili hususları da 
Hazine ve Ekonomi Bakanlığımız 
takip ediyor. Üçüncü konu da 
yatırım ortamıyla ilgili süreçlerin 
iyileştirilmesi. Bana verilen görev, 
bu konunun koordine edilmesi. Bu 
konu birçok bakanlığı ilgilendiriyor. 
Yani yatırımcı olarak sizin yeni 
bir fabrika kurarken belediyeye 
başvurduğunuz ilk andan itibaren 
karşınıza çıkan problemler, gereksiz 
bürokrasi, herkesi bıktıran süreçler, 
ta ki ruhsatınızı alıncaya kadarki sü-
reçler... Hesap ediyoruz, 19 adımda 

iş yapmak lazım ve bu 19 adımdaki 
işten dolayı da Dünya Bankası’nın 
İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
bu açıdan Türkiye 100 bilmem ka-
çıncı sıraya geliyor. Aynı husus o iş 
yerine elektrik bağlatırken, tapuya 
gittiğinizde, verginizi ödemek 
istediğinizde karşınıza çıkıyor. Bir 
kalemde vergi ödeyebilecekken 
ya da beyannameyi doldurabile-
cekken, Sosyal Sigortalar ayrı bir 
beyanname istiyor, Maliye Bakan-
lığı ayrı bir beyanname istiyor. Bir 
emlak vergisini yatırmanız lazım 
bir de tabela vergisi yatırmanız 
lazım. Dolayısıyla hem yatırımcı-
larımızı, iş insanlarımızı bıktıran 
süreçler haline dönüşüyor hem de 
Dünya Bankası’nın Türkiye’de 

iş yapma kolaylığı sıralamasında 
bizi maalesef geriye düşürüyor.” 
Akdağ, Dünya Bankası’nın 
uzmanlarının her yıl Mart-Nisan 
aylarında Türkiye’ye geldiklerini 
ve mevzuata baktıklarını, uzman-
ların ellerinde çok iyi geliştirilmiş 
bir ölçüm mekanizması olduğunu 
kaydetti.

İhracat destekleri
üç katına çıktı
TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi de açılış konuşmasında 
Başbakan’ın pazar çeşitliliğine 
önem verilmesi talimatı doğrul-
tusunda bu yıl 40 ülkeye ticaret 
heyeti gezisi düzenlediklerini, 10 
ülkeden alım heyeti organizasyonu 

gerçekleştirdiklerini, 10 Afrika ve 
8 Asya ülkesine gittiklerini ve İhra-
cat Haftası etkinliği kapsamında 
da 66 ülkeden 700’e yakın yabancı 
misafir ağırladıklarını kaydetti. 
Son bir yılda ihracat desteklerinin 
üç katına çıktığını, ihracatçıya 
yeşil pasaporttan Eximbank 
finansman kredilerine kadar çok 
sayıda desteğe kavuştuklarını 
belirten Büyükekşi, “Biz de asıl 
teşekkürümüzü OVP’deki ihracat 
hedefini aşarak edeceğiz. Dünya 
ticaretindeki payımızı artırarak 
vereceğiz” dedi.

Üretim ordusu geliyor
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
de “İhracatta bu yıl için yeni OVP 
tahmini olan 156,5 milyar doları, 
ihracatçılarımızda bu aşk olduğu 
müddetçe aralık ayında yerle bir 
ederiz. İhracat konusunda verilen 
desteklerden fuarlara kadar pek 
çok alanda bürokratik işlemleri 
sadeleştirdik. Eximbank’ta da 
bugüne dek görülmeyen destekleri 
veriyoruz. Hatta dünyanın stabi-
lizasyon konusunda tereddütlerin 
olduğu bir dönemde bunları 
yapmaya cesaret ettik. İhracatı-
mızın yüzde 26’sını finanse eden 
Eximbank, 2018 yılında ihracatı 
yüzde 30’a yaklaşan rakamlarda 
finanse etmeyi sürdürecek. 2018 
yılında Güney Kore’yi de geçerek 
dünyada 1 numara olacak. Çok 
yakında yer küreyi sarsacak üretim 

Binali YILDIRIM Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan

Recep AKDAĞ
Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı

Nihat ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

Türkiye için tek çıkış yolunun ihracat 
olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, ihracatçının yanında 
olduklarını söyledi. Küresel büyümede bir 
toparlanma olduğuna işaret eden
Mehmet Şimşek, “Küresel kriz öncesi 
düzeyde değiliz” dedi.

Bakanlar Kurulu’nda yapılan görev 
değişikliğiyle Başbakan Yardımcısı 
olduğunu, yatırım ortamının 
iyileştirilmesinin de sorumluluk 
alanlarında olduğunu kaydeden Akdağ; 
yatırım için ülkede önce ekonomik güven 
ortamının olması gerektiğini vurguladı.

Bürokratik işlemleri sadeleştirdiklerini 
belirten Zeybekci, Eximbank’ta da bugüne 
dek görülmeyen destekleri verdiklerini 
dile getirdi. 2017’nin ilk çeyreğinde 
ihracatçıların, yatırımcıların, sanayicilerin 
ve üreticilerin bütün taleplerini yerine 
getirdiklerini söyledi.

“Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere 
dönüştürerek, bugünlere geldik” diyen 
Yıldırım, “Hızımızı bugünlerde daha da 
artıyoruz. Bugün Türkiye’de 863 milyar 
dolara ulaşan milli geliriyle dünyanın 
17’inci Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisi 
konumunda” açıklamasında bulundu. 
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ordusu geliyor” dedi.

AB’ye olan ihracatımız hızlı 
şekilde artıyor
İhracat Haftası’nın ikinci gün otu-
rumuna katılan Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, kamu maliyesinde çok güçlü 
hedeflerinin olduğunu, Orta Vadeli 
Programı (OVP) açıkladıklarını, 
gelecek üç yılda güçlü bir ekonomik 
momentum hedeflediklerini söyledi. 
Ağbal, ekonomide alınan önlem ve 
tedbirlerin etkilerinin görüldüğüne 
işaret ederek, 2016’nın son çeyre-
ğinde daralan ekonominin dördüncü 
çeyrekte hızlı bir toparlanma yaka-
ladığını, 2017’nin ilk iki çeyreğinde 
de yüzde 5’in üzerine büyüme 
yaşandığını anımsattı.
Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin 
öncü göstergelerindeki olumlu 
işaretlere vurgu yapan Ağbal, şunları 
kaydetti: “2017 yılının ilk yarısında 
ihracatçılar büyümeye güçlü destek 
verdi ve büyüme rakamlarının yarı-
ya yakınını ihracatçılarımız elde etti, 
hepsine teşekkür ediyoruz. Üçüncü 
çeyrekte büyüme trendinin artarak 
devam ettiğini görüyoruz. Bu 
bizi sevindiriyor. İhracat gayet iyi 
gidiyor. AB’ye olan ihracatımız hızlı 
şekilde artıyor, turizmde güçlü bir 
toparlanma var. Çekirdek cari açık 
dengemizde iyileşmeyi görüyoruz 
ve bu son derece önemli. Bankacılık 
sistemimiz bütün rasyolarında güçlü 
konumunu koruyor. Bu bizim için 
önemli bir gösterge.”

Pusula bu sefer Fas, Endonezya 
ve Singapur’u gösterdi 
İhracat Haftası etkinliklerinde ayrıca 
TİM’in İhracat Pusulası programı 
kapsamında düzenlenen bilgilendir-
me toplantıları gerçekleştirildi. Üç 
farklı günde Rota sırasıyla Fas, En-
donezya ve Singapur’a döndü. Hem 
ticaret yapılan ülke hem de ihracatçı 
sayısını artırmak amacıyla yapılan 
etkinliklerde pazarlar tanıtıldı. Bu 
pazarlarda daha önce iş yapan fir-
maların tecrübeleri dinlendi. Fırsat 
ve riskler alındı. Pazarlara yönelik 
başarı hikâyeleri, Türk ihracatçıların 
bu pazarlardaki firmalara nasıl ula-
şabileceği, nakliye, gümrükleme ve 
sigorta gibi çeşitli konular ele alındı.

İhracat Pusulası: Rota Fas
Açılış konuşmalarını TİM Genel 

Sekreteri H. Bader Arslan, Fas 
Krallığı İstanbul Başkonsolosu 
Mhamed Ifriquine ve DEİK Türki-
ye/Fas İş Konseyi Başkanı Osman 
Kocaman’ın yaptığı etkinlikte, Fas 
pazar analizi oturumu yapıldı. Mo-
deratörlüğünü TİM Dış Ticaret Ko-
ordinatörü Erkan Kaplan’ın yaptığı 
oturuma Ekonomi Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürlüğü Ülke Masaları 
Dairesi Başkanlığı’ndan Gökhan 
Adanali, Fas Krallığı Ticaret Ataşesi 
Hibat Allah Faouzi, Coface Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 
Emre Özer katıldı. 

İhracat Pusulası: Rota 
Endonezya
Açılış konuşmalarını TİM Genel 
Sekreteri H. Bader Arslan, DEİK 
Türkiye/Endonezya İş Konseyi Baş-

2018 yılı İş Ortamı Raporu’na göre 
Türkiye’nin iş yapma kolaylığında 190 
ülke arasında 60’ıncı sırada yer aldığını 
belirten Tüfenkci, “Ülkemiz bir önceki yıla 
göre 9 basamak yükseldi. Ülkemiz pek çok 
alanda iş ortamını iyileştirildi” dedi.

“İhracatçılarımız Türkiye’nin dışa açılan 
yüzü” açıklamasında bulunan Jülide 
Sarıeroğlu şu an son 10 yılda ortaya 
koyulan istihdam performansıyla 
Türkiye’nin Avrupa’da en başarılı ülkesi 
olduğunu dile getirdi.

Mehmet Büyükekşi, 2017’yi ihracatta 
“Atılım Yılı” ilan ettiklerini kaydederek, bu 
sene hedeflerinin de üzerine çıkacaklarını, 
gayretlerinin sonuç verdiğini, ilk yarıda 
gerçekleşen yüzde 5,1’lik büyümeye 
ihracatın 2 puan katkı sağladığını söyledi.

Kamu maliyesinde çok güçlü hedeflerinin 
olduğunu söyleyen Ağbal, gelecek üç 
yılda güçlü bir ekonomik momentum 
hedeflediklerini belirterek ekonomide 
alınan önlem ve tedbirlerin etkilerinin 
görüldüğüne işaret etti.

kanı Emin Hitay’ın yaptığı etkinlikte 
Endonezya’daki fırsatlar ele alındı. 
TİM Dış Ticaret Uzmanı Çağrı 
Köksal’ın bilgilendirme sunumu 
yaptığı etkinlikte pazar analizinin 
yapıldığı bir panel gerçekleştirildi. 
TİM Dış Ticaret Koordinatörü 
Erkan Kaplan’ın moderatörlüğün-
deki panelin konuşmacıları; Coface 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdürü Emre Özer, Ekonomi 
Bakanlığı Endonezya önceki Ticaret 
Müşaviri Okan Öztürk, Ekinciler 
Demir Çelik’ten Demirhan Çelik 
oldu.

İhracat Pusulası: Rota Singapur
TİM Genel Sekreteri H. Bader 
Arslan ile DEİK Türkiye/Singapur 
İş Konseyi Başkanı Süha Güçsav’ın 
açılış konuşmasını gerçekleştirdiği 

Bülent TÜFENKCİ Jülide SARIEROĞLUNaci AĞBAL Mehmet BÜYÜKEKŞİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıMaliye Bakanı TİM Başkanı
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İhracat Meydanı
İş dünyasının önde gelen isimleri ile ekonomi bürokrasisinde makro politikaların uygulayıcı isimleri, “İhracat Meydanı” oturumunda buluştu.

İhracat Pusulası: Rota Singapur 
etkinliğinde Singapur pazar analizi 
yapıldı. TİM Dış Ticaret Koordi-
natörü Erkan Kaplan moderatör-
lüğündeki pazar analizi panelinde 
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü Ülke Masaları Dairesi 
Başkanlığı’ndan Sinan Yüzal, 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdürü Emre Özer ve İÇDAŞ 
Çelik Enerji Yurtdışı Satış Temsilcisi 
Özgün Kundak Singapur’daki risk 
ve fırsatları ele aldı.

5 bin Türk firması B2B görüşme 
yaptı
Türkiye İhracat Haftası sırasında 
gerçekleşen oturumlar ve panellerle 
eş zamanlı olarak 66 ülkeden toplam 
700 şirketten oluşan alım heyetleri, 
Türk şirketleriyle ikili iş görüşmeleri 
yaptı. İkili iş görüşmeleri için kayıt 
yaptıran Türk şirketi sayısı 5 bini 
buldu. Aralarında Rusya, İsrail, 
Gana, Kolombiya, Irak, Malezya, 
Peru, Tayland, Romanya gibi 
ülkelerden katılımcıların bulunduğu 
alım heyetlerinden talep edenler 
İstanbul’da İkitelli ve Kocaeli’nde 
Gebze Organize Sanayi bölgeleri 
ve Bursa’da tesis ziyaretleri gerçek-
leştirdi.
İş adamları İhracat 
Meydanı’nda buluştu
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından Ekonomi Bakanlığı ko-
ordinasyonunda düzenlenen İhracat 
Haftası kapsamında İhracat Meyda-
nı etkinliği Ali Kırca moderatör-

lüğünde gerçekleşti. İş dünyasının 
önde gelen isimleri ile ekonomi 
bürokrasisinde makro politikaların 
uygulayıcı isimleri, ‘İhracat Mey-
danı’ oturumunda buluştu ve kur 
riski, ihracatın finansmanı, Ar-Ge ve 
inovasyonu tartıştı.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Himmet Karadağ, “Hisse 
tarafında geçen seneler günlük 
2,5-3 milyar, çok iyi olan günlerde 
günlük 4 milyarlık işlem hacmi ger-
çekleştirdik. Şu an 10 milyar lirayı 
geçmiş durumdayız. Bu hem işlem 
hacminde hem endekste tarihi bir re-
kor” dedi. Karadağ, Türkiye İhracat 
Haftası’nda “Ali Kırca ile İhracat 
Meydanı”ndaki konuşmasında, ihra-
catın sürdürülebilirliği için sağlıklı 
mali tablolar, finansmana erişim 
ve finansal ürünlerin kullanımının 
gerektiğini söyledi.
Türkiye Varlık Fonu’nun yaklaşık 
50 milyar dolarlık büyüklüğe ulaş-
tığını anımsatan Karadağ, “Portföy 
yönetim mantığıyla bu varlığı 
yöneteceğiz. Türkiye’deki en büyük 
holdingin 4 katı varlık büyüklü-
ğünde. Bunun değerinin artırılması, 
yönetilmesi, bunun için gerekli alt 
yapının kurulması için çok aceleci 
olmamak gerekiyor” diye konuştu.
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Tarık Sönmez de ileri 
teknoloji ürünlerinin ihracatının 
toplam ihracattaki payının yüzde 
3,5-4 olduğunu bildirerek, ihracatta 
hem ileri teknolojinin payını hem 
de diğer ürünlerin katma değerini 

artıracaklarını belirtti.
Gelişmiş ülkelerde ileri teknoloji 
ürünlerinin ihracattaki payının 
yüksek olduğunun altını çizen 
Sönmez, “İleri teknoloji ürünlerinin 
ihracatının toplam ihracattaki payını 
2023’te en az yüzde 15’e çıkarmayı 
hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

“41 yıldır Ar-Ge’ye yapıyoruz”
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Kırman ise binlerce 
yıldır insan hayatının önemli bir par-
çası olan camın son 50 yıldır aynı 
teknolojiyle üretildiğini fakat farklı 
formlarda teknoloji içererek hayatın 
içinde yer almaya devam ettiğini 
ifade etti. Çok hızlı bir değişim 
içerisindeki teknolojiyi yakalamak 
gerektiğini ve bilim temelli bir Ar-
Ge olmadan bir yere varılamayaca-
ğını belirten Kırman, “2017 model 
araçların tamamı çok farklı cam 
teknolojisi ve ekran yapısıyla gide-
rek cama dönüşüyor. Şişecam olarak 
41 yıldır Ar-Ge yapıyoruz. 2016 
yılında açtığımız Ar-Ge merkezine 
40 milyon lira harcadık. Toplam Ar-
Ge harcamalarımız yaklaşık 75-80 
milyonlara ulaştı” diye konuştu. 
TİM Başkan Vekili Süleyman 
Kocasert, Türk havlusunu dünya 
markası yapmak üzere yola çıktık-
larını belirterek, tenis ile basketbol 
turnuvalarına sponsor olduklarını, 
ünlü sporcuların havludan çok mem-
nun kaldıklarını aktardı. Kocasert, 
şunları kaydetti: “10 yıl kadar önce 

Türkiye’nin kilogram başına orta-
lama havlu ihracat bedeli 6 dolardı. 
Türkiye’nin kilogram başına ihracat 
ortalamasının 1,5 dolar olduğu, 
dünyada gelişmiş ülkelerin kilogram 
başına ortalama ihracatının 4 dolar 
olduğu bir dönemde biz bugün bir 
kilogram Türk havlusunu 8-8,5 
dolara ihraç ediyoruz.”

“Savunmada en büyük 
ihracatçıyız”
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ 
(TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel 
Kotil de “Yarım milyar dolar ihracat 
yapıyoruz. Savunma sektöründe en 
büyük ihracatçı biziz” dedi. Türk 
Ekonomi Bankası (TEB) Genel Mü-
dürü Ümit Leblebici ise Türkiye’nin 
dünyaya açıldığından itibaren müş-
teriye ulaşması gerektiğini burada 
bankaların devreye girdiğini belirtti. 
Leblebici, şunları kaydetti: “Finan-
sal dünyanın içerisinde bankalar 
var. Bankalar büyük bir yük taşıyor. 
Sermaye piyasalarının gelişmesi bu 
piyasaları daha da geliştirecektir. O 
nedenle finansal dünyayı büyütmek 
lazım. Yurtdışına ihracat yapan 
insanlar finansal dünyanın çözüm-
leriyle karşılaştıkları riskleri ortadan 
kaldırmaya çalışacaklar. Piyasalar 
ile ilgili riskleri bankalar kendi 
regülasyonunun el verdiği ölçüde 
enstrüman olarak geliştirip ihracat-
çının bu işleri doğru yönetmesine 
yardımcı olmaya çalışıyor. Bunlar 
aslında katma değer yaratmaya ait 
şeyler.”
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OFİS KOLTUKLARI 3 BOYUTLU ÖRME 
KUMAŞ İLE KAPLANIYOR
Bilgisayar başında geçirilen bir günün ardından yaşadığınız bel ve kol ağrılarına örme kumaş çözüm 
oluyor. İş verimliliğinin en büyük etkeninin ofis konforu olmasından yola çıkarak, yöneticiler de artık 
ofis ürünlerinde örme kumaşı tercih ediyor. 

Günümüzün büyük bir 
bölümünü geçirdiğiniz 
iş yerinde kuşkusuz, ilk 

beklentimiz rahat ve sağlıklı bir 
ortam olması… Hele masa başında 
bir işteyseniz, oturduğunuz koltuğun 
rahatlığı ve konforu da büyük önem 
taşıyor. İş verimliliğini önemseyen 
yöneticilerin son dönemde tercihleri 
örme kumaştan yana olurken, sektör 
de bu alanda ürün üretilmenin 
avantajlarını yaşar konuma geliyor.
Yapılan çalışmalar sonucunda ofis 
koltuklarında örme kumaş tercih 
edenler günden güne artıyor. Tü-
ketici tarafından kullanılan üründe, 
vücut sağlığı ve ergonominin en 
önemli beklenti olduğu günümüzde 
örme kumaşın önemi de doğru 

orantılı bir şekilde artıyor. 
Sun Tekstil Ar-Ge Departmanı’ndan 
Simge Sakin ve Birkan Salim 
Yurdakul, Ege Üniversitesi Tekstil 
Mühendisliği Bölümü’nden Nida 
Oğlakcıoğlu’nun yapmış olduğu 
çalışma bu anlamda, örme kumaşın 
önemine değiniyor. “Ofis Koltukları 
İçin 3-Boyutlu Örme Kumaş Yapı-
larının Geliştirilmesi” adlı makale-

lerinde çalışanların beklentilerinden 
yola çıkarak koltuklarda kullanılan 
mevcut süngerlere (poliüretan kö-
püklere) alternatif olacak ve yüksek 
performans özellikleri sunacak 
3-boyutlu örme kumaş yapılarının 
geliştirilmesini kaleme alan yazarlar, 
kapsamlı araştırmaları sonucunda bu 
kumaşların konfor açısından olduk-
ça avantajlı olduğunu söylüyor. 

Yeni tasarımlar
gün yüzüne çıkıyor
Son yıllarda iş hayatında çalışma 
sürelerinin uzaması ve özellikle de 
bilgisayar başında geçirilen sürenin 
artması, kişilerin uzun zaman 
geçirmek durumunda kaldıkları 
koltuklardan beklentilerini de bir 
hayli artırdı. Bu da, çalışma ortam-
larının iyileştirilmesi ve çalışma 
konforunun artırılmasına yönelik 
araştırmaları da beraberinde getirdi. 
Araştırmacılar kaleme aldıkları 
makalede Kogawa ve arkadaşlarının 
çalışmalarını anlatarak şu değerlen-
dirmede bulunuyor: “Kogawa ve 
arkadaşları, kol kısımlarına iki adet 
hava düzesi yerleştirilerek tasarla-
dıkları havalandırmalı ofis sandal-

3-Boyutlu kumaşlar ile ilgili ilk patent, 1868 
yılında Matthew Townsend tarafından alındı. 
Yüksek hava geçirgenliği ve sıkıştırılabilirliği, 
bu kumaşlara fonksiyonel giyim ve teknik 
uygulamalar için kullanım olanağı sağladı.
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yelerinin, katılımcıları 27ºC’de kon-
forlu tuttuğunu gözlemlemişlerdir. 
Watanabe ve arkadaşları, izotermal 
hava akışı sağlamak amacıyla sırt ve 
oturak bölgelerine fan yerleştirmiş 
olan havalandırmalı sandalyelerin 
konfor üzerine etkilerini incelemiş-
lerdir. Çalışmanın sonucunda kabul 
edilebilir üst sınırın 30°C olduğu be-
lirlenmiştir. Suzuki I. ve arkadaşları 
yapmış oldukları çalışmada, standart 
ofis koltuğu ve “Cool Chair” kulla-
narak adlandırdıkları yeni tasarım-
larını subjektif olarak değerlendir-
mişler ve ortam sıcaklığındaki artışa 
bağlı olarak kişilerin soğutulmuş 
koltuğu kullanma oranlarının 
arttığını belirlemişlerdir. Ayrıca, 
standart ofis koltuğu kullanıcılarına 
göre yeni tasarımı kullananların ısıl 
konfor seviyelerinin daha iyi olduğu 
sonucuna varılmıştır.”

Hava geçirgenliği ve 
yumuşaklığı ile tercih sebebi
Piyasada ofis koltuklarında genel 
olarak poliüretan köpük kullanılıyor. 
Poliüretanlar köpük şeklinde, poliol 
ve izosiyanatın karışımı sonucu elde 
ediliyor. Ayrıca katkı malzemesi 
olarak köpürtücü eleman, katalizör 
ve silikonlar da kullanılıyor. Ancak 
bu ürünler, sahip olduğu düşük 
hava geçirgenliği, sertlik, zamanla 
parçalanma gibi bazı dezavan-
tajlar nedeniyle kişinin kullanım 
konforunu olumsuz yönde etkiliyor. 
Ayrıca yanma sırasında çevreye 
zararlı gazlar açığa çıkardığı ve yok 
edilmeden önce diğer maddelerden 
ayrıştırılması gerektiği için de geri 
kazanımı da oldukça karmaşık bir 
hal alabiliyor. Bu noktada tüm bu 
olumsuzluklar göz önüne alındığın-

da, alternatif ürün arayışları daha 
da önem kazanıyor. Kullanılacak 
ürünün nefes alabilirliği, geri dö-
nüştürülebilir olması, yüksek konfor 
özellikleri, hafifliği gibi özellikleri 
ile 3-boyutlu kumaşlar öne çıkıyor. 
Bu amaçla, ofis koltukları için 
uygun olacak şekilde 3-boyutlu bir 
kumaş yapısı tasarlanarak, kalınlık, 
sıklık, iplik özellikleri gibi bazı 
üretim parametreleri değiştirilerek 
çeşitli alternatif koltuk yapıları 
üretiliyor. 

Hem tasarruflu hem de sağlıklı
3-Boyutlu kumaşlar, iki ayrı tekstil 
yüzeyinin bir bağlantı ipliği veya 
tabakası ile bağlanması sonucu 
üç boyutlu tekstil yüzeylerinden 
oluşuyor. Yapılan çalışmada, farklı 
kalınlıklarda yüzde 100 poliester 

3-Boyutlu kumaşlar, kullanım yerlerine ve istenen 
özelliklere göre dokusuz yüzey, dokuma, çözgü 

örmeciliği ve atkı örmeciliği yöntemleri ile üretiliyor. 
3-Boyutlu kumaşların spesifik özellikleri ise şöyle; 

ÇÖZGÜLÜ ÖRME TEKNİĞİ İLE 
GELİŞTİRİLEN 3-BOYUTLU 

KUMAŞ YAPILARININ 
KULLANIM ALANLARI

Hava geçirgenliği ve nefes alabilirlik,
Nem, ısı geçirgenliği ve absorbsiyonu,

Çok iyi fizyolojik ve ısıl konfor,
İyi sıkıştırılabilme dayanımı,

 Deri ile temasta yumuşak tuşe sağlama,
 Ayarlanabilir tamponlama (darbeyi karşılama) ve 

geri dönebilme kapasitesi,
 Fonksiyonel materyaller ile birleştirilebilme 

imkanı,
Hafiflik,

 Düşük üretim maliyeti.

 -Otomotiv ve diğer 
taşıma araçları

 -Ev tekstili
 -Medikal, hijyen ve

sağlık bakımı
 -Jeotekstiller

 -İnşaat mühendisliği 
yapı ve konstrüksiyon
 -Spor ve günlük giyim
 -Çevresel koruma, filt-

releme ve temizleme
-Güvenlik ve korunma

3-boyutlu kumaşlar geliştirildi 
ve geliştirilen kumaşlar farklı 
yoğunluk ve kalınlıktaki poliüretan 
köpükler ile karşılaştırmalı olarak 
değerlendirildi. Araştırmada Karl 
Mayer RD6 raşel çözgülü örme 
makinesi kullanıldı. Makinede 
6 adet yatırım rayı olup, makine 
inceliği 12 olup, makine genişliği 
138 inç olarak kaydedildi. Çalış-
manın birinci aşamasında, farklı ka-
lınlılarda üretilen 3-boyutlu kumaş 
yapıları ile farklı yoğunluklarda po-
liüretan köpüklerin sıkıştırılabilirlik 
özellikleri göz önüne alındı. İkinci 
aşamasında, 3-boyutlu kumaş pi-
yasasında yaygın olarak kullanılan 
10 ve 20 mm kalınlıklarındaki 
kumaşlar ile ofis koltuklarında ge-
niş bir kullanım oranına sahip olan 
32 kg/m3 yoğunluklu poliüretan 

köpükler performans açısından 
karşılaştırıldı. Son olarak da, farklı 
kalınlıklardaki 3-boyutlu kumaşlar 
ile farklı yoğunluk ve yumuşaklığa 
sahip çeşitli poliüretan kumaşların 
hava geçirgenliği değerleri test 
edildi. Yapılan testler, 3-boyutlu 
kumaşların sıkıştırılabilirlik 
değerlerinin poliüretan köpüklere 
göre daha yüksek olduğunu ve 
bu kumaşların kuvvet karşısında 
daha fazla direnç gösterdiğini 
ortaya koydu. Elde edilen ikinci 
sonuç ise, polüretan köpüğün 
3-boyutlu kumaşlara göre daha iyi 
performans gösterdiği, 3-boyutlu 
kumaşların sıcaklık ve sıkıştırma 
etkisi ile deformasyonunun 
kolaylaştığı oldu. Poliüretan 
köpüklerin performansları belir-
lemek için uygulanan ve 750 N 
kuvvet altında 80 bin vuruş ile 
gerçekleştirilen kalınlık ve sertlik 
testleri göz önüne alındığında, bu 
yapıların kalınlık azalmasının yüz-
de 5’ten, sertlik azalmasının ise 
yüzde 20’den az olması beklendi. 
3-boyutlu kumaşların bu testlere 
göre performansları incelendiğin-
de ise her iki kalınlıktaki yapının 
da kalınlık azalmasının beklentiyi 
karşılamadığı; ancak sertlik 
azalmasında 20 mm’lik kumaşın 
yüzde 20 değerinin altında kaldığı 
tespit edildi. 3-boyutlu kumaşların 
hava geçirgenliğinin poliüretan 
köpüğe oranla çok yüksek değer-
lerde olduğu görüldü. 
Yapılan çalışmaların da gösterdiği 
gibi, örme kumaşın avantajları 
sadece tekstil sektörü ile sınırlı 
kalmıyor. Ofis yaşamımızda kon-
forlu bir çalışma alanı yaratımında 
önemli bir etken oluşturuyor.
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KUMAŞ YIKAMA SONRASINDA 
BOYUT DEĞİŞTİRİRSE NE YAPMALI?
Örme kumaşların yıkama sonrası boyut değiştirmeleri en önemli problemler arasında yer alıyor. 
İstenilen ölçülerde giysilerin üretilmesi için kumaşların yıkama sonrası boyut değişimlerinin test 
edilmesi ve elde edilen sonuçlara göre kesim kalıplarına gerekli payların verilmesi gerekiyor. 

Tekstil mamulünü 
oluşturan kumaşların 
yıkama sonrası boyut 

değişimlerinin belirli sınırlar için-
de olması oldukça önem taşıyor. 
Boyut değiştirme denildiğinde 
kumaşın kısalması veya çekmesi 
akıllara geliyor. Bunun da temel 
nedeni kumaş üretimi sırasında 
hep boydan gerdirildiği için en 
fazla problemin bu yönde yaşan-
masından kaynaklanıyor. Biesseci 
A.Ş.’den Feriha Demirhan ve 
Uludağ Üniversitesi Tekstil Mü-
hendisliği Bölümü’nden Binnaz 
Meriç kaleme aldığı “Örme 
Kumaş ve Giysilerde Yıkama ve 
Kurutma Sonrası Boyut Değişim-
lerinin İncelenmesi” makalesinde 

değişik kumaşların yıkama son-
rası yapılan asarak ve tamburlu 
kurutma işlemlerinde ortaya çıkan 
boyut değişimlerini inceledi ve 
değerlendirdi. Aynı zamanda De-
mirhan ve Meriç, bu kumaşlardan 
üretilen giysilerde yıkama ve ütü 
işlemleri sonrası çekme değerleri-
ni de detaylıca ele aldı.
Tekstil mamulleri için yıkamada 
boyut değişimi problemi her 
zaman önemli ve üzerinde sürekli 
çalışılan bir konu oldu. Kalite 
bilincinin gelişmediği devirlerde 
bu konuda toleranslar oldukça 
geniş kabul edilirken, son yıllarda 
örme kumaş konfeksiyonun geliş-
mesiyle birlikte tekstil mamulünü 
oluşturan kumaşların yıkama son-

rası boyut değişimlerinin belirli 
sınırlar içinde olması zorunluluk 
haline geldi. Özellikle dış pazarda 
kalite unsuru ele alındığında 
birinci dereceden önem taşıyan 
bu konu üzerine, ülkemizde 
ve dünyada yıkama esnasında 
oluşacak boyut değişimleri için 
bazı standartlar kabul edildi, bu 
standartlara uygunluk, özellikle 
gelişmiş ülkeler için önemli bir 
kriter oluşturuyor. Bunun yanında 
dünya üzerinde söz sahibi bazı 
giyim markaları kendilerine özel 
standartlar oluşturuyorlar.  
Örme kumaşların yapılarının 
dokuma kumaşlara göre daha 
gevşek olması, birim alandaki 
bağlantı sayısının az olması ne-

deniyle ıslandıklarında daha fazla 
boyut değişimi meydana geliyor. 
Meriç ve Demirhan örme kumaşın 
çekmesinde birçok faktörün etkili 
olduğuna değinerek şu açıklamada 
bulunuyorlar: “Lif karakteristiği, 
iplik bükümü, ilmek uzunluğu, 
kullanılan makine tipleri, örme 
kumaşın makinede sarılırken üze-
rine aldığı gerilim, terbiye işlem-
lerinin farklılığı, dikim işlemleri, 
yıkama ve kurutma metotlarının 
farklılığı bunlardan bazılarıdır. 
Yıkamada boyut değişimi denildi-
ğinde çoğunlukla kumaşın boydan 
çekmesi yani kısalması akla geli-
yor. Çünkü kumaş üretimi sırasın-
da hep boydan gerdirildiği için en 
fazla problem bu yönde görülüyor. 
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Kumaşlarda yıkama sonrası or-
taya çıkan sarkma veya bollaşma 
ise daha az görülen bir problem. 
Kumaş çekmesi veya deformas-
yonu hidrofilik (su tutuculuğu 
yüksek) lifli kumaşlarda büyük 
problem. Bu kumaşların başında 
elastikiyeti az olan pamuklu ku-
maşlar gelir. Su emiciliği iyi olan 
lifler ıslandığında liflerin içerisine 
giren su, kristalin yapı taşlarının 
içine nüfus edemeyerek bunların 
arasındaki bölgeleri doldurmakta-
dır. Bunun sonucunda lifin enine 
kesitinde bir artma meydana gelir. 
Liflerin enine kesitlerinin art-
ması ipliklerin enine kesitlerinin 
(çaplarının) büyümesine neden 
olur. Bunun sonucunda iplikte 
boyunda kısalma meydana gelir. 
Yapılan ölçümler sonucunda bu 
kısalmaların yüzde 1-3 civarında 
olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca 
Kurbak tarafından akrilik ip-
liklerden örülen düz ve 1x1 rib 
kumaşlarda bu değerin yüzde 2’yi 
geçmediği belirtilmiştir. Pamuklu 
örme kumaşlarda yapılan çalış-
mada kumaşların relaksasyonu 
sonucunda iplik inceldikçe 
boyuna yönde çekme değerinin 
azaldığı, enden çekme değerinin 

arttığı görülmüştür. Pamuk/pol-
yester karışımlarında polyester, 
kumaşın daha az buruşmasını ve 
yıkamada stabilite kazanmasını 
sağlamaktadır. Pamuk/viskon 
karımlarında ise viskon lifleri, 
kumaşın daha parlak örünmesini 
sağlarken yıkama sonrasında 
çekme miktarını artırmaktadır. 
Örme yapısının kumaşın çekme 
özelliklere etkisinin araştırıldığı 
çalışmalarda, seyrek örgülerdeki 
çekmenin daha fazla olduğu be-
lirtilmiştir. Aynı makinede ve aynı 
ayar değerleri ile, ince ve kalın 
iplik kullanılarak yapılan örme 
kumaşlardan, ince iplik kullanı-
lanın seyrek olması dolayısıyla 
daha fazla çektiği görülmüştür. 
Örgü kumaşların boyut stabilitesi 
açısından uygulanan terbiye iş-
lemleri büyük önem taşır. Uzun 
yaş prosesler ve mekanik kuvvet-
lerin etkisiyle örme kumaşların 
çekme potansiyeli artabilir. Yaş 
terbiye işlemleri sırasında örme 
kumaş dinlenip iç gerilimlerden 
kurtulması gerekirken, boydan 
gerilimlere maruz bırakılarak 
terbiye işlemi yapılır. Özellikle 
ön terbiye işlemlerinde yüksek 
sıcaklıkta kimyasal maddelerin 
etkisiyle boyuna yönde gerilim 

altındaki kumaşta çekme potan-
siyeli oldukça artar. Kısa süreli 
proseslerde, özellikle kontinü ön 
terbiye makinalarında kumaş çok 
az bir mekanik etkiye maruz kalır. 
Bunun sonucu olarak çekmezlik 
değerleri oldukça düşer. Örgü 
kumaşların kuru terbiyesi için 
kullanılan makineler, konfeksi-
yoncunun istediği özellikte bitmiş 
kumaşın elde edilmesi açısından 
çok yönlü ve hassas olmalıdır. 
Boyut stabilitesi kazandırmada en 
etkili terbiye basamağı ısı enerjisi 
ile yapılan kurutmadır. Yıkama ve 
asarak kurutmada yüzde 5 çekme 
gösteren pamuklu örme bir ku-
maş, normal yıkama ve tamburlu 
kurutma yapılması durumunda 
yüzde 8-10 veya daha fazla çekme 
gösterebilir. Örme kumaşlarda 
dikiş işlemlerinin etkisi üzerine 
yapılan çalışmada; dikiş ipliği 
ile sınırlandırılmayan bölgelerde 

kumaş eni doğrultusunda uzama, 
boyu doğrultusunda ise kısalma 
olduğu görülmüştür. Dikiş ipliği 
ile desteklenmiş bölgelerde ise 
dikiş ipliği kumaşın uzama veya 
kısalmasını önlemektedir.
Giysi üretimi aşamalarında 
ölçü farklılıklarından dolayı 
yapılan düzeltme işlemleri 
zaman kayıplarına yol açıyor. 
Bu nedenle kumaşların boyut 
değişimleri, bunlardan yapılacak 
olan ürünlerin istenilen ölçülerde 
olması açısından büyük önem 
taşıyor. Demirhan ve Meriç’in 
yaptığı çalışmalar sonucunda; 
üç iplik ve iki iplik kumaşlarda, 
kumaş yapısındaki polyester 
oranı arttıkça kurutma yöntemleri 
arasında enine ve boyuna yöndeki 
çekme farklılıklarının azaldığı 
görülüyor. Farklı ilmek yapıları-
nın ve farklı kalınlıkta ipliklerin 
bir arada kullanıldığı üç iplik ve 
iki iplik türündeki kumaşlarda 
boyut stabilizesi sağlamak için 
ön ipliklerinde yüzde 100 pamuk 
yerine pamuk/polyester karışım-
larının veya bağlantı ipliklerinde 
yüzde 100 polyester kullanılma-
sının kumaşlardaki çekmelerin 
azalması açısından uygun olacağı 
sonucuna varılıyor.

Dış pazarda kalite unsuru ele alındığında birinci 
dereceden önem taşıyan yıkama sonrası 
kumaşın boyut değiştirmesi üzerine, ülkemizde 
ve dünyada bazı standartlar kabul edildi. Bu 
standartlara uygunluk, özellikle gelişmiş ülkeler 
için önemli bir kriter oluşturuyor.

İstenilen ölçülerde giysilerin üretilmesi 
için kumaşların yıkama sonrası boyut 
değişimlerinin test edilmesi ve sonuçlara göre 
kesim kalıplarına gerekli payların verilmesi 
gerekiyor. Ayrıca ütü işlemleriyle ilgili 
özelliklerinin de bilinmesi büyük önem taşıyor. 
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Yapılan çalışmada, şardonlu üç 
ipliklerde en çekme değerleri 
boya göre daha düşük çıkıyor. 
Giysilerde yıkama sonucu ene 
doğru bollaşma olduğu görü-
lüyor. Şardonsuz üç ipliklerde 
ise boy çekmeleri daha düşük 
çıkıyor. Özellikle pantolonlarda 
boydan uzama oluyor. Yüzde 
100 doğal elyaf olan pamuktan 
üretilmiş kumaşlarda tamburlu 
ve asarak kurutma sonucu çek-
me yüzdeleri arasındaki farkın 
enine ve boyuna yönde yüzde 
2 ile yüzde 3’ü arasında olduğu 
görülüyor. Yüzde 50 Pamuk / 
yüzde 50 modal karışımından 
üretilmiş kumaşlarda tamburlu 
ve asarak kurutma sonucu çek-
me yüzdeleri arasındaki farkın, 
enine ve boyuna yönde kumaş 
örgü yapısına göre değiştiği gö-
rülüyor. Boyuna ve enine yönde 
çekme farklılıklarının yüzde 
100 pamuğa benzer şekilde 
olduğu ve yüzde 3’ü geçmediği 
tespit ediliyor. Modal, pamuk 
gibi selüloz esaslı olup, kim-
yasal yöntemlerle muamele 
edilerek yani doğal olarak elde 
edilen selülozun rejenerasyonu 

ile üretiliyor. Kumaşlara parlak 
ve yumuşak bir görünüm ka-
zandırıp, kumaşlarda kayganlık 
ve esneklik arttığından daha 
çok mamullerde ütü sonrası 
bollaşmalar görülüyor. Dikilmiş 
ürünlerde kumaş yapısına ve 
model özelliklerine göre yıkama 
sonucu çekme miktarlarının 
genelde kumaşa göre daha 
düşük veya çok az fazla olduğu 
sonucuna varılıyor.
İstenilen ölçülerde giysilerin 
üretilmesi için kumaşların 
yıkama sonrası boyut değişim-
lerinin test edilmesi ve elde 
edilen sonuçlara göre kesim 
kalıplarına gerekli payların 
verilmesi gerekiyor. Bunun 
yanında kumaşların boyut deği-
şimlerinin yanında dikiş ve ütü 
işlemleri ile ilgili özelliklerinin 
de bilinmesi oldukça önem 
taşıyor. Kumaşların en ve boy 
yönlerinde çekme değerlerinin 
birbirinden çok farklı olmaması 
gerekiyor. Kumaşlarda en ve 
boy çekmeleri arasındaki fark 
arttıkça, çekme değerinin daha 
az olduğu yönde uzamalar daha 
fazla görülüyor. 

Demirhan ve Meriç’in yaptığı çalışmalar 
sonucunda; üç iplik ve iki iplik kumaşlarda, 
kumaş yapısındaki polyester oranı arttıkça 
kurutma yöntemleri arasında enine ve 
boyuna yöndeki çekme farklılıklarının azaldığı 
görülüyor.
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AIESEC: DüNYANIN LİDER YETİŞTİREN EN 
BüYüK GENçLİK ORGANİzASYONU
Onların amacı iki kelimede birleşiyor: barış ve insan. Bilgili, kültürlü ve uluslararası bakış açısına 
sahip liderler yetiştirmenin dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu çözüm olduğu inancıyla hareket 
eden AIESEC, gençlere kendi potansiyellerinin farkına varmalarına destek oluyor.

Üniversite öğrencileri 
ve mezunlar için sosyal 
sorumluluk ve profes-

yonel staj imkanları sunan, şirket-
ler ve sivil toplum kuruluşlarını 
farklı ülkelerdeki genç yetenekler 
ile buluşturan dünyanın en büyük 
gençlik organizasyonu olarak bi-
linen AIESEC, dünyanın ihtiyaç 
duyduğu nitelikli, global bakış 
açısına sahip liderleri yetiştirmeyi 
amaçlıyor. 1954 yılından bugüne 
480 binden fazla sosyal sorumlu-
luk ve profesyonel staj tecrübesi 
yaşatan kuruluş, sunduğu ulusla-
rarası değişim fırsatları ile genç 
zihinlere yeni kapılar açıyor. 

Vizyonu ‘barış ve insan’ olan 
AIESEC, 18-30 yaş aralığındaki 
gençler için sosyal sorumluluk 
projeleri ve profesyonel staj 
imkanları sunan, şirketler ve sivil 
toplum kuruluşlarını farklı ülkeler-
deki genç yetenekler ile buluşturan 
dünyanın en büyük gençlik organi-
zasyonu. Tarihçesine bakacak olur-

Global Talent programı şirketlerin; 
müşteri ilişkileri yönetimi, finans, 
insan kaynakları, satış pazarlama, 
bilişim, Ar-Ge, üretim gibi 
departmanlarında dünyanın dört 
bir yanındaki genç yeteneklerin 
kazandırılmasını sağlayan bir 
programdır. 

AIESEC NEDİR?

GLOBAL TALENT NEDİR?

sak, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
dünya barışına katkıda bulunmak 
amacıyla Avrupalı öğrenciler 
tarafından, dünya barışına katkıda 
bulunmak ve toplumda pozitif bir 
etki yaratmak amacıyla 1948 yı-
lında kurulmuş bir platform olan 
AIESEC, üyelerine hem gelişim 
hem de yurtdışı staj sağlıyor.

AIESEC Türkiye ise 1954 yılı 
itibarıyla faaliyete geçmiş, 13 
ildeki şubesiyle (Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Denizli, Eskişe-
hir, Gaziantep, İstanbul, İstanbul 
Asya, İzmir, Kayseri, Kocaeli, 
KKTC-Doğu Akdeniz) halen faa-
liyet gösteriyor. Türkiye’de darbe 
zamanında bile kapatılmayan 

iki kurumdan biri olması (1’inci 
Kızılay, 2’ncisi ise AIESEC), 
kurumun aslında ne kadar önemli 
olduğunun da bir göstergesi. 
AIESEC’in herhangi bir siyasi 
eğilimi veya siyasi parti ile 
bağlantısı bulunmuyor. Birleşmiş 
Milletler ve UNESCO’ya danış-
manlık ediyor.

AIESEC ile partner olmanız, 
firmanıza hızlı büyüme ve strateji-
lerinizi geliştirme şansı verecektir. 
Çünkü AIESEC, Global Yetenek 
programıyla sizlere ihtiyacınız 
olan profile sahip genç profes-
yonellere hızlı ve kolay şekilde 
ulaşmanız için olanak sağlar. 

Fırsatı değerlendirmek için 
5 sebep:

1. Lider öğrenci ağımız (100 bin genç insan havuzu firmanıza 
açılacak, kendilerine ulaşabileceksiniz)

2. Uluslararası yetenekler (kendi dilleri ve yöntemleriyle firmanızı 
yeni pazarlarda genişlemesine yardımcı olacak, yüksek lisans ve 

doktora programları ile yetkin insanlar sizleri bekliyor)

3. Yasal süreç kolaylıkları (AIESEC her zaman firma dostudur. 
Bakanlar kurulu onayı ile AIESEC stajyerleri çalışma izinlerinden 

muaftırlar, ayrıca AIESEC, stajyerlerin konaklama konusunda 
danışmanlık yapmaktadır)

4. Yaratıcı odaklılık (AIESEC’liler her zaman inovasyon ve problem 
çözümlerine odaklı çalışmalarını sürdürmektedirler)

5. Motivasyon (öğrenmek için çaba sarf eden ve kişisel gelişme 
odaklı stajyerler firmanıza farklı bir bakış açısı kazandıracaktır)
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TEKSTİL YENİÇAĞINI TEKNİK İPLİKLE YAŞIYOR
Antistres, antibakteriyel, antialerjik… Farklı fonksiyonlara sahip olan teknik iplikler,  günümüzde 
ihtiyaca göre oldukça sık tercih ediliyor. Teknik tekstiller sektörü çok hızla büyüyen ve artık 
günümüzde artan önemi ile global bir pazar ürünü haline dönüşüyor. 

Artık tekstil ürünlerinden 
beklentilerimiz çok daha 
fazla… Kıyafetlerimizin 

sadece kışın soğuktan koruması, 
yazın sıcakta bunaltmaması yeterli 
gelmiyor, aynı zamanda çok daha 
fonksiyonel bir yapı ile ekstra 
ihtiyaçlarımıza da cevap vermesi 
gerekiyor. Çocuğumuzu antibakte-
riyel iplikten üretilmiş kumaşlara 
sarıp sarmalamak, gardırobumuzu 
antistres ve antialerjik gibi özel 
ipliklerle üretilen kıyafetlerle 
doldurmak istiyoruz. Peki, tekstil 
sektörü bu talepleri nasıl karşılıyor 
dersiniz? Bir arz-talep şeklinde 
ilerleyen bu süreçte sektör, yeni 
fakat bir o kadar çetin rekabet 
ortamına adapte olarak teknik iplik 
alanında gelişiyor. Teknik tekstiller 
sektörü çok hızla büyüyen ve artık 
günümüzde artan önemi ile global 
bir pazar ürünü haline dönüşüyor.

TEKNİK İPLİK

Tekstilin en dinamik alanı, 
teknik tekstil
Teknik tekstil sektörü, son 
yıllarda kaydettiği büyüme 
oranıyla, tekstil ve konfeksiyon 
sanayinin önemli bir bölümünü 
oluşturmaya başladı. Bu bölümün, 
tekstil endüstrisinin en dinamik 
ve en ümit verici alanı olarak 
görüldüğünü söyleyebilmemiz 
mümkün. Nitekim her yeni geliş-
me, pazara sunuluyor ve ardından 
bu sunum yine bir ürün geliştirme 
sürecini beraberinde getiriyor. 
Yeni süreçler, yeni ürünler ve 
yeni fonksiyonel malzemelerle 
süregelen bir dönüşüm teknik 
ipliğin temelini oluşturuyor. Dilek 
Çukul’un ‘Teknik İpliklerde Son 
Yıllardaki Gelişmelere Örnekler’ 
makalesinde ayrıntılı bir şekilde 
yer verdiği teknik iplik türleri, 
bizleri gelişmeye açık bu dinamik 
sektörün ne denli kapsamlı bir 
alan oluşturduğunu görmemize de 
kılavuzluk ediyor. 
Öncelikle teknik ipliği sadece 
tekstil sektörü ile bağdaştırmamız 
bu kapsamlı alanı değerlendir-

memizi kısıtlı kılar, öyle 
ki inşaat, otomotiv, 

tarım ve sağlık 

alanında da teknik ipliğin kulla-
nımını sıkça görüyoruz. Katma 
değeri yüksek olan teknik iplikler, 
çeşitli kimyasal malzemelere, 
hava şartlarına, ultraviyole ışın-
larına, darbelere, küf, mantar ve 
bakteri gibi mikroorganizmalara 
karşı koruyucu, yüksek muka-
vemet, yanmazlık vb. çok farklı 
performans özelliklerine sahip 
olmaları ile öne çıkıyor. Teknik 
tekstiller, iplik ve lifler, kumaşlar, 
kompozit materyaller ve diğer 
(halat, sicim ve dolgu maddesi 
gibi) beş ana ürün grubu halinde 
ele alınabilir. Bu özellikler de, 
özel iplik ve yüzey üretim yön-
temleri ya da özel lif karışımları 
ya da hepsinin bir arada kullanıl-
ması ile sağlanabiliyor. 
Geniş bir ürün yelpazesine 
sahip olan teknik ipliğin ilk türü; 
yansıtıcı iplikler olarak karşımıza 
çıkıyor. Yansıtıcı malzemelerin 
kullanımı oldukça çeşitli alanlara 
yayılmış durumda. En yaygın 
kullanımına ise, spor alanında 
görüyoruz. Kayak kıyafetleri, 
bisikletçi giyimlerinde yansıtıcı 
ipliğin kullanımının sıklığıyla 
karşılaşıyoruz. Bu türe polis 
üniformalarını da örnek olarak 
gösterebiliriz. 
Dilek Çukul araştırmasında yan-
sıtıcı iplikler ile ilgili, “Yansıtıcı 
iplik üretim alanlarındaki geliş-
meler sayesinde ipliklere hem 
farklı özellikler sağlanabilmekte 
hem de kullanımları kolay olan 

yeni ürünler geliştirilmektedir. 
Bazı üretim teknikleri ticari 

uygulamalar için tercih 
edilmektedir” diyor ve 
günümüzde yaygın olarak 
kullanılan yansıtıcı ip-
likler tiplerini; ışıldayan 
(luminescent) iplikler, 
fosforlu (phosphores-
cent) iplikler, prizma-
tik (prizmatico) iplik-
ler, ışığı geri yansıtan 
(retroreflective) ya da 
foto ışıldayan iplikler 
ve elektrikle ışılda-
yan (electrolumines-
cent) iplikler olarak 
sıralıyor. Çukul; bu 

iplik çeşitlerini üreten farklı fir-
maların bulunduğunu belirterek, 
geliştirilen ürünler için patent 
alındığının ve bazı üreticilerin 
yansıtıcı iplikler ile yumuşak ve 
konforlu kumaşlar dokuduklarının 
altını çiziyor. 
Yansıtıcı ipliğin özel bir türü olan 
ışıldayan iplik, özellikle kadınlar 
tarafından tercih ediliyor. Hem 
ışıldama hem de görsel güzelliği 
içinde barındıran bu iplikler, 
floresan ve parlayan olarak ikiye 
ayrılabilir. Floresan grubundaki 
iplikler yoğun floresan renkle-
riyle karakterize ediliyor. Dış 
bir kaynaktan radyasyona maruz 
kalmaları durumunda ışık yayı-
yorlar. Diğer yandan, parlayan tip 
iplikler gece kendi kendilerine 
ışık yayarak dikkat çekiyor. Bu iki 
tip iplik ayrı ayrı ya da beraberce 
dokuma ya da örme mamulün 
bölümlerinde kullanılabilir.

Sağlıklı bir cilt için… 
Yeryüzündeki yaşam için gerekli 
olan enerji kaynağı güneş, insan 
için faydalı iken uzun süreli 
UV’ye maruz kalınması halinde 
alerjiden cilt kanserine kadar pek 
çok sağlık problemlerine sebep 
olduğu biliniyor.  UV ışının cilt 
kanserine en çok sebep olan 
ışın olmasıyla beraber teknik 
iplik sektörü de bu anlamda 
çalışmalarını ‘güneşten koruyucu’ 
ürünler ortaya çıkarma hedefiyle 
geliştirerek, sağlıklı ürünler üreti-
yor. Dilek Çukul’un makalesinde 
bu çalışmalar şöyle özetleniyor: 
“Tekstillerde kullanılan lifin kim-
yasal özellikleri, lif yüzeyi, kumaş 
yapısı, ağırlığı ve uygulanan 
boya, pigment, optik beyazlatıcı 
ajan ve ultraviole radyasyo-
nunu (UVR) durdurmak üzere 
tasarlanmış bileşikler gibi çeşitli 
kimyasallar kumaşın foto koruyu-
cu özelliğini belirler. Yapılan bazı 
çalışmalarda da belirtildiği gibi lif 
tipi UPF üzerinde, özellikle beyaz 
ya da boyanmamış kumaşlar için 
önemli etkisi olabilir. Ağartılmış 
pamuk, viskoz ve hatta ipek UV 
radyasyonuna açıktır ve UV 
koruması göreceli olarak daha dü-
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şüktür. Poliesterin UV-bloklama 
özelliği iyidir. Bu kumaşlar 
göreceli olarak daha az UV-B 
geçişine izin verirler. Tekstil 
boyaları görülebilir ışığı (400-700 
nm arasındaki) absorbe ederler. 
Bazı tipler ise ultraviole bölgesine 
yakın ışığı absorbe eder. Koyu 
renkler özellikle UV radyasyonu-
nu önlemede mükemmel koruma 
gösterirler. Diğer kromatik renkler 
de, kırmızı, sarı ve yeşil, iyi koru-
maya sahiptir. Boya tipleri ve boya 
moleküllerinin yapısı da kumaşın 
özelliğini etkilemektedir.”

Yüzde 20 rahatlama sağlıyor
Dilek Çukul’un araştırmasında 
incelediği bir diğer iplik türü ise 
antistatik iplik olarak yer alıyor. 
Bu ipliklerdeki püf nokta ise, kişi-
nin cildinde biriken statik elektriği 
toplayarak yükü boşaltıyor olması 
olarak göze çarpıyor. Antistatik 
tekstiller, yanabilir sıvı ve gazlar 
ile çalışılması esnasında, elekt-
rikli parçaların hasar görmesini, 
yangını ve patlamayı önlemede de 
kullanılıyor. Antistatik özellikler 
tekstillere doğal ya da sentetik lif-
lerle iletken liflerin kombinasyonu 
ile antistatik ipliklerin kullanılması 
ve karbon, polipirol, polianilin vb. 
gibi iletken polimerler ya da metal 
ile kaplanarak elde edilen elektro- 
iletkenliğin kazandırılması gibi 

farklı şekillerde kazandırılabiliyor. 
Gelelim günümüzün derdine 
derman olacak bir türe; antistres 
ipliğe… Bu tür iplik, özellikle 
sağlıklı yaşamın hem fiziksel hem 
de ruhsal olarak sağlanmasında 
önemli bir yer tutuyor. İplikte 
antistres özellikler, ipliğe elektro-
manyetik kalkan özelliği, anti-sta-

tik özellikler, UV kalkan özelliği, 
antimikrobiyal özellik vb. çeşitli 
özelliklerin kazandırılmasıyla elde 
ediliyor. Antistres değeri Polarity 
Test Terapi (PTT) cihazı ile ölçü-
lebiliyor. İletken lifler içeren anti-
statik iplik aynı zamanda antistres 
iplik olarak biliniyor. Dilek Çukul, 
bu tip ipliğin faydalarını şöyle 

özetliyor: “Elektromanyetik dal-
galar, doğal serotoni ve melatonin 
hormonlarımızın azalmasına neden 
olur. Bu hormonlar bazı patojenik 
etkilere karşı koruma ve uyku 
düzenimize rehberlik etmeye yar-
dımcı olan hormonlardır. Antistres 
ipliklerden yapılmış ürünler giyen 
kişiye PTT cihazına göre yüzde 
20-30 rahatlama sağlamaktadır.”

Nefes darlığına çözüm an-
tialerjik ürünlerde
Nefes daralması, ciltte kabarma 
gibi bazı alerjik rahatsızlıklara 
karşı üretilen antialerjik iplik ise 
hassas ciltler ve alerjik bünyeler 
için çözüm niteliği taşıyor. Anti-

Metal iplikler insan cildine temas ettiğinde 
rahatsızlık verebilir. Bu durum, metal liflerin doğal 
ya da sentetik lifler ile karıştırılmasıyla elde edilen 
metal kompozit iplikler ya da özlü iplik, sarım iplik 
veya örgü ipliklerin kullanımıyla ile aşılıyor. 

Günümüzde organik ve antibakteriyel iplikler özellikle bebeklerin cilt sağlığı için annelerin tercihi oluyor.

Nefes daralması, ciltte kabarma gibi bazı alerjik rahatsızlıklara karşı üretilen antialerjik iplik, hassas ciltler ve alerjik bünyeler için çözüm 
niteliği taşıyor.  
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Son zamanlarda geliştirilen Ftalosiyanin (Pc)-
boyanmış iplikler alerjik proteinleri absorbe 
edebiliyor. Bu iplikler, atopik hastalar için çoraplar 
ve kumaşlar dahil olmak üzere, iç çamaşırları ve 
antialerjik maskelerin üretiminde öne çıkıyor. 

alerjik tekstiller kullanan kişiler, 
çok daha rahat bir şekilde solu-
num faaliyetini gerçekleştirerek 
akciğer kapasitesin artırabiliyor. 
Ayrıca bu tip iplikler migren 
rahatlaması ve B, C vitaminlerinin 
emilimini de artıcı özelliğe sahip 
olması ile tercih ediliyor. Son za-
manlarda geliştirilen Ftalosiyanin 
(Pc)-boyanmış iplikler alerjik 
proteinleri absorbe edebiliyor. 
Bu iplikler, atopik hastalar için 
çoraplar ve kumaşlar dahil olmak 
üzere, iç çamaşırları ve antialerjik 
maskelerin üretiminde yaygın 
potansiyele sahip olmasıyla öne 
çıkıyor. Antialerjik tekstiller aynı 
zamanda gümüş kaplı ipliklerden 
de yapılabiliyor. 
Yeni dönemde geliştirilen bir 
diğer iplik türü ise, çözülebilen 
olarak karşımıza çıkıyor. Kompo-
zisyonlarına bağlı olarak belirli bir 
sıcaklıktaki su içinde çözünebilen 
özelliğe olan bu iplikler, suda 
çözünür PVA lifler 93°C’nin 
altındaki suda çözünebilmesi 
ile özel bir life sahip olmasıyla 
biliniyor. Ameliyat giysileri, 
maskeler ve ayakkabı örtüleri gibi 
suda çözünebilen giysiler özellikle 

hastane çalışanlarını ve hastaları 
karşılaştıkları enfeksiyonlarda ko-
ruyan hijyenik materyaller olarak 
görülüyor. 

Günlük hayatımızda daha da 
yaygınlaşacak
Akıllı tekstiller, elektronik teks-
tiller insan hayatına üzerindeki 
yenilikçi etkiler sağlamasından 
dolayı günümüzde önemli ölçüde 
dikkat çekmeye başladı. Dilek 
Çukul, araştırmasında edindiği 
bilgiler ışığında şu değerlendir-
mede bulunuyor: “Tüketicilerde 
artık bilinen tekstil ürünlerinin 
kullanım alanlarında da yüksek 
performanslı giysi, e-tekstili 
ve teknik ürünler talep ediyor. 
Tüketicilerinde istekleri günlük 
giysilerde, ev tekstilinde ve 
diğer teknolojik ürünlerde daha 
fonksiyonel ürünlerdir. Bu açıdan 
değerlendirdiğimizde lif ve iplik 
sektöründeki gelişmeler önem ka-
zanıyor. Günümüzde doğal lifler, 
suni ve sentetik polimer lifleri, 
akıllı özellikli olan fonksiyonel 
tekstil ürünlerinin hazırlanmasın-
da kullanılıyor. Malzemeye yeni 
özellikler katabilmek için sayısız 

Antistatik lif 
üretiminde çeşitli 
yöntemler kullanılan 
yöntemler;
Antistatik ajanlanların 
bir çözelti banyosunda 
uygulanması ya da püskürtme 
yöntemiyle uygulaması,
• Metal veya karbon ile 
yüzeyin elektrolitik kaplanması 
veya püskürtülmesi,
• Sentetik polimer ile 
(genellikle karbon) maddelerin 
birlikte ekstüzyonu,
• Paslanmaz çelik liflerin 
ya da filamanların iplik 
içinde kullanımı şeklinde 
gerçekleştirilir.

uygulama olanakları bulunuyor. 
Ana yöntemler, fonksiyonel katkı 
maddelerinin life ilave edilmesi 
veya fonksiyonel kaplamalar ile 
lif yüzeyinin kaplanması şeklin-
dedir. Nano teknolojinin geliş-
mesi ile çok geniş çapta malzeme 
özelliklerini geliştirmek mümkün 
olmaya başladı. Daha ince ve 
daha mukavemetli lif üzerine 
yapılan çalışmaların yanı sıra yeni 
polimerler geliştiriliyor. Ayrıca, 
yüksek teknolojiler ile üretilen bu 
lifler ve iplikler sektörlerin talep-
leri doğrultusunda farklı özellikler 
ile zenginleşiyor ve şekilleniyor. 
Özel amaçlar doğrultusunda 
üretilen pek çok teknolojik tekstil 
ürününün, ekonomik üretim yön-
temlerinin geliştirilmesi ile günlük 
hayatımızda daha da yaygınlaşa-
cağı açıkça görülüyor.”

Antialerjik kumaş kullanan kişiler, çok daha rahat bir şekilde solunum faaliyetini gerçekleştirerek akciğer kapasitesin artırabiliyor.
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yenilikler de sunuyor. Leke 
tutmayan elbiseler, güneşten 
enerjisini depolayan giysiler, ken-
di kendini onaran kumaşlar, stres 
azaltıcı kumaşlar, kendi kendine 
düğümlenen ameliyat iplikleri 
ve akıllı implantlar gibi birçok 
tekstil ürünü hayatımıza girmeye 
başladı. Spor giyimini düşünelim. 
Artık, yüksek performanslı aktif 
spor giysilerinin, sporcuların 
nabız, nefes, vücut sıcaklığı 
gibi vücut fonksiyonlarını ve 
hız, mesafe, zaman, kalori gibi 
verileri ölçen tekstil ürünlerinden 
haberdarız. İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçılar Birliği 
(İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle, tekstilin dijital çağ 
ile kontağını şu sözlerle özetliyor: 
“Hâlihazırda insan yaşamını çok 
farklı boyutlara taşıyabilecek 
teknik tekstil ürünleri üretilmekte 
ve her geçen gün daha hızlı bir 
şekilde günlük yaşantımıza dahil 
olmaktadır. Örneğin güneşten 
aldığı enerjiyi depolayan giysiler, 
bilgi elde edebilen ve iletebilen 
sensörlerin eklendiği giysiler, ya-
raların iyileşmesine yardımcı olan 
giysiler, kendi kendini onaran ku-
maşlar, hastalıkların tedavisinde 
aktif rol oynayabilecek giysiler, 
aleo veralı kumaşlar, stres azaltıcı 
kumaşlar, endoskopik cerrahide 

kullanılmak üzere tasarlanan, 
kendi kendine düğümlenen 

ameliyat iplikleri 
ve normal ortam 

şartlarında küçük 

olup, vücuda yerleştirildikten 
sonra, vücut ısısıyla genleşerek 
orijinal şeklini alan implantlar, 
insan geliştikçe büyüyen kalp 
kapakçığı gibi birçok ürün yoğun 
ve önemli Ar-Ge harcamalarıyla 
gündelik yaşamda karşımıza 
çıkmaya başlamıştır. Teknik 
tekstiller üzerinde yapılan Ar-Ge 
harcamalarıyla, gelecekte ameli-
yatların küçük kesiklerle yapıla-
bilmesi mümkün olacak, iyileşme 
süresi kısalacak ve enfeksiyon 
riski azalacaktır.”

Tekstilde inovasyon ön planda
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçılar Birliği (İTHİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Gülle, yaptığı açıklamada, 
teknik tekstilin otomotivden 
giyime, inşaat sektöründen 
medikal alana kadar bütün 
sektörlerde etkin rol oynayan 
bir sektör haline geldiğini, 
son on yıldır dünyada hızla 
yaygınlaşmaya başlayan teknik 
tekstil ürünlerinin insan hayatını 
kolaylaştıran, inovasyonu 
ön planda tutan bir yapıya 
dönüştüğünü söylüyor. Gülle, 
aynı zamanda teknik tekstillerde 
nanoteknoloji uygulamasının 
da insanların günlük yaşantısını 
olumlu etkileyen bir başka faktör 
olduğunun da altını çiziyor. 
Türkiye’nin nanoteknolojik, 
terletmeyen, nefes alan kumaş, 
kurşun geçirmeyen balistik 
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Teknoloji sayesinde tekstil de bünyesine kattığı yenilikler ile farklı ürünler geliştiriyor. Tekstil, 
akılcı çözümler üreterek çok daha fonksiyonel ürünler ortaya koyuyor.

TEKSTİL ÜRÜNLERİ TEKNİK 
TEKSTİLLE AKILLANIYOR 

Müthiş bir dönüşümün içerisin-
deyiz… Teknolojinin yeniliklerle 
bezeli dünyası her adımında biz-
leri bir yandan şaşırtırken diğer 
yandan da kolayca etkisi altına 
alıyor. Yabancısı olduğumuz yeni 
teknolojinin nimetlerine sadece 
kısa bir süre mesafeli kalıyor, 
ardından hayatımıza kattığı 
avantajları görerek rutinimizin 
içerisine dahil ediyoruz. Gündelik 
hayatımızın kullanım araçlarına 
çok daha fonksiyonel gözle 
bakmamızı sağlayan bu yeni 
gelişmeler, beraberinde yeni iş 
alanlarını ve sektörel faaliyetleri 
de beraberinde getiriyor. Çoğu 
sektörde olduğu gibi tekstil 
de ‘akılcı çözümler’ üreten bu 
yeniliklere kucak açıyor. Sözün 
kısası; tekstil akıllanıyor, firmalar 
da inovasyonunu sağlayarak 
yenilikleri sektöre kazandırmaya 

devam ediyor. 
Teknolojinin gelişmesiyle 

tekstil ürünleri de temel 
ihtiyaçlarımızı kar-

şılamasının yanı 
sıra hayatımızı 

kolaylaş-
tırıcı 
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leşen teknik tekstil ihracatında, 
Türkiye yaklaşık 1,5 milyar dolar 
ihracat değeriyle dünyanın önde 
gelen sektör ihracatçılarından 
bir tanesidir. Teknik tekstil ihra-
catımıza ve dünya teknik tekstil 
ihracatından Türkiye’nin aldığı 
paya bakıldığında bu alanda 
daha çok yatırım yapmamız 
gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. 
Ar-Ge çalışmalarıyla enerjimizi 
bu yöne harcamalıyız, bu yöne 
odaklanmalıyız. İnanıyorum ki 
sektörümüz orta vadede, ger-
çekleştirdiğimiz Ar-Ge merkezi 
yatırımları ve üniversite sanayi 
iş birlikleriyle dünyadaki pazar 
payını artıracaktır” diyor ve 
ekliyor: “Ar-Ge yatırımları ve 
nitelikli insan yetiştirilmesi için 
gerçekleştirdiğimiz projeler, 
Türkiye’nin dünyada teknik teks-
tildeki pazar payını istediğimiz 
seviyelere getirecektir.”
Ar-Ge’ye ciddi yatırım yapılmalı
Türkiye Tekstil Sanayi İşveren-
leri Sendikası (TTSİS) Genel 
Sekreteri Levent Oğuz, ise teknik 

yelek ve miğfer gibi birçok 
yüksek teknolojiye sahip katma 
değerli ürünü üretebildiğini 
belirten Gülle, en büyük 
amaçlarından birinin bu ürünlerin 
yaygınlaştırarak ihracattaki 
payını artırmak olduğunu 
sözlerine ekliyor. 
Katma değeri yüksek ürünler 
üretmenin temel olduğu ihracatta, 
ne kadar özgün çalışmalar ortaya 
konulursa sektörün doğru orantı 
ile büyüyeceği ve gelişeceği 
bir gerçek. Bu bağlantıyla yola 
çıkarak tasarımın kazanması 
ise aşikâr. Sektörel iyileşmenin 
tasarım ve inovasyon çalışmaları 
ile sağlanacağı günümüzde, ya-
pılmayanı yapmayanın, yeni bir 
ürün ortaya koymanın küresel 
pazarda da değeri biliniyor. Ve 
tüm bu yenilikler aslında bir nevi 
teknolojiden beslenerek sağlanı-
yor. Ar-Ge yatırım ile güçlenecek 
olan ülke ihracatı için Gülle, 
Türkiye’nin sektördeki yerine 
ilişkin, “2016 yılında dünyada 96 
milyar dolar değerinde gerçek-

Teknolojinin gelişmesiyle tekstil ürünleri de 
temel ihtiyaçlarımızı karşılamasının yanı sıra 
hayatımızı kolaylaştırıcı yenilikler sunuyor. 
Leke tutmayan elbiseler, güneşten enerjisini 
depolayan giysiler, stres azaltıcı kumaşlar gibi 
birçok tekstil ürünü hayatımıza girmeye başladı. 
tekstille ilgili önemli açıklamala-
rına öncelikle kullanım alanının 
ne denli geniş bir yelpazede 
olduğunu vurgulayarak başlıyor. 
Almanya, ABD, Japonya ve 
Çin’in teknik tekstile en çok 
yatırım yapan ülkeler olduğunu 
aktaran Oğuz, teknik tekstille 
birlikte normâl üretimden çok 
daha hızlı ve karlı bir üretim söz 
konusu olduğunu belirterek, bunu 
teknik tekstile yatırım yapan 
ülkelerin, diğer ülkelere kıyasla 
ihracat ve kar oranındaki büyük-
lükten görebildiklerini aktarıyor. 
Diğer yandan da Batılı ülkelerin 
Ar-Ge’ye ayırdığı paya dikkati 
çeken Oğuz, “Batı ülkelerine 
baktığımızda Ar-Ge’ye ciddi bir 

pay ayrıldığını ve istihdamın 
yüksek olduğunu görüyoruz. Bu 
ülkelerin diğer ülkelere kıyasla 
Ar-Ge’ye bu kadar ciddi bir 
yatırım yapması ihracat ve kâr 
oranlarının yüksek olmasıyla 
doğrudan alakalı. Diğer ülkelerde 
üretim ve özellikle de iş gücü 
maliyetinin düşük olmasına 
rağmen aynı kar elde edilemiyor. 
Bunun en önemli nedenlerinden 
biriyse Ar-Ge’ye ayrılan yetersiz 
bütçe, ardından da teknolojik 
olarak çağı yakalayamamaktır” 
değerlendirmesinde bulunuyor. 
Daha hızlı ve daha kaliteli bir 
ürün ve üretim sürecinden oldu-
ğunu vurgulayan Oğuz, sözlerini 
şöyle tamamlıyor: “Teknolojiyle 
birlikte gelişen ve değişen dün-
yada teknolojiyi takip etmemek 
ve teknolojiye duyarsız kalmak 
imkansız. Aslında Sanayi 4.0’la 
Avrupa yani Batı kendi üretim 
modelini yenilemeye çalışıyor. 
Diğer taraftan Sanayi 4.0’ı işsiz-
liğin ve nüfusun çok olduğu Hin-
distan gibi ülkelerde uygulamak 
oldukça zor. Bu yüzden bütün 
ülkeler Sanayi 4.0’ı alsalar bile 
uygulamak çok zor olacak. Belki 
de her ülkede uygulanamayacak. 
Bazı ülkelerde uygulanırken, 
Sanayi 4.0’ın diğer ülkelerde uy-
gulanamaması ciddi bir farklılığı 
ortaya çıkaracak.”
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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından 10’uncusu düzenlenen İstanbul Moda Konferansı,
“Why Turkey” teması ile sektör oyuncularını bir araya getirdi. Önemli isimlerin yer aldığı konferansta, 
ekonomide sürdürülebilirlik planları değerlendirildi.

“WHY TURKEY?” SORUSUNA
DÜNYA DEVLERİ YANIT VERDİ
Türkiye Giyim Sanayicileri Der-
neği (TGSD) tarafından 10’uncu 
İstanbul Moda Konferansı bu yıl, 
11-12 Ekim tarihlerinde Çırağan 
Palace Kempinski İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

“Why Turkey” teması ile 
Konferans’ta Türkiye’de hazır 
giyim sektörünün gücü, sürdürü-
lebilirlik anlayışı ve bölgede ra-
kipsiz bir iş ortağı olarak yetkin-
likleri vurgulandı.  Türkiye Giyim 

Sanayicileri Derneği (TGSD) 
tarafından İstanbul’da düzenlenen 
10. Moda Konferansı’nda ko-
nuşan sektör oyuncuları, ekono-
mideki korumacı önlemlerin bir 
an önce gözden geçirilmesi ge-

rektiğine dikkat çekti. 35 ülkede 
850 mağaza ile faaliyet gösteren 
ve Türkiye’nin en önemli hazır 
giyim hikayelerinden birine imza 
atan LC Waikiki CEO’su Mustafa 
Küçük, mağazalarda satılan ürün-



59ÖRME DÜNYASI Eylül-Kasım 2017

lerin yüzde 80’ini Türkiye’den 
karşıladıklarını aktardı. Global 
marka olabilmek için global 
tedarik yapılması gerektiğini 
kaydeden Küçük, Türkiye’nin 
kaliteli ve tasarım kumaş üre-
timi ile 5 haftanın altına düşen 
üretim sürecine geçerek dünya 
piyasalarında  önemli bir yere 
sahip olduğunu aktardı.Ekonomi 
Bakanlığı tarafından desteklenen 
konferansa Bakanlığın yurtdışı 
tanıtım faaliyetleri çerçevesin-
de yabancı firma temsilcileri 
davet edildi. Konferans’ın açılış 
konuşmalarını TGSD Başkanı 
Şeref Fayat, İstanbul Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Türk 
Eximbank Genel Müdürü Adnan 
Yıldırım yaptı. 

Üstün konumdayız
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 iste-
diklerini söyledi. Şeref Fayat, ko-
nuşmasına şöyle devam etti: “Bu-
gün TGSD çatısı altında faaliyet 
gösteren üyelerimiz Türkiye hazır 
giyim ihracatının yüzde 60’ını 
gerçekleştiriyor. Sektörün bütün 
değer zincirini üyelerimiz arasın-
da görebilirsiniz. Sadece yönetim 
kurulu üyelerimiz 1 milyar dolar 
ihracat yapıyor. Türkiye’nin yıllık 
hazır giyim ihracatı 17 milyar 
dolar seviyesinde seyrediyor. 
20$/kg’lık ihracat kapasitesiyle 
en başarılı ihracatçı sektör konu-
mundayız. Montaj sektörleriyle 
kendimizi karşılaştırdığımızda 
sıfırdan ürettiği ürünü tasarlayıp 
ihraç eden yönümüzle üstün bir 
konumdayız.” 
En doğru yatırım ülkesi; Türkiye,
“Why Turkey? sloganı itici 
gücümüz olacak. Ülkemizin hazır 
giyim alanında gücünü ve vazge-
çilmezliğini dünyaya duyurmak 
istiyoruz. Türkiye hazır giyim 
için en doğru yatırım ülkesidir” 

ifadelerini kullanan Şeref Fayat, 
Türkiye’ye yatırım yapma 
konusunda yabancı yatırımcılara 
sayısız neden sunduklarına dikkat 
çekti ve bu nedenleri sıraladı: 
“Türkiye bölgedeki dezavantajlı 
durumlara rağmen vazgeçilmez-
liğini koruyor. Bölgesinde dolu 
paket üreten yakın coğrafyada-
ki tek ülkedir. Lojistik açıdan 
benzersiz bir konuma sahiptir. 
Üretim konusunda tüm tedarik 
zincirini kendi sınırları içinde 
barındırıyor. Hazır giyimde 
iğneden ipliğe her şey koli ban-
dına kadar Türkiye’de üretilir ve 
gönderilir. Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, 
kumaş, konfeksiyon dahil tüm 
süreçlerin gerçekleşebildiği tek 
gücüz. Bizim sektörümüzün ticari 
geleneğinde sözlerin tutulması, 
hız ve zamanında teslim, etik iş 
anlayışı hâkimdir. Uluslararası 
ticarette var olmanın ön koşulu 
etik standartlara sahip olmanızdır. 
İşçilerinize sağladığınız çalışma 
koşulları, kurumsal vatandaşlık 
anlayışınız, çevreye duyduğunuz 
sorumluluk belirleyicidir. Sürekli 
inovasyona olan adanmışlığınız, 

dijitalleşme seviyeniz, işinizin 
ve sektörünüzün sürdürülebilir-
liği konusunda performansınız 
önemlidir. Böyle bir iş ortağı ülke 
AB ve dünyanın geri kalanı için 
vazgeçilmezdir.”

Markalı ihracatımızı yüzde 
50’ye çıkarabiliriz 
Uluslararası bu konferansta sek-
törün geleceğine ışık tutacaklarını 
söyleyen İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Yönetim Kurulu Başka-
nı Hikmet Tanrıverdi, sözlerine 
hazır giyim ve konfeksiyonun 
Türkiye’nin ikinci, tekstili de 
dâhil edince en büyük ihracatçı 
sektörü olduğunu belirterek 
devam etti. 2017’nin 9 ayında 12 
milyar 610 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Hikmet Tanrıverdi, “Geçen yıla 
göre halen yüzde 1,8 gerideyiz 
ama yılsonuna kadar hedeflerimi-
zi tutturacağız” dedi. 
Türkiye’ye 15 milyar dolarlık 
bir katma değer sunduklarını 
kaydeden Hikmet Tanrıverdi, “Bu 
rakamlar yeterli değil. İhracatımı-

Hikmet Tanrıverdi
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı  

Şeref Fayat
TGSD Başkanı

Adnan Yıldırım
Türk Eximbank Genel Müdürü

Hikmet Tanrıverdi, “Geçen 
yıla göre halen yüzde 1,8 
gerideyiz ama yılsonuna kadar 
hedeflerimizi tutturacağız” dedi.

Şeref Fayat, 2017 ve devamında 
hazır giyim alanında güçlü bir 
iş ortağı olduğunu vurgulamak 
istediklerini söyledi.

Adnan Yıldırım, aktif büyüklük 
açısından 11’inci banka olduklarını 
ve para politikalarına bakmaksızın 
değerlendirme yaptıklarını belirtti.

TGSD Başkanı Şeref Fayat, “Why Turkey? sloganı 
itici gücümüz olacak. Ülkemizin hazır giyim 
alanında gücünü ve vazgeçilmezliğini dünyaya 
duyurmak istiyoruz. Türkiye hazır giyim için en 
doğru yatırım ülkesidir” dedi. 
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zı kg başına 50 dolara çıkarma-
lıyız. İhracatın yüzde 72-73’ünü 
Avrupa’ya yapıyoruz. ABD orta 
ve uzun vadede en büyük paza-
rımız. Bu pazarda ihracatımızı 2 
katına çıkarmalıyız. Almanya’ya 
ihracatta geçen yıla oranla aynı 
seviyedeyiz, İngiltere’de yüzde 
6 gerideyiz, İspanya’da yüzde 12 
artıdayız. Tasarım, katma değerli 
üretim ve markalı ihracatla büyü-
me elde edebiliriz. Markalı ihra-
catımızı yüzde 50’ye çıkarabilme 
potansiyeline sahibiz” şeklinde 
konuştu.

Yüzde 25 hedefi müjdesi
Eximbank olarak TGSD’nin 
düzenlediği konferansı ve 
yapılacak anlaşmaları yakından 
takip ettiklerini belirten Türk 
Eximbank Genel Müdürü Adnan 
Yıldırım, aktif büyüklük açısın-
dan 11’inci banka olduklarını ve 
olumsuzluklara ve para politika-
larına bakmaksızın değerlendir-
me yaptıklarını söyledi.
Adnan Yıldırım, şöyle devam 
etti: “İhracatçımıza geçen yıl 
33 milyar dolar destek sağladık. 
Hedefimiz 40 milyar dolar. 2016 
sonunda ihracatın yüzde 23’üne 
destek vermişiz, 2017’de yüzde 
26’sına destek vereceğiz. Yüzde 
25 hedefimizi bugün itibarıyla 
tutturduğumuzu müjdelemek 
isterim. Yılsonu hedeflerimize 
ulaştığımızda ihracatçısına en 
büyük desteği veren ülkeler için-
de ilk sırada olan Güney Kore’ye 
biraz daha yaklaşmış olacağız.”

Devler arenası
İki gün süren etkinlikte birçok 
konu üzerinde duruldu. “Hazır 
Giyimde Pazar Büyütme Stra-
tejileri” üzerine Marka Yatırım 
Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mine Tozlu ile JLL Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı Avi 
Alkaş konuşma yaparken, 
“Türkiye’nin Markaları & Mar-
kaların İhracatı” oturumunda 
Türkiye’nin devleri bir araya 
geldi. Moderatörlüğünü haber 
spikeri Melda Yücel Kocaalp’in 
üstlendiği oturumda; LC Waikiki 
CEO’su Mustafa Küçü, Orka 
Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Süleyman Orakçıoğlu ve KO-
TON Yönetim Kurulu Başkanı 
Yılmaz Yılmaz konuşmacılar 
arasında yer aldı.
“Türkiye ve Pamuk Dünya-
sı” üzerine Cotton Council 
Int.&Cotton Inc. Türkiye 

Program Direktörü Marsha 
Powell davetlilere sunum ger-
çekleştirirken, programa gelen 
davetliler “Markalaşmada Bir 
Başarı Hikâyesi: Mavi Jeans” de 
ise Mavi Jeans Global Kategori 
Direktörü Emre Kurtoğlu’nu 
dinledi. “Tekstilde Neden 
Türkiye?” sorusuna ise Sanko 
Holding Onursal Başkanı Ab-
dulkadir Konukoğlu yanıt verdi. 

Programın diğer konuşmacıları 
ise The Woolmark Company 
Birleşik Krallık ve Türkiye Ülke 
Müdürü Nigel Gosse ile Marka 
Danışmanı Alain Prost oldu. 
Etkinliğin diğer oturumları ise 
“Sürdürülebilir Gelecek için İş 
Birliği”, “Hazır Giyimde Tek-
nolojik Gelişmeler: Sanayi 4.0”, 
“Modanın Yeni Yaratım Alanları 
ve Dijital Dönüşüm” oldu. 

Cotton Council Int.&Cotton Inc. Türkiye Program Direktörü Marsha Powell, Amerikan pamuğuna dair bir 
sunum gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dünyaya açılan 
vitrin markaları 
Türkiye’de hazır giyim sektö-
rünün gücü, sürdürülebilirlik 
anlayışı ve bölgede rakipsiz bir iş 
ortağı olarak yetkinlikleri vurgu-
lanan Konferans’ın ilk gününde 
gerçekleştirilen “Türkiye’nin 
Markaları & Markaların İhracatı” 
oturumunda Türkiye’nin dünyaya 
açılan vitrin markaları yer aldı. 
Türk perakende markasını küresel 
pazarda temsil eden üç büyük 
Türk markası; LC Waikiki, 
Orka Holding, Koton, ihracat 
yolculuklarını anlattı. LC Waikiki 
CEO’su Mustafa Küçük, Orka 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Orakçıoğlu ve Koton 
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz 
Yılmaz markalarına dair merak 
edilen tüm sorulara içtenlikle 
yanıt verdi. 

Marka değil, lider eksiği var
LC Waikiki olarak, 450’si 
Türkiye’de, 450’si yurtdışında 
toplam bine yakın mağaza ile 35 
ülkede faaliyet gösterdiklerini 
söyleyen LC Waikiki CEO’su 
Mustafa Küçük, “Her yıl 150 
mağaza açılıyor. Ben nerede 
mağaza açılıyor ilgilenmiyorum. 
Türkiye’nin marka eksiği yok 
lider eksiği var. Ben zamanımı 
ekip yetiştirmeye harcıyorum” 
dedi. Mustafa Küçük, şöyle 
devam etti: 
Vizyon ve misyonu belirlerken 
‘Neden?’ sorusuna yanıt aradık. 
‘Niye Türkiye markası çıkmıyor?’ 

Etkinlikte desteklerinden dolayı İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi’ye plaket taktim edildi. 

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 
tarafından İstanbul’da düzenlenen 10. Moda 
Konferansı’nda konuşan sektör oyuncuları, 
ekonomideki korumacı önlemlerin bir an önce 
gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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LC Waikiki CEO’su Mustafa Küçük, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz 
markalarına dair merak edilen tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi. 

sorusunu sorguladık. Dar gelirli 
bir aileden geliyorum. ‘İyi giyin-
mek herkesin hakkı’ felsefesinden 
yola çıktık. Mütevazı ve çift 
kanatlı liderler yetiştirmeye özen 
gösteriyor, hep öğreniyoruz.”

Türkiye devinden bir tavsiye!
Global marka olabilmek için 
global tedarik zincirinin varlığı-
na dikkat çeken Mustafa Küçük, 
“Bizim tedariğimizin yüzde 80’i 
Türkiye’den karşılanıyor. Bu as-
lında doğru değil. Konfeksiyon 
tarafı talebe cevap veremiyor. 
Türkiye’de konfeksiyonda 
istihdam edilecek işgücü yok. 
İşsizlik bu kadar yüksekken 
konfeksiyon işçisi neden bulamı-
yoruz, sorgulamalıyız. Dış giyim 
üretecek üretici arıyoruz. Teda-
rik altyapımıza yatırım yapma-
lıyız. Bizim yerimize Turquality 
çatısı altında konfeksiyoncuya, 
kumaşçıya teşvik verilmeli” diye 
konuştu. Markalaşmak isteyenle-
re ise tavsiyesini şöyle ifade etti 
Mustafa Küçük; “Hazır olmadan 

Batı’ya açılım yapılmamalı. 
LC Waikiki olarak biz halen 
Batı’da yokuz. Önce var oldu-
ğumuz ülkelerde büyüyecek, 
markalaşacağız. 2020’ye kadar 
hazırlığımızı yapacağız. Batı’da 
Zara’nın yanında 2023’te Türk 
markası olarak LC Waikiki’yi 
görebileceksiniz.”

Ulaşılabilir lükse odaklandık
Sidney’de 2’nci mağazalarını aç-
tıklarını söyleyen Orka Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Süley-
man Orakçıoğlu, “Ham madde 
aldığımız Avustralya’ya bugün 
son mamul ürün ihraç ediyoruz. 
Geçmişte bugünleri hayal ede-
mezdik” dedi. Bir ülkenin sahip 
olduğu markaları kadar zengin 
olduğuna vurgu yapan Süleyman 
Orakçıoğlu, “Her segmentte 
var olma çabasına girmedik, 
kendi segmentimize odaklandık. 
‘Ulaşılabilir lüks’ kavramına 
odaklandık. İki yıldır hedefimiz 
İtalya. Bugün İtalya’da 9 nokta-
da varız. 5-6 ay içinde 18 mağa-

zaya çıkacağız. Azerbaycan’da 
5 mağazamız var, Filistin’de de 
İsrail’de de varız” diye konuştu. 
Süleyman Orakçıoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“2015 yılında en büyük yatırımı 
üretime yaptık. Teknolojik 
olarak Avrupa’nın sayılı üretim 
yatırımlarından birine imza attık. 
Gerçek katma değere odaklanı-
yor, 3 bin kişi istihdam ediyoruz. 
İhracatımızın yüzde 95’ini kendi 
ülkemizde üretiyoruz. Bir iste-
ğim var: Yabancı hayranlığından 
kurtulup, kendi markalarımıza 
inanalım. Yeter ki Türk markası-
nın gücüne inanalım.”

Dünyanın sayılı moda 
ekosistemine sahibiz
Koton Yönetim Kurulu Başkanı 
Yılmaz Yılmaz ise Türk mar-
kalarının çok doğru zamanda 
Türkiye’de gelişim sergilediğini 
ve bugün Avrupa’da AVM mev-
cudiyeti açısından çok önemli 
konumda olduğunu söyledi. 25 
metrekarelik bir alanda ihracat 

fazlası alıp satarak işe başladık-
larını hatırlatan Yılmaz Yılmaz, 
“Zamanla, üretim yapmayı, 
koleksiyon yapmayı ihracat yap-
mayı öğrendik. Ferah mağaza 
yapısı, bol çeşit, uygun fiyat 
arayan tüketici beklentilerini hep 
ilk sırada tuttuk ve buna özen 
gösterdik. 186’sı yurtdışında 
toplam 485 mağazamız var. 
İK’nız girişimci gibi davranan 
bireylerden oluşmalı. İK’ye 
ve altyapıya yatırım yaparak 
hedefimiz, bir dünya markası 
yaratmak” dedi. Yılmaz Yılmaz, 
şöyle devam etti: “Tedariğin 
yüzde 80’ini Türkiye’den temin 
ediyoruz. Dünyanın en pahalı 
kumaş ve hammaddesini kulla-
nıyoruz. Ham madde ve kumaş 
üzerindeki vergi indirilmeli. O 
zaman yüzde 90’ını Türkiye’den 
satın almamak için bir neden 
yok. Dünyanın sayılı moda 
ekosistemine sahibiz. Bu gücü, 
bu potansiyeli ekosisteme yarar 
sağlayacak bir yaklaşımla geliş-
tirmeliyiz” dedi.
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DÜNYA TEKSTİL TEKNOLOJİLERİNİN 
GELENEKSEL BULUŞMA YERİ: ITM 2018
Dünya tekstil teknolojilerinin buluşma noktası ITM 2018 için yoğun ilgi sürüyor. ITM 2018, 
hem bir tekstil ülkesi olan Türkiye’deki hem de çevre ülkelerdeki ve bölgedeki yatırımcılarla 
buluşmak için en doğru adres özelliği taşıyor.

Dünya tekstil teknoloji 
liderlerinin buluşma 
noktası olan ITM, 

her geçen gün artan kapasitesi, 
katılımcı sayısı, Türkiye ve 
dünyadan akın eden ziyaretçileriyle 
bu sene de sektörün gündemine 
oturdu. 14-17 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşecek olan 
ITM 2018 için, katılımcı firmalar 
yerlerini çoktan ayırdı, ziyaretçiler 
ise ajandalarına özenle kaydetti. 
Dünyanın 3’üncü büyük fuarı 
özelliği ile dikkat çeken fuar için 
satış ve rezervasyonlarda da yoğun 
katılım talepleri görüldü. 
Eylül 2016’da satış ve 
rezervasyonlarına başlanan 
ITM 2018 Uluslararası Tekstil 
Makineleri Fuarı, yoğun katılım 
talepleri doğrultusunda, kısa bir 
sürede yüzde 90 doluluk oranına 
ulaştı. ITM 2016 Fuarı’ndaki 
stant alanlarıyla ITM 2018’de de 
yerini alan katılımcıların yanı sıra, 
yerlerini büyüten katılımcılar da 
oldu. 

Alanında dünyanın 3’üncü büyük 
fuarı olan ITM Fuarları, hem bir 
tekstil ülkesi olan Türkiye’deki 
hem de çevre ülkelerdeki ve 
bölgedeki yatırımcılarla buluşmak 
için en doğru adres özelliği taşıyor. 
Bu nedenle dünya teknoloji 
üreticilerinin büyük ilgi gösterdiği 
fuar, her geçen gün katılımcı 
sayısını ve kapasitesini artırarak 
büyümeye devam ediyor.

İlk durak
İran ve Özbekistan oldu
ITM 2018 Fuarı’nın, tanıtım ve 
ziyaretçi çalışmaları kapsamında 
Eylül ayındaki durakları sırasıyla 
İran ve Özbekistan oldu. İlk 
olarak, 4-7 Eylül tarihleri arasında 
İran’ın başkenti Tahran’da 
23.’sü düzenlenen Irantex 2017 
Tekstil Makine, Yan Sanayi, 
Ev Tekstili, Nakış Makineleri 
ve Tekstil Ürünleri Fuarı’nda 
yerini alan ITM 2018’e, İran’dan 
gelmesi planlanan resmi ve ticari 
heyetler hakkında oldukça verimli 
görüşmeler gerçekleştirdi. Bu 

kapsamda; İran’daki ziyaretçi 
çalışmaları ve tanıtımlar hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Teknik 
Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı 
Necip Güney, ITM Fuarları’nın 
İran’da oldukça yüksek bir 
bilinirliğe sahip olduğunu ve büyük 
ilgi gördüğünü vurguladı.
 
Türkiye’de yatırımlar artışta
Tekstil üretiminde dünyanın en 
önemli ülkelerinden birisi olan 
Türkiye’de, 2016 yılının 2’nci 
yarısında global belirsizlikler 
sebebiyle beklemeye alınan 
teknoloji yatırımları, 2017 yılı 
itibarıyla yeniden hareketlenmeye 
başladı. Özellikle 2018 yılında, 
ihracat artışlarıyla dikkat çeken 
tekstil üreticilerinin, hem 
kapasitelerini artırmak hem de 
teknoloji parkurlarını yenilemek 
için önemli oranda makine alımı 
yapacakları tahmin ediliyor. 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılı 
sonuna kadar sektörde 3 milyar 

dolarlık yatırım yapılacağının altını 
çiziyor.

Bu güne kadar en büyük
ITM olacak
ITM, bugün dünya çapında bir 
marka haline geldi. ITM 2018 
Fuarı’nda iplik makinelerinin 
sergileneceği 3’üncü salon 
tamamen dolarken, diğer faaliyet 
konuları olan dokuma (2’nci salon), 
baskı & dijital baskı (5-6’ncı 
salonlar), örme (7-8’inci salonlar) 
ve boya & terbiye (10-12-14’üncü 
salonlar) bölümlerinin de büyük 
bölümü şimdiden dolmuş durumda. 
1-4 Haziran 2016 tarihlerinde 
yapılan ITM 2016 Fuarı’nı, 
Türkiye’den ve 76 ülkeden 49 
bin 730 kişi ziyaret etmişti. Her 
düzenlendiğinde katılımcı ve 
ziyaretçi artışı kaydeden ITM 
Fuarları, bu doğrultuda başarısını 
sürekli artırıyor. Makine ve 
aksesuar üreticilerinden gelen 
yoğun katılım talebi, ITM 2018 
Fuarı’nın bugüne kadar yapılan en 
büyük ITM olacağını işaret ediyor. 
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14-17 APRIL / NİSAN 2018
www.itm2018.com

TeknikTÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.
T : + 90 212 867 1414
F : + 90 212 886 6901
www.tuyap.com.tr

TEKN‹K FUARCILIK A.
T : + 90 212 876 75 06
F : + 90 212 876 06 81
www.teknikfuarcilik.com

“Bu Fuar 5174 sayılı Kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde düzenlenmektedir”.
“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”

#onthewaytosuccessitm

işbirliği ile / with the cooperation
Textile Machinery and Accessories Industrialists Association

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği teknolojiUluslararası Tekstil Teknoloji Dergisi 
International Textile Technology Magazine

Resmi Havayolu / Official Airline

SHANGHAI TENGDA EXHIBITION CO.,LTD.

Ph:+86-21-60493344 - Fax:+86-21-58499947
info@textenda.com

AUTHORIZED EXCLUSIVE SALES REPRESENTATIVE IN CHINA
ÇİN TEK YETKİLİ SATIŞ ACENTASI

Download ITM 2018
App Store & Google Play
indirebilirsiniz
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Monforts Eco ApplIcAtor ilE 
gElEn tAsArruf

Enerji fiyatları 
artış göstermeye 
devam ederken 

Monforts Eco Applicator, 
dokuma ve örme kumaşlar için 
mevcut finisaj hatlarına retro 
uygulamalar gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Enerjide 
tasarrufa geçilmesini 
sağlayacak olan eko aplikatör 
ile maliyetlerde de sıkı bir 
düşüş yaşanması bekleniyor. 
Piyasaya sunulduğu günden 
itibaren, son derece başarı 
gösteren ve hem yeni finisaj 
hatlarına entegre edilmiş hem 
de mevcut olanlara retro-fitted 
olarak şirkete göre uyarlanmış 
olan eko aplikatör, piyasadaki 

Çevreye duyarlı moda 
perakendecilerini 
sevindirecek 

haber Lenzing’den geldi. 
Sürdürülebilirlik projelerine 
profesyonel yaklaşımı ile 
bilinen Lenzing, ‘Eco-Vero’ 
markalı viskon elyafları ile 
sektöre yenilik katmaya devam 
ediyor. Lenzing firma yetkilileri 
ekolojik yenilikleri bünyelerine 
kattıklarını ifade ederek konuya 
ilişkin; “Toplumun çevre bilinci 
son on yılda, özellikle moda ve 
tekstil endüstrisinde istikrarlı 
bir şekilde büyüme gösteriyor. 
Tüketiciler bugün, sorumlu 
perakendecilerin ve markaların 
tedarik zincirlerini bilmesini ve 
ürün kaynaklarını izleyebilmesini 
bekliyor. Bu artan tüketici 
taleplerini karşılamak için 
endüstri, endişeyle sürdürülebilir 
ve şeffaf tedarik zinciri çözümleri 
arayışına geçiyor” açıklamasında 
bulunuyorlar. Ekolojik yenilikleri 
ise şöyle özetleyebiliriz: Lenzing 

EcoVero lifleri ile Lenzing 
çevre dostu ve izlenebilir viskoz 
elyafları piyasaya sürdü. Özel 
üretim sistemi Lenzing’in 
tekstil işleme ve dönüştürme 
adımlarının tamamlanmasından 
uzun süre sonra nihai üründeki 
Lenzing EcoVero liflerini 
tanımlamasını sağlamak için 

Eco VEro ilE sürdürülEbilirliktE yEni boyut

ürünlerin aksine yumuşak 
kaplama ünitesi ile dikkat 
çekiyor. Eko aplikatör, çok 
yönlülüğü ile her bir yüzeye ya 
da bir kumaşın belirli alanlarına 
ayrı kaplamalar uygulamasına 
olanak tanıyor ve örgülüyor. 
Dokuma kumaşlarda ve denim 
kumaşlarda pazarda kendini 
kanıtlayan Monforts Eco 
Applicator, şimdi de büyük 
örme üreticilerinden geçer not 
almaya hazırlanıyor. Monforts 
Eco Applicator ile kumaşın 
başlangıçtaki nem içeriğinin 
yüzde 60 olduğu bir palet 
sistemiyle karşılaştırıldığında, 
yüzde 40’a düşürülüyor.

tasarlandı. Orijinal elyafları 
kolayca doğrulama yeteneği, 
perakendecilerin ve markaların, 
sadece genel bir viskoz değil, 
aslında Lenzing’in eko-sorumlu 
viskoz elyaflarını içerdiğinden 
emin olabileceği anlamına 
geliyor. Sürdürülebilirliğini 
geliştirmek adına yaptığı 

çalışmalara yeni ölçütler 
belirleyen firma, viskon üretimi 
sırasında sıkı çevre standartlarını 
uyguluyor. Lenzing’in EcoVero 
liflerinin yapıldığı viskoz üretim 
alanları, dünyanın önde gelen 
bir çevre üretim standardı olan 
AB Ecolabel’in sıkı kurallarına 
uygun olmasıyla öne çıkıyor. 
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Karl Mayer’den mükemmel uyum
Karl Mayer ambalaj 
torbaları üretmek için 
makine teknolojisini 
yeniledi. Daha önce 
olduğu gibi, bu 
tamamen entegre 
sistem, kullanımdan 
hazır, yüksek kaliteli 
ürünlerin filmden 
kesintisiz olarak 
maksimum verimlilikle 
üretilmesini sağlıyor. 
Bununla birlikte, 
yenilikler makinenin 
esneklik seviyesinde 
göze çarpıyor. En 
önemli unsur olan çift 
çubuklu örgü makinesi 
değişken çuval 
uzunlukları ve sıyırma 
yerlerinin çalışmasına 
olanak tanıyan bir 
EL desenli sürücü ile 
donatılmış.

İnç başına beş bıçak 
filmden bant iplikleri 
üretiyor
Çuval üretimi için işleme 
zincirinin başında bir 
FTL ünitesi bulunuyor. 

Üretim hattındaki bu 
eleman, çift katmanlı, 
birincil poliolefin filmi 
bant şeritlerine kesip, 
tek eksenli düz film 
ipliklerini üretmek için 
bir ısıtma bölgesine 
sürüklemek için bir 
kesme çubuğuna 
sahip. Bu iplikler isteğe 
bağlı olarak Çift bara 
örgü makinesine 
veriliyor. Bant ipliklerinin 
ihtiyaca dayalı 
sunumu, makine 
teknolojisinin bütünüyle 
uyumlaştırılması 
gibi çevrimiçi 
işlem kontrolü için 
belirleyici bir faktördür 
oluşturuyor. Firmanın 
Ürün Geliştirme 
departmanında çalışan 
Rainer Baier, “Bu 
duraksamadan devam 
eden sıralama ile her 
şey mükemmel bir 
şekilde çalışmalı ve tüm 
bileşenler orkestra gibi 
mükemmel bir uyum 
içinde olmalıdır” diyor.   

tEkstilin tEdAVi Edici gücü

Tekstil işleme ma-
kineleri için Weber 
Ultrasonics’in yeni 

ultrasonik çözümü, tekstil 
endüstrisi için çok sayıda 
etkileyici avantajlar sunuyor. 
Weber Ultrasonics geliştirdiği 
yeni teknoloji ile desimen-
tasyon, ağartma ve merserize 

etme gibi işlemler için gereken 
kimyasalların miktarını ortala-
ma yüzde 30 oranında azaltıyor. 
Su tüketimi de yaklaşık üçte 
bir oranında azalım gösteriyor. 
Sonuç olarak, tekstil tedavisi 
sadece daha sürdürülebilir 
hale gelmekle kalmıyor aynı 
zamanda daha verimli sonuçlar 

alınıyor. Ultrasonik sistem ideal 
olarak mevcut süreçlere entegre 
edilebilen ve daha kısa sürede 
sonuç veren yapısı ile öne çıkı-
yor. Etkileyici bir diğer özelliği 
ise, tüm muamelelerin önemli 
ölçüde düşürülmüş sıcaklıklarda 
gerçekleştirilebiliyor olması 
olarak görülüyor.

yüzde 30 daha az su
 Hint menşeli tekstil işleme 
makine üreticisi olan Geratex, 
endüstriyel tekstil işlemlerinde 
prosesleri optimize etmek ama-
cıyla ultrason ile bu yenilikçi 
prosedürü Weber Ultrasonics 
ile birlikte geliştirdi. Duyarlılık, 
esneklik ve gözeneklilik gibi 
muamele edilecek kumaşın özel 
özellikleri bu yeni teknolojide 
göz önünde bulunduruldu. Sis-

temin önemli bir parçası, işlem 
gereksinimlerini performansı 
ve yenilikçi teknolojisi ile en 
iyi şekilde yerine getiren tam 
dijital ‘Sonopower Digital 3S 
ultrasonik’ jeneratör olarak 
yer aldı. Bu teknolojinin uy-
gulanması, çeşitli işlemlerde 
kullanılan kimyasalların yüzde 
30’a, su miktarının ise yüzde 35 
oranında indirilmesini sağlıyor. 
Aynı zamanda, tüm tedavilerde 
homojen ve daha kaliteli bir so-
nuç daha hızlı elde edilir. Sonic-
Wash dakikada 70 metre hızla 
etkileyici iken yaklaşık yüzde 
30 daha az su gerektiren bir 
yıkama ünitesi olarak piyasada 
başarısını sürdürüyor. Kompakt 
tasarımı, dört özümün de mev-
cut süreçlere sorunsuz şekilde 
entegre olmasını sağlıyor.
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Mayer & Cie. Relanit 30 Yaşında
Mayer&Cie.’nin ürün yelpazesindeki en başarılı makineler arasında yer alan Relanit, 30’uncu 
yaşını kutluyor. Piyasadaki en üretken tek plaka süprem makine olarak bilinen Relanit, 
kalitesinden ödün vermeden en iyi olmaya devam ediyor.

13 Ekim 1987 tarihinde 
Paris’te ilk kez ITMA 
fuarına katılarak seri 

üretime geçtiğini müjdeleyen 
Relanit, MCT tarafından geliştirilen 
ve Relativ teknolojisiyle çalışan 
yuvarlak örgü makinesi olarak öne 
çıkmıştı. 1987 yılından bugüne 
süren başarısını göz önüne aldı-
ğımızda, Relanit makinesi veya 
şimdiki yeni versiyonu olan Relanit 
3.2 HS’in, piyasadaki en üretken 
tek plaka süprem makinelerinden 
birisi olduğunu söyleyebilmemiz 
mümkün. Relanit, enerji tüketimi 
konusunda da piyasadaki benzerle-
riyle karşılaştırıldığında da yüzde 
30 daha avantajlı konumda.Spinit 
teknolojisiyle çalışan Mayer & 
Cie.’nin en yeni jenerasyonu olan 
Spinit 3.0’da da Relanit bulunuyor. 
Bu süreçte, elyaftan (fitilden) kumaş 
üretimine geçiş işleminde Relanit 
teknolojisi kullanıldı. 
Mayer & Cie. Yönetim Kurulu 
üyesi ve aynı zamanda teknolojik 
geliştirmeden sorumlu kişi olan 
Marcus Mayer, Relanit ile ilgili 
şunları söyledi : “Relanit teknolojisi 
30 yıllık bir seri üretim deneyiminin 
ardından, sadece güncelliğini 

korumakla kalmadı aynı zamanda 
modayı da belirleyen bir teknoloji 
olarak piyasada yerini aldı. Zaten 
bu yüzden de, bizim değerlerimizi 
yansıtarak ve müşterilerimizin ihti-
yaçlarını karşılayarak, başka hiçbir 
teknoloji ile kıyaslanamayacak 
kadar hep bir adım önde gidiyor.”

Relanit ile tasarruf devri
Bildiğiniz gibi geleneksel örme 
makineleri genellikle yatay 
platin teknolojisi ile çalışır. Bu 
sistemde iğne yukarı ve aşağıya 
doğru hareket eder, platinler de 
yatay olarak hareket eder. Ancak 
Relanit teknolojisinde ise platinler 
de yukarıya ve aşağıya doğru 
hareket eder. Nispeten iğneye doğru 
yaklaşır. İşte Relanit teknolojisinin 
avantajı da tam da burada devreye 
giriyor: İpliğin may oluşturması için 
gerekli kat etmesi gereken mesafe 
yarıya düşmüş oluyor. İplik ne kadar 
kısa yoldan may oluşturabilirse 
o kadar az tansiyon ve gerilime 
maruz kalacağı anlamına geliyor. 
Bu yüzden de Relanit oldukça zor 
ve düşük kalitedeki iplikleri dahi 
kolayca işleyebilir. Makinenin hızını 
düşürmeden ve iplik kopmaların-

dan dolayı durmalar yaşamadan, 
istenilen kumaş kalitesine ulaşılmış 
oluyor. Ancak geleneksel yuvarlak 
örgü makinelerinde düşük kaliteli 
ipliklerle çalışıldığında yukarıdaki 
iki olumsuz faktör de devreye 
giriyor. Örgüde en maliyetli şey 
iplik olduğu için, işletmeler Relanit 
ile tasarruf sağlayabilir, böylelikle 
kazanımları katlanmış olur. 
Marcus Mayer Relanit’in avantaj-
larını şöyle sıralıyor : “Relanit maki-
nemizi 30 yıl önce ilk kez Paris’te 
tanıtırken en önemli özelliklerinden 
olan üretkenliği, iplik dostu oluşunu 
ve enerji tasarrufu sağladığını vur-
gulamıştık. Bu, bugün de değişmedi. 
Bildiğimiz kadarıyla bu teknolojiye 
benzer bir makine henüz yapıla-
madı. Relanit teknolojisiyle ilgili 
patentimizin geçerliliği yaklaşık 10 
yıl önce sona erdi. Ancak bu arada 
Relanit teknolojisinin tümünü kap-
sayacak yeni bir patenti yaratmayı 
da şu ana kadar kimse başaramadı.” 

Korunan teknoloji ve 
güncellemeler 
Her ne kadar Relanit teknolojisinin 
temel prensipleri aynı kalsa da, 
Relanit makineleri gelişen teknoloji 

ile beslenerek gelişmeye devam etti. 
Bu serinin amiral gemisi şu anda 
Relanit 3.2 HS makinesi olarak 
öne çıkıyor. Gerek tüp gerekse açık 
en versiyonu olsun, Relanit tek 
plaka süprem makineleri arasında 
piyasada en üretken makine olarak 
biliniyor. Dakikada 45 devir ile, 30 
pusta elastan ve pamuk ipliğinin her 
türlüsünü işleme kabiliyetine sahip. 
Bunun üzerine bir de diğer klasik 
makinelerle kıyaslandığında yüzde 
30 daha fazla enerji tasarrufu sağla-
ması da ayrı bir avantajı olarak öne 
çıkıyor. Relanit 3.2 HS modelinin 
yanı sıra Mayer & Cie.’nin progra-
mında başka Relanit tipi makineleri 
de gündeminde. Mekanik tipi, elekt-
ronik tipi ve ringel tipi olmak üzere 
farklı üç tip makine ile Mayer&Cie., 
yılda ortalama 300 Relanit maki-
nesini dünya çapında yeni müşterile-
riyle buluşturuyor. Türkiye’deki 
örme sanayiciler ise, müşterilerinde 
ilk sırada yer alıyor. Hemen arka-
sından da Brezilya ve Çin geliyor. 
1987’den beri yaklaşık olarak tüm 
dünyada 90 ülkede 10 binden fazla 
Relanit makinesi satıldı. Relanit son 
30 yılda satılan makineler arasında 
dörtte bir pay alıyor. 
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Mayer&Cie.’nin enerji yenileme çalışmaları ödüllendirildi
Mayer&Cie. Baden-Württemberg Eyaleti tarafından kaynak verimliliği ödülüne layık görüldü. 
Mayer&Cie Yönetim Kurulu Üyesi Marcus Mayer, aldıkları ödülden dolayı mutlu olduklarını dile 
getirerek, ürettikleri makinelerin çevre dostu ürünler olduğunun altını çizdi.

Yuvarlak örgü 
makineleri üreticisi 
Mayer & Cie. (MCT) 

Baden-Württemberg eyaleti tara-
fından, 18-19 Ekim tarihlerinde 
Stuttgart’ta düzenlenen ödül 
töreninde teknik inşaat ekipmanları 
ile ilgili enerji yenileme çalış-
malarından dolayı ödüllendirildi. 
Bay Franz Untersteller Mayer & 
Cie.’yi, “Enerji kaynaklarını en iyi 
kullanan 100 şirketten biri“ olarak 
onurlandırdı. Ödül sertifikasını ise, 
Kaynak Verimliliği ve Döngüsü 
Yönetimi Kongresi’nde bizzat Ba-
den-Württemberg Eyaleti Çevre, 

İklim ve Enerji Bakanı takdim etti. 
Mayer & Cie. Yönetim Kurulu 
Üyesi Marcus Mayer aldıkları ödül 
için şu sözleri dile getirdi: “Baden-
Württemberg eyaletinin çalışma-
larımızı örnek göstermiş olması 
bizleri çok mutlu etti. İşletme 
yönetiminde aile geleneğini sürdü-
ren bir şirket olarak istikrar bizim 
için bir her alanda bir zorunluluk. 
Bu yüzdendir ki bizim için doğal 
olan başka bir şey de, bu çalışma 
tarzımız sayesinde ürettiğimiz ma-
kinelerin de çevre dostu olmasıdır. 
Bundaki en önemli faktörler de ısı 
ve elektrik unsurlarıdır.”

Mayer & Cie.’nin ödüllü enerji 
yenileme projesi
Marcus Mayer, enerji tasarrufu 
çalışmalarına uzun süredir devam 
ettiklerini dile getirerek bu an-
lamda yeni projeler ürettiklerini 
belirtti. Mayer, yeni projelerinin 
detayları ile ilgili; “Aldığımız 
önlemler sayesinde masraflarımızı 
epey bir düşürdük. Bu da, bugün-
lerdeki gibi ekonomik şartlar pek 
de parlak olmadığında, rekabet 
edebilmeniz için size avantaj 
sağlıyor” dedi. 
Mayer & Cie. Yöneticilerin-
den Endüstri Mühendisi Heiko 

Hämmerle ise yıllardır üzerinde 
çalıştığı proje hakkında; “Ger-
çekleştirdiğimiz çalışmaların 
dışında, gelişen enerji pazarın-
daki yeniliklere de açık olacağız. 
Kurduğumuz sistem sayesinde 
yeni eklenebilecek olan enerji 
tasarrufuna yönelik yenilikleri de 
böylece kolayca entegre edebi-
leceğiz” açıklamasında bulundu. 
Hämmerle, 2018 yılında ‘Güç-
Isı-Soğutma’ konseptinin tek 
sistem üzerinden aktif halde 
işletileceğinin haberini vererek bu 
doğrultuda çalışmalarını sürdüre-
ceklerini belirtti. 

Mayer & Cie örgü 
makinelerinde, 
ev tekstili, spor, 
gece ve yüzme 
kıyafetleri, koltuk 
kaplama ve iç 
çamaşırının yanı 
sıra teknik tekstil 
ürünleri için 
kumaş üretiyor. 
Çevre dostu 
üretim anlayışını 
benimseyen firma, 
enerji yenileme 
alanındaki 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
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BU FUARLAR KAÇMAZ
En yeni teknolojinin sergilendiği, özgün çalışmaların boy gösterdiği birbirinden önemli fuarların izini sürdük, sizler için 
derledik. İşte tekstil sektörünün tüm paydaşlarını ilgilendiren birbirinden önemli fuarların listesi… 

18. Uluslararası Shanghai Tekstil Endüstrisi Fuarı 
(ShanghaiTex 2017) / 27-30 Kasım 2017- Çin - Şangay
Dünyanın en yeni yenilikçi tekstil teknolojisini sergileyen 
ShanghaiTex yüksek büyüme oranına sahip uygulama 
sektörlerini ve sınır ötesi teknolojiyi katılımcılarına  sunuyor. Fuar 
kapsamında, teknik seminer, görüntüleme ve performans gibi 
Endüstri 4.0, Spor Teknolojisi ve Yeşil Denim Üretim’e odaklanan 
heyecan verici bir dizi etkinlik de aynı anda gerçekleşecek.

HEIMTEXTIL / 09-12 Ocak 2018  |  Almanya - Frankfurt

Ev tekstil sektörünün en prestijli fuarlarından biri olan Heimtextil 
Uluslararası Ev Tekstil Fuarı bu sene de yoğun katılımcı 
portföyü ile rekor kırmaya hazırlanıyor. Ev tekstiline dair aklınıza 
gelebilecek tüm materyallerin yer alacağı bu fuarı ajandanıza 
kaydetmeyi unutmayın. 

Ispo China / 24-27 Ocak 2018 - Çin – Pekin
Spor giyim ve malzemeleri üzerine A’dan Z’ye tüm materyallerin 
görücüye çıktığı Ispo China’da spor ekonomisi ile ilgili de detaylı bir 
değerlendirmede bulunabileceksiniz.

İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı / 15-17 Aralık 2017 - İstanbul 
Kongre Merkezi
Çocukları için “En İyisini” isteyenler, 6’ncı kez İBS Anne Bebek 
Çocuk Fuarı’nda buluşuyor. Türkiye’nin en trend Anne Bebek Çocuk 
Fuarı İBS, 15-17 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 
ziyaretçilere kapılarını açıyor! Her yıl yüz binlerce ebeveyn ve 
çocuğun akın ettiği İBS, beşinci büyük buluşmasında herkesi 
sürprizi bol bir yolculuğa çıkaracak.
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IATF 2017 
Uluslararası Hazır Giyim ve Tekstil Fuarı (IATF 2017) Dubai Birleşik Arap 
Emirlikleri’ndeki Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek. 

VTG Vietnam 2017
Her yıl düzenlenen VTG Vietnam 2017 Fuarı’nın bu sene 17’ncisi 
gerçekleşecek. Sayılı günler kalan büyük buluşma için tekstil 
sektörünün önemli paydaşları da hazırlıklarını tamamlıyor. 

The National Women’s Show / 19-20 Kasım 2017 – Kanada – Quebec
Kadına dair pek çok farklı ürünün tanıtımının yapıldığı The National Women’s Show 19-20 Kasım tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşuyor. 
Tekstil sektörünü de yakından ilgilendiren fuarda son trendleri detaylıca inceleyebilme fırsatı bulacaksınız. 
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The London Textile Fair 2018 / 10-11 Ocak – Londra
The London Textile Fair, sektöre dair yaratıcı çözümleri ve yenilikleri 
yine sektörün aktörlerine sunmaya hazırlanıyor. Hazır giyimden 
tekstile, kumaştan ipliğe tüm paydaşların yer aldığı dünya çapında 
bu fuar için yerinizi ayırmayı unutmayın.

Pitti Filati 2018 / 24 – 26 Ocak 2018 – Floransa – İtalya
Örgü ve iplik sanayi için dünya çapında öneme sahip olan Pitti Filati, 
bu yıl 81’inci kez düzenleniyor. Son trendleri yakalamak isteyenlerin 
ve moda dünyasının en önemli isimlerinin müdavimi olduğu Pitti 
Filati 2018’de 6 bin katılımcı yer alacak. 

49. Hong Kong Fashion Week (HKDTC 2018) / 15-18 Ocak 2018 – Hong Kong
15 Ocak - 18 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 49. Hong Kong Moda Haftası, moda tutkunlarının ajandalarında şimdiden 
yerini buldu. Sektörün profesyonellerini buluşturan organizasyonda aynı zamanda katılımcılara birbirinden değerli eğitimler de verilecek.
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28. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı / 24-28 
Nisan 2018 - CNRExpo –Yeşilköy
Türkiye’de yıldızı parlayan ev tekstil sektörünün en büyük platformu 
olan EVTEKS, sektöründeki son gelişmeleri, trend ve modaya yön 
veren ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Printsource New York / 16 – 17 Ocak 2018 
Yılda dört kez düzenlenerek dünyanın dört bir yanından 
katılımcıları bir araya getiren Printsource New York, tekstil 
tasarımla ilgili en yeni teknolojilerin sunuyor. 

Scoop / 30 Ocak 2018 – Londra
Londra’nın kadın giyimi ve aksesuarlar ile ilgili en büyük moda fuarlarından biri olan Scoop, 2011 yılından beri düzenleniyor. 250’ye yakın 
uluslararası çağdaş tasarımcının en son koleksiyonlarına ev sahipliği yapacak olan Scoop, modaya düşkün alışveriş tutkunlarını bir hayli 
memnun edecek.
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TEKSTİLİN YOL HARİTASI
İPLİK FUARI’NDA BELİRLENECEK

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı bu yıl da yeni teknolojileri, kaliteli ürünleri, lider 
firmaları ve her yıl sektörün ihtiyacına göre şekillenen kapsamlarıyla sektörün 

geleceğini belirleyecek yeniliklerin adresi olmaya devam edecek. 

Aynı tarihte, aynı 
mekanda iki önemli fuar
14-17 Nisan 2018 
tarihleri arasında, 
tekstil makinelerinin 
dünyadaki önde gelen 
üreticilerinin katılımı ile 
gerçekleştirilecek olan 
ITM 2018- Uluslararası 
Tekstil Makineleri Fuarı ve 
aynı tarihte düzenlenecek 
olan Uluslararası 
İstanbul İplik Fuarı, 
birbirlerini doğrudan 
ilgilendiren kapsamları 
ile tekstil sanayini adeta 
ziyaretçilerin ayağına 
getiriyor. 

Büyük buluşmaya sayılı günler 
kaldı! İplik ve elyaf sektörünü 

bir araya getiren 15. Uluslararası 
İstanbul İplik Fuarı, Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde14-17 Nisan 
2018 tarihleri arasında kapılarını 
açacak.  Avrupa’nın ve dünyanın 
birçok ülkesine ihracat gerçekleş-
tirmek ve yeniliklerini sergilemek 
isteyen katılımcılar 4 gün boyunca 
yeni işbirlikleri kurup, marka 
imajlarını güçlendirecekler. Fuar 
ziyaretçileri, dünyanın farklı coğ-
rafyalarından gelen pamuk ipliği, 
penye ipliği, polyester iplik, akrilik 
iplikler, yün iplikler, elyaflar ve 
daha birçok iplik çeşidini görme 
ve tedarikçileriyle bir arada olma 
imkanını yakalayacaklar. 
Türkiye’nin ve dünyanın lider 
iplik üreticilerinin son trendlerini 
ve en yeni ürünlerini sektör ile 
buluşturacağı İstanbul İplik Fuarı, 
Türkiye, Avrupa ve yakın coğraf-
yadan üretici, tedarikçi, ithalatçı 
firmaları bir araya getiriyor. İplik 
sektörünün en büyük üreticilerinin, 
yüksek performanslı ve üstün 
kaliteli ürünlerini sergileyeceği 
fuar, sektörün nabzını tutmak ve 
yenilikleri takip etmek isteyen 
tüm profesyoneller için kaçırılmaz 
ticari fırsatlar sunuyor. Küresel ip-
lik ticaretine yön veren en önemli 
platformlardan biri olarak bilinen 

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 
iplik sektörünün yeni pazarlara 
açılması hedefiyle firmaların yeni 
iş birlikleri sağlaması adına pro-
fesyonellerin buluşmasına imkan 
tanıyor. 

Yeni ihracat fırsatları
İplik sanayi, özel üretilmiş yüksek 
performanslı ürünler, çevreci iplik-
ler gibi katma değerli ürünler ile 
ihracat rakamlarını sürekli artıyor. 
Türkiye’de pamuk tarımına dayalı 
olarak gelişmeye başlayan tekstil 
sektörü, yıllar içerisinde ihracat 
yapan bir sektör haline geldi. Türk 
iplik ve elyaf üretimi ihracatı son 
yıllarda endüstriye yapılan yatırım-
larla beraber yükseliş gösterdi. 
Dünyanın en önemli pamuk yetiş-
tiricileri arasında olan Türkiye, ip-
lik üretimi ve işleme alanlarında da 
söz sahibi ülke konumuna yerleşti. 
15. Uluslararası İstanbul İplik Fua-
rı, ülkemiz iplik sanayisinin ihracat 
imkanlarını artırırken, yeni dağıtım 
kanallarının oluşumuna da imkan 
veriyor. Türk iplik sektörünün 
içinde bulunduğu büyüme trendine 
paralel olarak ortaya çıkan yeni pa-
zarlara açılma ve gelişme isteğinin 
bir yansıması olarak Uluslararası 
İstanbul İplik Fuarı, sektör için 
yeni ihracat fırsatları yaratmayı 
hedefliyor. 

FUAR
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MODANIN YENİLİK HABERCİSİ PREMIÈRE 
VISION’DAN  7’NCİ KEZ ‘MERHABA’
Dünyanın en önemli tekstil ve moda fuarı Première  Vision, Türkiye ve çevre ülkelerin geleceğine 
inancını bir kez daha ortaya koyup İstanbul’a yedinci defa ‘merhaba’ dedi.

Dünyanın en önemli 
tekstil ve moda fuarı 
Première  Vision, İstan-
bul’daki 7’nci sezonun-

da geleneksel hale getirdiği ye-
niliklere yenilerini ekledi. 18-20 
Ekim 2017 tarihleri arasında CNR 
Expo’da gerçekleştirilen fuarın 
bu yılki sürprizleri arasında Open 
Fashion Studio isimli proje vardı. 
Genç tasarımcıların desteklenmesi 
için Okan Üniversitesi ve YKK 
işbirliğinde gerçekleştirilen Open 
Fashion Studio projesinde genç 
yetenekler yaratıcılıklarını sergi-
leme fırsatı buldu. Fuar süresince, 
Okan Üniversitesi Moda Tasarımı 
Bölümü öğrencilerinden oluşan 

dört ekip, Première Vision Moda 
Ekibi tarafından verilen trend 
bilgileri çerçevesinde, dünyanın 
lider aksesuar üreticilerinden 
YKK’nın ürünleri ve Première 
Vision Istanbul katılımcılarının 
kumaşlarını kullanarak, çanta 
eskizleri ve prototipleri üzerinde 
çalıştı. 

17 yeni isim katıldı
Ortadoğu ve Doğu Avrupa moda 
endüstrisinde oynadığı rolü 
her sezon daha da güçlendiren 
Première Vision İstanbul’a Rusya 
ve Ukrayna başta olmak üzere 
Ortadoğu ve Doğu Avrupa’dan 
profesyonel ziyaretçiler akın 
etti. Diğer yandan fuara katılan 

107 firmadan 17’si yeni isimler 
olurken, Avusturya, İtalya, 
Japonya, Güney Kore, Lübnan 
ve Pakistan’dan sadece kendi 
ülkelerinde değil, global arenada 
da oldukça etkili olan firmalar da 
fuara katıldılar. 
Première  Vision ile ilgili bir diğer 
önemli gelişme ise Ortadoğu ve 
Doğu Avrupa moda endüstrisinde 
oynadığı önemli rolün giderek 
güçlendiğini göstermesi oldu. 
Fuara Türkiye’nin yanı sıra 
dünyadan da kendi alanının en 
önemli temsilcileri kabul edilen 
firmaların katılması diğer önemli 
gelişmeler arasında yer aldı. 
Bunlar arasında Avusturya’dan 

Ortadoğu ve Doğu Avrupalı tekstil ve moda 
profesyonelleri Première Vision İstanbul’a 
adeta akın etti. 107 firmadan 17’si yeni 
isimler olurken, Avusturya, İtalya, Lübnan ve 
Pakistan’dan da firmalar fuara katıldılar. 
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Lenzing Fibers, İtalya’dan Mirog-
lio Textile, Picchi ve Texapel Spa, 
Japonya’dan Shima Seiki, Güney 
Kore’den Texroad, Lübnan’dan 
Kaskas Fabrics ve Pakistan’dan 
Master Textile öne çıkan firmalar 
arasındaydı. Antik Dantel, Akın 
Tekstil, Gülipek, Harmancı, 
Kimteks, Marassi Denim, Tüp 
Merserize Tekstil, Sanko ve 
Yünsa gibi Türkiye’de trendleri 
belirleyecek güçteki firmalar 
Première  Vision İstanbul’un 
Türk katılımcıları arasında yer 
aldı. 
Première  Vision İstanbul’a yö-
nelik ilginin altını çizen Première  
Vision Uluslararası Fuarlar 
Direktörü Guglielmo Olearo, bu 
gelişmelerde Première  Vision’un 
dünya çapındaki önemi kadar 
Türkiye ve çevre ülkelere yöne-
lik olumlu düşüncelerin de etkisi 
olduğuna değindi. Olearo, şöyle 
konuştu: “Geçtiğimiz aylarda 
Türkiye ve çevre ülkelerde eko-
nomik anlamda gelişme ve gü-
ven ortamında artış gözlemledik. 
Öte yandan eski Sovyet ülkeleri 

ve İran başta olmak üzere Körfez 
ülkelerinde yaptığımız özel 
tanıtım çalışmaları sayesinde 
yedincisini gerçekleştirdiğimiz 
Première  Vision İstanbul Fuarı, 
Türkiye ve çevre ülkelerde-
ki markalar, tasarımcılar ve 
üreticiler için vazgeçilmez bir 
iş platformu olmanın yanında 
yaratıcılık ve ilhamın da merkezi 
olduğunu bir kez daha kanıtladı.”

Genç tasarımcılar 
yaratıcılıklarını sergiliyor
İplik, kumaş, aksesuar, desen, 
hazır giyim üreticileri ve trend 
ofislerinin bir araya geldiği 
Première  Vision İstanbul’da bu 
yılki en önemli yeniliklerden 
biri de genç tasarımcıların des-
teklenmesi için hayata geçirildi. 
‘Open Fashion Studio’ isimli 
etkinlik,  Okan Üniversitesi 
Moda Tasarımı Bölümü ve YKK 
işbirliğiyle gerçekleştirilen 
proje doğrultusunda Okan 
Üniversitesi Moda Tasarımı 
Bölümü öğrencilerinden oluşan 
dört ekip, yaratıcılıklarını canlı 
olarak sergileme fırsatı buldu. 
Geleceğin tasarımcıları Première  
Vision Moda Ekibi tarafından 
verilen Sonbahar-Kış 20018/19 
sezonu trend bilgileri çerçeve-
sinde dünyanın lider aksesuar 
üreticilerinden YKK’nın ürünleri 
ve Première  Vision İstanbul 
katılımcılarının kumaşlarını kul-
lanarak çanta eskizleri ve proto-
tipleri üzerinde çalıştı. Ekiplerin 
çalışmaları, sektörün önde gelen 
uzmanlarından oluşan özel bir 
jüri tarafından değerlendirildi. 
Jüri üyeleri ise Moda Tasarımcısı 

Guglielmo Olearo
Première Vision Uluslararası Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo, her 
sezon daha da artan ilgiyi, Türkiye ve çevre ülkelerindeki ekonomik 
gelişme ve güven ortamındaki artışla açıkladı. 

Arzu Kaprol, Okan Üniversitesi 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Demet 
Irklı Eryıldız, Okan Üniversitesi 
Pazarlama Müdürü Engin Er-
tuğrul, Première  Vision Moda 
Departmanı Direktörü Sabine Le 
Chatelier isimlerinden oluştu.
Sonbahar-Kış 2018/19 sezonu 
trendlerinde renk ve kumaş şifre-
lerinin ziyaretçilerle paylaşıldığı 

Première  Vision İstanbul, bu 
sezon da yükselen moda trend-
lerinden biri olan “Athleisure”e 
ışık tuttu. Mart fuarında ilk kez 
ele alınan ve Koton ile Men’s 
Health Türkiye işbirliğiyle 
gerçekleştirilen ve yoğun ilgi 
gören bir dizi etkinlikle anlatılan 
“Athleisure”nin bu sezondaki 
eşlikçileri ise Woolmark ve 
Hasyün oldu. 
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ÜLKELERE GÖRE 2017 EKİM İHRACATI

EKİM AYINDA
İHRACAT

YÜZDE 15,6
ARTARAK

13,5 MİLYAR 
DOLAR OLDU

TÜRKİYE İHRACATI

ANA ÜRETİM
GRUPLARININ
İHRACATTAN
ALDIĞI PAY

388,03
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

740,92
MİLYON DOLAR

İTALYA

621,07
MİLYON DOLAR

FRANSA

764,87
MİLYON DOLAR

ABD

213,82
MİLYON DOLAR

BAE

850,94
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

580,12
MİLYON DOLAR

İSPANYA

652,68
MİLYON DOLAR

IRAK

1,42
MİLYAR DOLAR

ALMANYA

324,65
MİLYON DOLAR

İSRAİL

% 15,5

% 81,5

% 3
 TARIM:

SANAYİ: 

MADENCİLİK:

İhracat, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 
artarak 13 milyar 528 milyon dolar olurken, bu yılın ocak-ekim 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış ile 128 
milyar 659 milyon dolara, son 12 aylık dönemde ise bir önceki yıla 
göre yüzde 10,7 yükselişle 154 milyar 227 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 2 milyar 632 milyon 111 bin 
dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi. Bunu 
1 milyar 537 milyon 983 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörleri takip etti.

İHRACATI
EN FAZLA ARTAN İL 
İhracatını Ekim ayında en çok artıran 
ilk 10 il arasında yüzde 196553,5 
artışla Muş oldu. 

ANA ÜRETİM 
GRUPLARININ
0CAK-EKİM
İHRACATINDAN
ALDIĞI PAY

76,3  MİLYAR DOLAR
13,2

MİLYAR DOLAR

9,7      
MİLYAR DOLAR

41,4 
MİLYAR DOLAR

6,5
MİLYAR DOLAR

12,8
MİLYAR DOLAR

Sanayi 
mamulleri

Kimyevi maddeler ve 
mamulleri

Tarıma dayalı işlenmiş 
ürünler

Ağaç ve orman ürünleri

Hayvansal ürünler

Bitkissel ürünler

MUŞ
%19655,5
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ÜLKELERE GÖRE 2017 EYLÜL İHRACATI

EYLÜL AYINDA
 İHRACAT

664,711
 MİLYON 

DOLAR OLDU

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI 

ALT ÜRÜN GRUPLARINDA EYLÜL  İHRACATI
ÜRÜN GRUPLARININ

SEKTÖRDEKİ EYLÜL AYI 
DEĞİŞİM ORANLARI

23,69
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

80,86
MİLYON DOLAR

İTALYA

53,39
MİLYON DOLAR
BULGARİSTAN

26,01
MİLYON DOLAR

FRANSA

50,15
MİLYON DOLAR

ABD

27,65
MİLYON DOLAR

POLONYA

31,27
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

26,71
MİLYON DOLAR

İSPANYA

35,89
MİLYON DOLAR

İRAN

66,69
MİLYON DOLAR

ALMANYA

20,63
MİLYON DOLAR

ROMANYA

149,8
MİLYON 
DOLAR 

51,09 
MİLYON DOLAR

204,1 
MİLYON DOLAR

%3,5

%7,3

%1,8

%-1,7
125,83 

MİLYON DOLAR

İPLİKLER

TEKSTİL
ELYAF

DOKUMA

ÖRME

İPLİK

ELYAF

DOKUMA 
KUMAŞLAR

ÖRME
KUMAŞ

göstergeler

Örme kumaş 2017 yılının Eylül ayında 125,834 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 1,8 artış gösteren sektörün 
pazar payı yüzde 15,9 oldu.
2017 yılının Ocak-Eylül 
döneminde 1,18 milyar dolara 
ulaşan örme kumaş ihracatı geçen 

senenin aynı dönemine oranla 
yüzde 3’lük bir artış yaşadı.
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DIŞ TİCARET DENGESİ

Eylül ayında dış ticaret açı-
ğı 8,1 milyar dolar 

olurken 12 aylık birikimli dış ticaret 
açığı 67,8 milyar dolara genişleyerek 
2015 yılının Ekim ayından sonraki en 
yüksek noktasına çıktı. İhracat yıllık 
bazda yüzde 8,7 artarak 11,8 mil-
yar dolar olurken; ithalat yüzde 30,6 
artışla 19,9 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı bir önceki yılın aynı döneminde 
yüzde 71,3 iken bu yıl yüzde 59,3’e 
geriledi. Bu seviye de 2014 yılının 

Ağustos ayından sonraki en düşük 
rakamı ifade etmekte. Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış ihra-
cat Eylül ayında bir önceki aya göre 
yüzde 5,0 azalırken ithalatın yüzde 
10,5 artmış olduğunu görmekteyiz. 
Yıllık bazda ise ihracat ve ithalatta-
ki artış sırasıyla yüzde 7,6 ve yüzde 
26,3 oldu. Eylül ayı ile birlikte 12 
aylık birikimli ihracat 153,5 milyar 
dolar olurken ithalat 221,3 milyar 
dolar oldu. Rakamlar ithalattaki artış 
hızının (yüzde 11,4) ihracattan daha 

yüksek olduğunu (yüzde 7,7) ortaya 
koyarken dış ticaret açığının da yüzde 
20,9 artmış olduğuna işaret etmekte. 
Böylelikle ihracatın ithalatı karşılama 
oranı da yüzde 71,8’den yüzde 69,4’e 
gerilemiş oldu.
2016 yılında 23,9 milyar dolar olan 
enerji maliyeti, 12 aylık birikim-
li olarak bakıldığında Eylül’de 29,9 
milyar dolara yükselirken bir önceki 
yılın dönemine göre enerji maliyetinin 
yüzde 21,3 arttığını söylemekte. Ey-
lül ayında 0,367 milyar dolarlık altın 

ihracatına karşılık 1,3 milyar dolar it-
halat gerçekleşirken, 2016 yılında dış 
ticarete 1,8 milyar dolar katkı veren 
altının Eylül itibariyle 8,7 milyar do-
lar olumsuz katkı verdiği görülmekte. 
Dış ticaret rakamlarına altın ve enerji 
etkisini dışarıda bırakarak baktığı-
mızda çekirdek açığın (altın ve enerji 
hariç) bir önceki aya göre 27,3 milyar 
dolardan 29,2 milyar dolara yükseldi-
ğini görmekteyiz. Enerji dışı açık ise 
altının da etkisiyle 35,1 milyar dolar-
dan 37,9 milyar dolara yükseldi.

İhracat (Milyar $)

Dış Ticaret (Milyar $)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

İhracat Eylül’de   
%30,6
Arttı

İthalat 
%8,7 
Arttı
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AVRUPA EKONOMİSİ

ABD EKONOMİSİ

Avrupa Merkez Ban-
kası (ECB), 

beklendiği üzere faiz oranlarında 
bir değişikliğe gitmezken daha önce 
60 milyar Euro seviyesinde belirle-
nen varlık alım programı 30 milyar 
Euroya çekildi. Banka yılsonuna 
kadar 60 milyar Euro varlık alımına 

devam edecek ve yeni yıl ile bir-
likte miktarı 30 milyar Euro olarak 
2018 Eylül’üne kadar sürdürecek. 
Toplantının ardından ECB başkanı 
Draghi’nin yaptığı açıklamada, üye-
ler arasında varlık alım programının 
ne zaman sona ereceği konusunda 
görüş birliğine varılamadığını söy-

lemesi dikkat çekti.
Almanya’da yapılan genel seçimde 
Başbakan Angela Merkel’in lideri 
olduğu CDU/CSU dördüncü kez 
birinci parti olarak seçimi kazansa 
da merkez sağ ve sol partiler ciddi 
oranda oy kaybetti. Aşırı sağ par-
ti,  Almanya için Alternatif Partisi 

(AfD) 1953 sonrası ilk kez meclise 
girdi.
Euro Bölgesi Eylül ayı nihai enflas-
yonu, ön verilerle uyumlu olarak 
Ağustos ayındaki yüz-de 1,5’lik 
seviyesini korurken, 12 aylık çekir-
dek enflasyon yüzde 1,2’den yüzde 
1,1’e geriledi.

ABD  ’de 3. çeyrek ön bü-
yüme rakamları yüz-

de 2,7 olan piyasa tahminlerinin 
üzerinde yüzde 3,0 artış gösterdi.  
Ekonomi 2. çeyrekte yüzde 3,1 
büyümüştü. Gıda ve Enerji harici 
çekirdek enflasyon yüzde 1,3 ar-
tarken, tüketici harcamaları yüzde 
2,4 artış gösterdi ve piyasaların 
beklentisi olan yüzde 2,2’nin üze-
rine çıktı.

 ABD’de Eylül ayında TÜFE bir 
önceki aya göre yüzde 0,5 artar-
ken yıllıkta yüzde 2,2’ye yükseldi. 
Gıda ve enerji fiyatlarını içerme-
yen çekirdek enflasyon ise bir ön-
ceki aya göre yüzde 0,1 artarken 
yıllık bazda değişmeyerek yüzde 
1,7’de kaldı. 

Kaynak: Fed

EURO BÖLGESİ AB







Esnek
FLEXIBLE

Rahat
COMFORTABLE

Ten Uyumlu
CLOSEST

Isıya Dayanıklı
HEAT RESISTANT

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

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

Spandex

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