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2018’İN KAZANÇLI BİR YIL OLMASI DİLEĞİYLE
Değerli meslektaşlarım, 2017 yılını uğurlayarak 2018 
yılına “merhaba” dedik. Öncelikle hepimiz için ha-
yırlı, bereketli, sağlıklı ve huzurlu bir yıl temenni edi-
yorum. 2018 yılının hepimizce riskler ve fırsatlar ola-
rak güzel geçmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Bildiğiniz üzere, 2016 ülkemiz için çok zor bir yıl 
oldu. 2017’yi toparlanma yılı olarak değerlendire-
biliriz. 2018 yılı ise doğru adımlarla desteklendiği 
takdirde önemli fırsatlar doğurabilir ve kazanç sağ-
layabiliriz. Sanayici, üretici ve iş adamı olarak 2017 
yılında ciddi bir çalışma sergiledik. Tekstil örme sek-
törü olarak işlerimizin güzel geçtiğini, makinelerimi-
zin çalıştığını biliyoruz. Zaman zaman şikayetlerinizi 
belirttiniz, bizler de dinledik. Şunu belirtmeliyim ki, 
problemleri yine biz yaratıyoruz. Rekabet ortamında 
birbirimizin kazancında gözümüz olursa ne verimli 
işler yaparız ne de kazançlı oluruz. İşlerimizin iyi 
olması tabii ki güzel ve sevindirici gelişmelerdir 
fakat kazançlar, giderlere yetmiyor ise hiçbir mer-
diven çıkmış sayılmayız ve yerimizde hep şikayet 
eder dururuz. Her işletme, doğru dürüst bir şekilde 
işini yaparsa herhangi bir memnuniyetsizliğin söz 
konusu olacağını düşünmüyorum. Hatırlatmak is-
terim, bu ülkede haksız rekabet ile haksız kazanç-
larla işletmelerini çalıştıranlarla uğraşmak ve düzen 
oluşturmak hepimizin sorumluluğunda. Ne yazık ki 
hala kayıt dışı çalışanlar, iş yerlerinde sigortasız işçi 
bulunduranlar ve iş sağlığı güvenliğine uyum sağla-
mayanlar, 12 saat işçi çalıştıran işletmeler içimizde 
olduğu sürece birileri kazanır, birileri yerinde sayar, 
birileri de yok olur. Ve sonuç olarak gerçek bir sek-
törel kalkınmadan bahsetmemiz mümkün olmaz. 
İçinde bulunduğumuz Türkiye koşullarında zorluk-

ları ve güvensizlikleri kim yaratıyor? Biz sanayiciler 
yaratıyoruz. 
Değerli örme sanayicileri, özellikle dikkat etmemiz 
gereken bir konu var. Sezonluklar iş yoğunluğu 
olan bazı makinelerde hızlı bir şekilde makine alı-
mı ve yatırımı yapılıyor. Dönemsel yoğunluklar her 
zaman aynı şekilde devam etmeyebilir. O nedenle 
yatırımlarımızı yaparken heves ve heyecan kazançlı 
olmayabilir, ölçülü hareket ederek işlerimizin büyü-
tülmesine dikkat edilmeliyiz. Aksi halde çalışmayan 
makine demir yığınından başka bir işe yaramadığı 
gibi makineyi aldığımız ülkeye kazandırmış oluyo-
ruz ve dış ticaret açığına zemin oluşturmuş oluyo-
ruz. Bu nedenle yatırım yaparken dikkat etmemiz 
son derece önem arz ediyor. 
Tekstil üretimi için 2017 yılını kazançlı bir yıl ol-
maktan ziyade mevcudu koruyarak ayakta kalmak 
olarak değerlendirebiliriz. Örme sektörünün eskisi 
gibi yatırım hevesi ve heyecanı olan bir sektör ol-
maktan çıktığı ise gözler önündedir. Bunun başlıca 
sebebini ise, kalifiye eleman yokluğundan kaynak-
lanan şikayetler oluşturuyor. Bu nedenle yatırım 
yapmak isteyen sanayiciler yatırım yapmaktan vaz-
geçiyor. Bugün, işsizliğin büyümesinden söz edili-
yor. Ne yazık ki iş beğenmeyen genç nesiller, ça-
lışmak yerine çalışmamayı tercih ediyor. Bunun en 
temelinde ise gençlere, meslek okullarının önemini 
iyi bir şekilde kavratamadığımız gerçeği yatıyor. 
Gençler, üniversite diplomasıyla, emek yoğunlu ol-
madan çalışmayı istiyor. Hal böyle olunca, kalkınan 
Türkiye’den söz etmemiz olanaksız gözüküyor. He-
pimiz çalışmalıyız ve yasalar karşısında da korunan 
bir sanayici olmalıyız. 

Fikri KURT
ÖRSAD Başkanı
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creora® eco-soft Yumuşak tutum ve benzersiz
beyazlık için düşük ısıda fikse edilebilen  spandeks.
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Avustralya, senenin üçüncü 
çeyrek döneminde bir önceki 

çeyrek döneme kıyasla yüzde 
0,6 oranında büyüme göstererek 
yüzde 0,7 oranındaki beklentilere 
ulaşamadı. Avustralya ekonomisi, 
2016 senesinin aynı dönemine 
kıyasla yüzde 2,8 oranında 
büyüme gösterdi. Öncü tahmin, 

Avustralya ekonomisinin üçüncü 
çeyrek dönemde senelik bazda 
yüzde 3 oranında büyümesi 
yönündeydi. Aynı dönem içinde 
tüketici tasarrufları yüzde 3,2 
oranında yükselirken, tüketici 
harcamaları bir önceki çeyrek 
döneme kıyasla yüzde 0,1 
oranında artış gösterdi. 

ABD’nin sermaye piyasası 
düzenleyici kurulu, Menkul 

Kıymetler ve Borsa Komisyonu 
(U.S. Securities and Exchange 
Commission/SEC) yatırımcıları 
Bitcoin’in başı çektiği sanal 
paralara karşı uyardı. SEC, 
yatırımcıların paralarını kripto 
para birimlerine koymalarının 
tehlikelerine vurgu yaptı ve 
gelişmekte olan varlık sınıfındaki 
ticaret ve halka arzın federal 

menkul kıymetler yasasını ihlal 
edebileceğini belirtti. SEC 
Başkanı Jay Clayton tarafından 
yapılan açıklamada, “Kripto 
para birimleri ve ICO piyasaları 
ile ilgili bir dizi endişeler 
gündeme geldi; bunların arasında 
dolandırıcılık ve manipülasyona 
karşı geleneksel menkul 
kıymetler pazarlarımıza göre 
daha az yatırımcı koruması var” 
ifadeleri yer aldı.

Avustralya beklentilerine 
ulaşamadı

Amerikan SPK’sından Bitcoin 
uyarısı

Almanya’da yıllık enflasyon 
artışta

Kurumsal yatırımcı ve 
analistlerin ekonomiye 
duyduğu güveni ölçen ZEW 
Ekonomik Güven Endeksi, 
Euro Bölgesi’nde aralıkta 
Kasım ayına göre 1,9 puan 
azalarak 29 puana indi. 
Bölgede mevcut ekonomik 
durum göstergesi ise söz 
konusu dönemde 2,9 puanlık 
artışla 50,7 puana yükseldi. 
Ekonomik Güven Endeksi, 
Almanya’da ise bu dönemde 
1,3 puan geriledi. Kasımda 18,7 
puan olan endeks, bu ay 17,4 
puan seviyesine düştü ve 
23,7 puan olan uzun vadeli 
ortalamanın altında kalmaya 
devam etti. Almanya’da aralık 
ayı Cari Durum Endeksi ise 
kasıma kıyasla 0,5 puan 

artarak 89,3 puana çıktı. 
ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim 
Wambach, konuya ilişkin 
değerlendirmesinde, genel 
olarak, gelecek altı aylık 
dönemde Alman ekonomisi 
için olumlu görünümün 
devam ettiğini dile getirdi. 
Almanya’da hükümet 
kurulmasına yönelik mevcut 
belirsizlik durumunun, 
ekonomik görünümün 
değerlendirilmesi üzerinde 
önemli bir etkisi olmadığını 
ifade eden Wambach, 
“Bununla birlikte, finansal 
piyasa uzmanları, Brexit 
müzakereleri ve AB reformları 
ile ilgili olarak bu durumdan 
kaynaklanan olumsuz etkiler 
görmeyi bekliyor” dedi.

Euro Bölgesi’nde 
ekonomik güven azaldı

Almanya’da Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE), 2017 

Kasım ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 1,8 yükseldi. 
Almanya Federal İstatistik Ofisi 
(Destatis) nihai verilerine göre, 
Almanya’da yıllık enflasyon 2017 
Kasım ayında yüzde 1,8 arttı. 
Ülkede enflasyon aylık bazda ise 
yüzde 0,3 artış gösterdi. Nihai 
veriler, daha önce yayımlanan 
öncü verileri teyit etti. Almanya’da 
enerji fiyatlarının yıllık yüzde 3,7 
artması, genel enflasyona yukarı 
yönlü bir etki yaptı. Enerji fiyatları 
hariç tutulduğunda Almanya’da 
kasımda yıllık enflasyon yüzde 

1,7 seviyesinde belirlendi. Bir 
önceki yılın kasım ayına kıyasla 
2017’nin aynı döneminde gıda 
fiyatları yüzde 3,2 arttı. Tüketiciler, 
meyve için yüzde 4,1, balık ve 
balık ürünleri için yüzde 4, et ve et 
ürünleri için de yüzde 3 daha fazla 
para ödedi. Sebze fiyatları ise yıllık 
bazda yüzde 3,2 düşüş gösterdi. 
Aylık bazda ele alındığında, 
enerji fiyatları yüzde 1,3 arttı. Söz 
konusu dönemde gıda fiyatları 
yüzde 0,3 ve motor yakıtları yüzde 
2,6 yükselirken, giysi fiyatları 
yüzde 0,7, alkollü içecekler ve 
tütün fiyatları da yüzde 0,2 azalış 
kaydetti.
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Dünyanın en büyük ihracatçısı 
Çin’in dolar bazında ihracatı 

kasımda yıllık yüzde 12,3, ithalatı 
da yüzde 17,7 arttı. Çin Gümrük 
Genel İdaresi, ihracat ve ithalat 
verilerini açıkladı. Buna göre, 
ülkenin dolar cinsinden ihracatı 
Kasım’da bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 12,3 arttı. 
Çin’in ihracatına ilişkin beklenti 
yüzde 7 civarında artması 
yönündeydi. Beklentilerin üzerinde 
artan ihracat 8 ayın zirvesine 
oturdu. Ülkenin dolar cinsinden 

ithalatı yıllık bazda yüzde 17,7 artış 
gösterirken, ticaret fazlası da 40 
milyar 210 milyon dolara ulaştı. 
Çin’in kasımda yuan cinsinden 
ise ihracatı yıllık yüzde 10,3, 
ithalatı da yüzde 15,6 yükseldi. 
Yatırımcıların önem verdiği Çin’in 
demir cevheri ve demir cevheri 
konsantresi ithalatı, kasımda 
yüzde 18,9 artarak 94,5 milyon 
ton olurken, bu yılın 10 ayında 
da yüzde 6 artışla 935 milyon 
tona ulaşarak ülkenin geçen yıl 
yakaladığı rekora yaklaştı. 

İhracat devi zirveyi yaşıyor

Ulusal İstatistik Ofisi’nden 
(ONS) yapılan açıklamada 
ülkede Kasım ayında tüketici 
fiyat endeksinin yıllık bazda 
yüzde 3,0 olan beklentinin 
üzerine çıkarak yüzde 3,1 
artış kaydettiği belirtildi. 
Bir önceki ayda (ekim) 
TÜFE yıllık bazda yüzde 3 
seviyesinde gerçekleşmişti. 
TÜFE kasım ayında aylık 
bazda ise yüzde 0,2 olan 
beklentinin üzerine çıkarak 
yüzde 0,3 artış kaydetti. 
İngiltere’de kasım ayında 
çekirdek TÜFE yıllık bazda 
beklentiyle uyumlu olarak 

yüzde 2,7 artış gösterdi. Yine 
kasım ayında çıktı üretici 
fiyat endeksi (ÜFE) ise aylık 
bazda beklentiyle uyumlu 
şekilde yüzde 0,3, yıllık bazda 
da yüzde 3,0 artış gösterdi. 
Ülkede kasımda perakende 
fiyat endeksi aylık 0,2, yıllık 
bazda ise yüzde 3,9 artış 
gösterdi. ONS’den yapılan 
açıklamada enflasyonun 
beklentinin üzerinde artış 
göstermesine gerekçe 
olarak havayolları biletleri 
ve bilgisayar oyunlarının 
fiyatlarındaki yükseliş 
gösterildi. 

İngiltere’deki enflasyon 
artışı beklentilerin üzerinde

Yüksek Bina ve Kentsel 
Yerleşim Konseyi (Council 

of Tall Buildings and Urban 
Habitat/CTBUH), bu yıl inşa 
edilen gökdelen sayısında rekor 
kırıldığını açıkladı. CTBUH 
raporuna göre 2017 yılında 200 
metre veya daha yüksek 144 bina 
inşa edildi. Bu rakam, 2016’nın 
yüzde 13 üzerinde. 2017’de inşa 
edilen gökdelenlerin yarıdan 
fazlası Çin’de yer alırken, Çin, 
bir önceki yıl da listenin başında 
yer alıyordu. Bu yıl 2017’de 
Çin’in 36 kentinde 77 gökdelen 
inşa edildi. Bu kentlerin başında 
Shenzhen geliyor. İki yıl üst üste 
CTBUH listesinin ilk sırasına 
oturan Shenzhen’de geçen yıl 

12 gökdelen bitirildi. Bu sayı 
2017’de ABD’de yapılan toplam 
gökdelen sayısından daha fazla. 
Shenzhen’de geçen yıl inşa edilen 
gökdelenlerden biri olan 599 
metre yüksekliğindeki Ping An 
Finans Merkezi aynı zamanda 
dünyanın en yüksek 4’üncü binası. 
Listenin ikinci sırasındaki Çin’in 
Nanning kentinde 7 gökdelen inşa 
edildi. Listenin devamında 5’er 
gökdelenle Çin’den Chengdu ve 
Endonezya’nın başkenti Cakarta 
geliyor. Bu kentleri, her biri 4’er 
gökdelenle Çin’den Changsha ve 
Wuhan, Güney Kore’den Busan, 
Kuzey Kore’den Pyongyang, 
ABD’den New York ve 
Kanada’dan Toronto takip ediyor.

Göklerle yarışan binalardan rekor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) ülkelerinde 
ekim ayı işsizlik oranı 0,1 puan 
geriledi. Bölgede işsizlik oranı 
yüzde 5,7’den yüzde 5,6’ya indi. 
Söz konusu dönemde işsiz sayısı 
35,14 milyon oldu. Kurumdan 
yapılan açıklamaya göre, 2008 
krizinden bu yana işsiz sayısı 
2,5 milyon arttı, en yüksek 
işsizlik ise İspanya’da görüldü. 
Bakanlığın açıkladığı verilere 
göre işsiz sayısının son 4 aydır 
yükselişte olduğu görülürken, 
Kasım ayındaki işsizliğin bir yıl 
önceki aynı döneme oranla 24 
bin 841 daha fazla olduğu dikkat 
çekti. Söz konusu döneme kıyasla 

işsizliğin en çok 23 bin 48 kişi 
ile hizmet sektöründe arttığı, 
onu 3 bin 727 kişi ile inşaat, 2 
bin 977 kişi ile endüstri ve 2 bin 
929 kişi ile tarımın takip ettiği 
bildirildi. Bu arada İspanya’nın 
17 özerk yönetimden 9’unda 
işsizlik artarken, bunların başında 
Balear Adaları ve Katalonya geldi. 
Ayrılıkçı girişimleriyle gündemde 
olan ve mevcut durumda ülkedeki 
siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın 
temel sebebi olarak gösterilen 
Katalonya, 2009 yılının Kasım 
ayından bu yana işsizlikte en kötü 
ayını geçirdi. Katalonya’da işsiz 
sayısı, geçtiğimiz Kasım ayında 7 
bin 400 arttı.

İspanya’da işsizlik had safhada
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Rusya Federal İstatistik 
Kurumu (Rosstat) verilerine 

göre, ülke ekonomisi, bu yılın 
üçüncü çeyreğinde yıllık bazda 
yüzde 1,8’lik büyüme kaydetti. 
Ülkenin GSYH’si 24 trilyon 
rubleye (407,4 milyar dolar) 
çıkarken, en yüksek büyüme yüzde 
4,3 artışla ulaşım ve depolamada 
kaydedildi. Rusya’da tarım 

sektörü ise söz konusu dönemde 
yıllık bazda yüzde 3,9 büyüdü. 
Rusya Ekonomik Kalkınma 
Bakanı Maksim Oreşkin, yaptığı 
açıklamada, petrol fiyatlarında 
yakalanan istikrarla birlikte Rus 
ekonomisinin bu yıl yüzde 2’ye 
yakın büyümesinin beklendiğini 
kaydetmişti. Rus ekonomisi, 
2016’da yüzde 0,2 küçülmüştü.

İtalya, yurtdışından yatırım 
çekebilmek için yabancı yatı-

rımcılara özel bir vize programı 
hazırladı. Belirli sektörlerdeki 
projelere 500 bin Euro’dan 
başlayan yatırım ve bağış 
yapanlara “yatırımcı vizesi” ve 
oturum hakkı verilecek. BBC 
Türkçe’de yer alan habere 
göre, Yatırımcı Vizesi, özellikle 
finans ve üretim sektörüne 
yabancı yatırımcıları çekmeyi 
hedefliyor. Bu vize türünden 
faydalanmak için, bir İtalyan 
şirketine en az 1 milyon Euro, 
ya da yeni bir girişime (start-up) 
en az 500 bin Euro sermaye 
desteği vermeyi, kültür, eğitim, 
göç idaresi, araştırma, kültürel 
miras restorasyonu gibi alanlar-
daki projelere en az 1 milyon 
Euro bağışta bulunmayı, İtalyan 

devlet tahvillerine en az 2 
milyon euroluk yatırım yapmayı 
ve söz konusu yatırımları en az 
2 yıl boyunca sürdürmeyi şart 
koşuyor. Gerekli koşulları yeri-
ne getiren ve belgelerini teslim 
eden adaylara, ülkelerindeki 
diplomatik temsilciliklerde özel 
bir prosedürle 48 saat içerisinde 
vize verilebilecek. Yatırımcı 
vizesiyle İtalya’ya giriş yapan 
bu kişiler, 2 yıllık oturma iznine 
hak kazanacak. 2 yılın sonunda 
da oturum izni 3 yıl daha 
uzatılabilecek. Bu şekilde 5 yıl 
boyunca geçici oturma izniyle 
İtalya’da kalan yabancılar, 5 
yılın sonunda ise süresiz oturum 
hakkı için başvuruda bulunabile-
cek. Yatırım vizesiyle İtalya’da 
bulunan kişiler, aile birleşimi 
hakkından da yararlanabilecek.

Yunanistan İstatistik 
Kurumu (ELSTAT) 

tarafından açıklanan mevsim 
etkisinden arındırılmış geçici 
verilere göre, ülkenin Gayri Safi 
Yurtiçi Hasılası (GSYH) üçüncü 
çeyrekte bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 0,3 artış gösterdi. 
Söz konusu çeyrekte yıllık 
bazda ise yüzde 1,3 ekonomik 
büyüme gerçekleşti. Tüketim 
harcamalarında çeyrek bazda 

yüzde 0,1 düşüş kaydedilirken, 
ihracatta yüzde 5 artış yaşandı. 
Yunanistan ekonomisi böylece, 
bu yılın başından bu yana 
üst üste üç çeyrekte büyüme 
gösterdi. Ülkede GSYH, bu 
yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7, 
ikinci çeyreğinde de yüzde 0,8 
büyüme gösterirken, Yunan 
hükümeti 2017’de resesyona 
son vererek yüzde 1,6 büyüme 
hedefliyor. 

Rusya üçüncü çeyrekte 
yüzde 1,8 büyüdü

İtalya’dan ‘Yatırımcı 
Vizesi’ programı

Yunanistan ekonomisi 
3’üncü çeyrekte de büyüdü

Japon ekonomisi 2017’nin 
üçüncü çeyreğinde yüzde 
1,4 büyüyerek 2001 yılında 
noktalanan kesintisiz büyüme 
serisine bir adım daha 
yaklaştı. Japonya ekonomisi 
üçüncü çeyrekte ihracattaki 
güçlü artışın etkisiyle 
beklentilerden hızlı büyürken, 
10 yılı aşkın bir sürenin uzun 
kesintisiz büyümesini kaydetti. 
Japonya’da gayri safi yurtiçi 
hasıla (GSYH) Temmuz-Eylül 

döneminde yıllıklandırılmış 
bazda yüzde 1,4 büyüdü. 
Uzmanlar GSYH’nin üçüncü 
çeyrekte yıllıklandırılmış 
yüzde 1,3 büyüdüğünü 
tahmin ediyorlardı. Japonya 
ekonomisi yedi çeyrektir 
kesintisiz olarak büyüme 
kaydediyor. Ülke bundan önce 
en uzun sekiz çeyrek, 1999’un 
ikinci çeyreği ile 2001’in ilk 
çeyreği arasında, kesintisiz 
büyüme kaydetmişti.

Japonya’dan büyüme 
adımları 
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İzmir Ticaret Odası’nda 
(İZTO) düzenlenen toplantıda, 

AVM’lerde faaliyet gösteren 
üyelerin yaşadığı sorunlar 
tartışıldı. İZTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, burada 
yaptığı konuşmada, AVM’lerde 
dükkanı bulunan üyelerinin 
döviz kurundaki dalgalanmadan 
olumsuz etkilendiğini belirtti. 
Kurdaki oynaklığın en fazla 
reel sektörü sarstığını, bunların 
başında da AVM esnafının 
geldiğini söyleyen Demirtaş, şu 
açıklamada bulundu: “Alışveriş 
merkezlerinde dükkan kiralarının 
cirolara oranı yüzde 20’lere 
dayandı. AVM’lerde faaliyet 
gösteren üyelerimiz kira 

bedellerini ödemekte zorlanıyor. 
Bu durum sürdürülebilir değil. 
Küçük metrekareli markaların 
ciroya göre kira oranları giderek 
yükseliyor. Kiranın ciroya 
oranının yüzde 20’ye dayanması 
kabul edilebilir değil. Böyle 
devam ederse AVM’lerde 
faaliyet gösteren küçük ve orta 
ölçekli birçok firma faaliyetini 
devam ettiremeyecek, AVM’leri 
işletenler de bu durumdan 
etkilenecek. Biz kimsenin zor 
durumda kalmasını istemiyoruz. 
O nedenle orta yolun bulunmasını 
diliyoruz” dedi. Toplantıda, cadde 
mağazacılığındaki gerileme ve 
e-ticaretin olumsuz etkileri de ele 
alındı.  

TÜİK, Kasım 2017’ye ilişkin 
finansal yatırım araçları reel 

getiri oranları verisini yayımladı. 
Buna göre aylık en yüksek reel 
getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi 
(Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde 
yüzde 3,95, tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE) ile indirgendiğinde ise 
yüzde 4,49 oranlarıyla külçe 
altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE 
ile indirgendiğinde; yatırım 
araçlarından dolar yüzde 3,73, 
Euro yüzde 3,57 oranında reel 
getiri sağladı. Buna karşılık 
BIST 100 endeksi yüzde 0,42, 
mevduat faizi yüzde 1,12 ve 
devlet iç borçlanma senetleri 
(DİBS) yüzde 4,39 oranında 
yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE 
ile indirgendiğinde dolar yüzde 
4,28, Euro yüzde 4,11, BIST 
100 endeksi yüzde 0,10 oranında 
reel getiri sağlarken, mevduat 

faizi yüzde 0,60 ve DİBS yüzde 
3,89 oranında yatırımcısına 
kaybettirdi. Külçe altın üç aylık 
değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile 
indirgendiğinde yüzde 6,51, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise yüzde 
6,24 oranıyla yatırımcısına en 
yüksek reel getiri sağlayan yatırım 
aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile 
indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise yüzde 6,73 
oranında yatırımcısına en çok 
kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı 
aylık değerlendirmeye göre Euro; 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 
9,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise 
yüzde 10,74 oranında yatırımcısına 
en yüksek kazancı sağladı. Aynı 
dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile 
indirgendiğinde yüzde 5,92, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise yüzde 5,00 
oranında yatırımcısına en çok 
kaybettiren yatırım aracı oldu.

AVM esnafı zor günler yaşıyor

Yatırımcıya kazandıran 
külçe altın oldu

Herbalife ve Nielsen 
işbirliği ile İstanbul, 

İzmir, Ankara, Bursa ve 
Kocaeli şehirlerinde, 400 beyaz 
yakalı çalışan ile görüşülerek 
gerçekleştirilen ‘Metropollerde 
Yaşayan Beyaz Yakalıların 
Kaliteli Yaşam Algısı ve 
Beslenme Alışkanlıkları’ 
araştırmasının ilgi çekici 
sonuçları, düzenlenen bir 
basın toplantısı ile açıklandı. 
Araştırmaya göre metropollerde 
yaşayan beyaz yakalıların 
yüzde 80’i öğün atlıyor, yüzde 
32’si hem hafta içi hem de hafta 
sonu 7 saatten az uyuyor, yüzde 
35’i sabah kahvaltılarında 

Beyaz yakalı çok çalışıp az uyuyor
pastane ürünleri tercih ediyor, 
yüzde 31’i ise öğle yemeğinde 
fast food tüketiyor. Araştırmada 
ulaşılan bulgular arasında; 
beyaz yakalıların yüzde 31’inin 
herhangi bir fiziksel aktivite 
ile ilgilenmediği ortaya çıktı. 
Sağlıklı beslendiğini belirtenler 
de haftalık düzenli aktivite 
yapma eğilimi daha fazla 
iken, sağlıklı beslenmediğini 
belirtenler herhangi bir 
spor/ fiziksel aktivite ile 
ilgilenmediklerini daha çok 
belirtiyorlar. Beyaz yakalıların 
hafta içi günlük ortalama 
çalışma süresi yaklaşık 9 saat. 
Çalışanların yüzde 59’u hafta 

sonu da çalıştığını belirtiyor. 
Hafta sonu ortalama günlük 
çalışma süresi 8,3 saat. Hafta 
içi fazla mesai harcayanların 
hafta sonu da çalışması dikkat 
çekiyor. Beyaz yakalıların 

hafta içi ve hafta sonu ortalama 
uyku süresi ise 7 saat olarak 
gözüktü. Hafta içi yüzde 32’si 
7 saatten az, yüzde 51’i 7-8 
saat arası, yüzde 17’si ise 8 
saatten fazla uyuyor. 
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Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’den, 

Interactive Advertising Bureau 
(IAB Türkiye), Reklamcılar 
Derneği ve Reklamverenler 
Derneği’nce, markaları ve dijitale 
yapılan reklam yatırımlarını 
korumak amacıyla kurulan Dijitalde 
Güvenli Reklam Platformuna 
(GÜR) destek geldi. Bakan 
Tüfenkci yaptığı açıklamada, 
Reklam Kurulu’nun Bakanlığına 
bağlı olduğunu anımsatarak 
reklamların, hem tüketicilerin doğru 
bilgilendirilmesi hem de ekonomiye 
ivme kazandırması açısından çok 
önemli bir araç olduğunu söyledi. 
Reklam piyasasının sağlıklı 
büyümesinin, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının birlikte 
çalışmasıyla mümkün olacağına 
işaret eden Tüfenkci, Bakanlığın 
teşvik ve destekleriyle dijital 

mecrada sahtekarlıklarla mücadele 
edecek yeni bir platformun 
kurulduğunu belirtti. Bakan 
Tüfenkci, dijital mecrada şeffaflık 
ve güvenin esas olması gerekirken 
ihlallerin arttığına dikkati çekerek 
şunları kaydetti: “GÜR’ün 
kurulmasına ilişkin mutabakat 
metni, 23 Kasım Perşembe günü 
imzalandı. Bu platform, markalarla 
dijitale yapılan reklam yatırımlarını 
korumak, yasa dışı uygulamalar 
konusundaki bilgi eksikliğini 
gidermek ve dijital reklamcılıkta 
sahtecilikle mücadele ederek 
hem tüketicilerin hem de reklam 
verenlerin korunmasına yönelik 
çalışmalar yapacak. Platformun, 
yayıncılara, ajanslara ve reklamlara 
muhatap olan tüketicilerimize 
önemli yararlar sağlaması ve 
sektörün sürdürülebilir gelişimine 
katkıda bulunması bekleniyor.”

Türkiye ekonomisinin güç 
kazanarak uluslar arası kurum 

ve kuruluşların tahminlerini 
aşması, yapılan tahminlerin 
gerçekçiliğini sorgulatıyor. Güçlü 
büyüme performansı, Türkiye 
ekonomisine ilişkin tahminlerini 
yükselten uluslararası kurum 
ve kuruluşların, tahminlerinde 
bir kez daha revizyona gidip 
gitmeyeceği sorusunu beraberinde 
getirdi. Siyaset, Ekonomi ve 
Toplum Araştırmaları Vakfı 
(SETA) Ekonomi Araştırmaları 
Direktörü Doç. Dr. Nurullah Gür, 
yaptığı açıklamada, yılın başında 
yapılan büyüme tahminlerinin 
yılın sonuna doğru küçük 
oranlarda revize edilmesinin 
anlaşılabilir olduğunu ancak 
bu yıl uluslararası kurum ve 
kuruluşların Türkiye ekonomisine 
dair büyüme beklentilerindeki 
sapmanın anlayışla 
karşılanamayacağını söyledi. 
Başta kredi derecelendirme 
kuruluşları olmak üzere birçok 
uluslararası kurumun yıl içinde 

Türkiye ekonomisine yönelik 
büyüme tahminlerini ciddi ölçüde 
yukarı çekmek zorunda kaldığına 
dikkati çeken Gür, şöyle devam 
etti: “Bazı kurumlar büyüme 
tahminlerini iki kat artırdı. Bu 
durum, büyüme tahminlerine 
temel teşkil eden modellerin 
yanlış bir şekilde kurgulandığı 
ve yanlış varsayımlara sahip 
olduğu yönünde güçlü bir izlenim 
bırakmakta. Bu kurumlar, Türkiye 
ekonomisinin dinamik yapısını, 
şoklara karşı artan direncini ve 
uygulamaya konulan politikaların 
olası etkilerini görmezden 
gelerek tahminde bulunmaktadır. 
Bazı uluslararası kurumların 
revize edilmiş tahminleri bile 
gerçeğin çok uzağında kaldı.” 
Gür, öncü göstergelerin Türkiye 
ekonomisinin dördüncü çeyrekte 
de büyümeye devam edeceğini 
gösterdiğini belirterek, bazı 
kurumların üçüncü çeyrek büyüme 
verisi sonrası gelecek günlerde 
büyüme tahminlerini yeniden 
revize edebileceklerini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2017 Ekim ayına 

ilişkin ‘Dış Ticaret Endeksleri’ 
raporunu açıkladı. İhracat birim 
değer endeksi yüzde 2,9 artış 
gösterirken, ithalat birim değer 
endeksi yüzde 8 artış kaydetti. 
İhracat birim değer endeksi ekim 
ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 2,9 arttı. Endeks bir 
önceki yılın aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4 
azalırken, ham maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 
14,2 ve imalat sanayinde (gıda, 
içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 

arttı. İthalat birim değer endeksi 
bir önceki yılın aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,2 
azalırken, ham maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 16,6, yakıtlarda 
yüzde 23 ve imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 
3,9 arttı. İhracat miktar endeksi 
ekim ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 5,8 arttı. Endeks 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek ve tütünde 
yüzde 14,8, ham maddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 5, yakıtlarda 
yüzde 2,9 ve imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 

Dijital reklamda sahteciliğin 
önüne geçilecek

Türkiye tahminlerin ötesinde 
büyüme gösterdi

İhracatta miktar ve değer arttı

9,8 arttı. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış seriye 
göre; 2017 Eylül ayında 140,6 
olan ihracat miktar endeksi yüzde 
3,4 artarak, 2017 Ekim ayında 

145,4 oldu. Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre ise; 2016 
Ekim ayında 145,9 olan ihracat 
miktar endeksi yüzde 5,8 artarak, 
2017 Ekim ayında 154,4 oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2016 
yılına ilişkin “Satınalma Gücü 
Paritesi” verilerini açıkladı. 
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 
tarafından açıklanan SGP’ye 
göre, kişi başına GSYH endeks 
değeri, 28 Avrupa Birliği (AB) 
ülkesi için ortalama 100 birim 
iken, Türkiye için 64 birim oldu 
ve AB ortalamasının yüzde 36 
altında kaldı. Karşılaştırmalarda, 
28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa 
Serbest Ticaret Birliği ülkesi 
(İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 
aday ülke (Türkiye, Makedonya, 
Karadağ, Sırbistan ve 
Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday 
ülke (Bosna-Hersek) ele alındı. 
Kişi başına GSYH endeksinde 
Lüksemburg AB ortalamasının 
yüzde 158 üzerinde, Arnavutluk 
ise yüzde 71 altında değere 
sahip oldu. Kişi başına fiili 

bireysel tüketim düzeyi 28 AB 
ülkesi ortalaması 100 iken, 
Türkiye için 64 oldu ve AB 
ortalamasının yüzde 36 altında 
kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 
37 ülke arasında kişi başına fiili 
bireysel tüketim değeri en yüksek 
ülke 133 ile Norveç, en düşük 
ülke ise 37 ile Arnavutluk oldu. 
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin 
karşılaştırılmasında kişi 
başına GSYH temel alınırken, 
tüketicilerin göreli refah 
düzeylerinin karşılaştırılmasında 
kişi başına fiili bireysel 
tüketim endeksleri daha uygun 
bir gösterge olarak kabul 
ediliyor. Fiili bireysel tüketim, 
tüketicilerin satın aldığı mal ve 
hizmetlere ek olarak devlet veya 
kar amacı olmayan kuruluşlar 
tarafından sağlanan eğitim, sağlık 
gibi hizmetleri de kapsıyor. 

TÜİK verilerine göre; Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2017 
yılı Eylül döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 104 
bin kişi azalarak 3 milyon 419 
bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 
puanlık azalış ile yüzde 10,6 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde; tarım dışı işsizlik 
oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 
12,8 olarak tahmin edildi. Genç 
nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 
0,1 puanlık artış ile yüzde 20 
olurken,15-64 yaş grubunda bu 
oran 0,8 puanlık azalış ile yüzde 
10,8 olarak gerçekleşti. İstihdam 
edilenlerin sayısı 2017 yılı Eylül 
döneminde, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 1 milyon 233 
bin kişi artarak 28 milyon 797 
bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 
puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu. 
Bu dönemde, tarım sektöründe 
çalışan sayısı 197 bin, tarım 
dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 
milyon 36 bin kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 20,3’ü tarım, 
yüzde 18,8’i sanayi, yüzde 7,7’si 
inşaat, yüzde 53,1’i ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. Önceki yılın 
aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
tarım sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payı 0,2 puan, 
sanayi sektörünün payı 0,3 puan 
azalırken, hizmet sektörünün payı 
0,4 puan arttı, inşaat sektörünün 
payı ise değişim göstermedi.

TÜİK tarafından açıklanan 
verilere göre trafiğe kayıtlı 

araç sayısı 2017 yılının Ekim 
ayı sonu itibarıyla 22 milyon 
38 bin 944 oldu. Ekim ayı sonu 
itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 
22 milyon 38 bin 944 adet taşıtın 
yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 
16,4’ünü kamyonet, yüzde 
14,1’ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü 
traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, 
yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 
1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise 
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 
toplam 110 bin 743 taşıt içinde 
otomobil yüzde 58,8 ile ilk sırada 
yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 
17,3 ile kamyonet, yüzde 12,6 ile 
motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör 
takip etti. Taşıtların yüzde 4,1’ini 
ise minibüs, otobüs, kamyon 

GSYH endeks değeri, 2016 
yılı için 64 oldu

İşsizlik oranında gerileme var

Trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandıTürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Kasım ayına 
ilişkin kurulan-kapanan şirket 
istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre, kasımda kurulan şirket 
sayısı, bir önceki aya göre 
yüzde 0,56 düşüş kaydetti. 
Şirket sayısı bu dönemde 6 bin 
926’dan 6 bin 887’e indi. Bu 
dönemde kapanan şirket sayısı 
da yüzde 11,71 geriledi ve bin 131 
oldu. Ekimde kapanan şirket 
sayısı bin 281 olarak belirlenmişti. 
Kasımda, geçen yılın aynı 
ayına göre kurulan şirket sayısı 
yüzde 24,63, kapanan şirket 
sayısı yüzde 5,41 artış gösterdi. 
Kurulan şirket sayısı ocak-kasım 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 13,68 
artarak 66 bin 950, kapanan 
şirket sayısı yüzde 23,61 artarak 

11 bin 502 oldu. Kasımda geçen 
yılın aynı ayına göre kurulan 
şirket sayısında yüzde 24,63, 
kooperatif sayısında yüzde 
27,27 artış yaşanırken, gerçek 
kişi ticari işletme sayısında ise 
yüzde 10,38 azalış görüldü. Bu 
dönemde kapanan şirket sayısı 
yüzde 5,41, kapanan kooperatif 
sayısı yüzde 3,19 artarken, 
gerçek kişi ticari işletme sayısı 
yüzde 38,93, azaldı. Kasımda 
kurulan toplam 6 bin 971 şirket 
ve kooperatifin yüzde 81,45’ini 
limited şirketler, yüzde 17,33’ünü 
anonim şirketler, yüzde 1,20’sini 
kooperatifler oluşturdu. Şirket 
ve kooperatiflerin yüzde 36,41’i 
İstanbul, yüzde 10,33’ü Ankara, 
yüzde 6,93’ü İzmir’de kuruldu. Bu 
ay Tunceli ve Bayburt’ta şirket 
kuruluşu gerçekleşmedi. 

Kapanan şirket sayısı yüzde 12 azaldı

ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı bir önceki aya göre 
yüzde 28 arttı. Bu artış otomobilde 
yüzde 42,6,  kamyonette yüzde 
46,9, kamyonda yüzde 16,3 olarak 
gerçekleşti. Minibüste yüzde 7,3, 
otobüste yüzde 27,5, motosiklette 
yüzde 16, özel amaçlı taşıtlarda ise 
yüzde 31,3 azalış oldu.
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İşsizlik oranının en yüksek 
olduğu iller arasında bulunan 

Batman, tekstil sektörüyle işsizlik 
oranını düşürmeye çalışıyor. 
Batman’da, 10 yılda Avrupa ülke-
lerinin tekstil mallarını dikecek bo-
yuta ulaşan sektör, devlet destekli 
eleman istihdamı ile de hızla bü-
yümeye başladı. Batman’da tekstil 
sektöründe çalışanların sayısı 20 
bine ulaştı. Hollanda, Danimarka, 
İspanya ve Almanya’da bulunan 
büyük giyim markalarının dikimin 
yapıldığı kent, ülke ekonomisine 
de katkı sağlıyor. Batman’daki 
öncü tekstil firmalarından Farex 
Tekstil Personel Müdürü Cengiz 
Kaptanoğlu, bünyesinde çalıştırdı-

ğı 450 kişi ile tekstil sektörü olarak 
kenttin istihdam alanında büyük 
açığını kapattıklarını dile getirdi. 
Kentte bulunan gençlere iş fırsatı 
vererek terör faaliyetlerinden 
uzaklaştırdıklarını söylen Büyük 
Ortadoğu Tekstilin Sahibi Nurettin 
Ertuğrul, “Batman’a yatırımımızı 
yaptık. Batmanlı gençlerin çalış-
ması için gençlerin sokaklardan 
kötü alışkanlıklardan uzak durması 
için yatırımımızı buraya yaptık. 
Bölgeye huzur geldikçe yatırım-
cılar yatırımlarını batı illerinde 
Güneydoğu’ya kaydırıyorlar. Bun-
lardan biri olan Büyük Ortadoğu 
tekstil 1,5 trilyon yatırım yaparak 
150 kişiyi istihdam ediyoruz” dedi. 

Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu (MHGF) 

tarafından geleneksel olarak 
gerçekleştirilen Yıllık Arama 
Toplantıları’nın sonuncusu 
bu yıl Antalya’da yapıldı. 
Yurdun dört bir yanından 
sektör temsilcilerinin katıldığı 
toplantıda, sektörün sorunları 
ve çözümleri masaya yatırıldı. 
Toplantıda ayrıca en büyük 
pazarımız Avrupa’da yaşanan 
kaygı verici gelişmeler ve 2018 
de izlenecek stratejiler de ele 
alındı. Toplantıyı değerlendiren 
MHGF Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Öztürk, 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrası yabancı 
alıcıların Türkiye’ye gelmeme-
sinin ihracatta olumsuz anlamda 
yansımalara neden olduğunu 
belirterek, “Son verilere göre 
ülke ihracatı genel anlamda artış 
gösterse de ihracat yapan üretici 

firmaların her geçen gün işi 
daha da zorlaşmaktadır. Yabancı 
müşteriler ülkemize gelmekten 
kaçınmaktadır. İhracatçı bir 
yandan üretim ile uğraşmak-
ta, diğer yandan müşterisini 
kaybetmemek ve yeni müşteri 
kazanmak için elinde çanta ülke 
ülke dolaşmaktadır. Önümüzde-
ki süreçte en büyük pazarımız 
Avrupa’nın Türkiye dışında 
kendine alternatifler üretim 
üsleri oluşturmaya başladığı 
yönünde duyumlar alıyoruz. Bu 
bizi daha da endişelendiriyor” 
dedi. Öztürk, Eximbank’ın yeni 
yapılanmasının süreç içinde ih-
racatçıya olumlu anlamda katkı 
sağlayacağını da belirterek, gün 
geçtikçe müzminleşen eleman 
sorunu ile iş mahkemelerinde 
haksız yere işveren aleyhine 
alınan kararların da gündeme 
geldiğini kaydetti. 

Hazır giyim sektöründe 
sorunlar masaya yatırıldı

Ekonomi Bakanlığı ile İstanbul 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
tarafından Danimarka 
Moda Enstitüsü (DAFI) ve 
Danimarka’nın İstanbul 
Başkonsolosluğu iş birliği ile 
‘Konfeksiyon Sektörel Ticaret 
Heyeti’ programı düzenlendi. 
Program çerçevesinde 
hazır giyim alanında faaliyet 
gösteren İHKİB üyesi 15 
firma, Danimarka’nın Herning 
ve Kopenhag şehirlerinde 
Danimarkalı firmalarla 300 
civarında ikili görüşme 
gerçekleştirdi. Danimarka’nın 
İstanbul Başkonsolosu 
Jesper Kamp program ile 
ilgili yaptığı açıklamada, Türk 
tekstil firmaları ve Danimarkalı 
tekstil firmaları arasındaki 
iş birliği potansiyelinin çok 

büyük olduğuna işaret etti. 
Potansiyelin ticarete dönüşmesi 
için bu tür bir etkinlik 
düzenlenmesine katkıda 
bulunduklarını kaydeden 
Kamp, Türk tekstil firmalarının 
kaliteli ürünler yaptığının altını 
çizdi. Önceki görev yeri Çin 
ile şimdiki görev yeri Türkiye 
arasında karşılaştırmalarda 
bulunan Jesper Kamp, “Kültürel 
olarak yakınlıktan dolayı, Türk 
firmalarıyla iletişim sorunu 
çok daha az yaşanıyor” dedi.  
Kamp, Uzak Doğu ülkelerine 
oranla Türkiye’nin Danimarkalı 
firmalar için birçok avantajı 
beraberinde getirdiğini 
vurguladı. Danimarka’nın 
hazır giyim ve konfeksiyon 
ithalatındaki tedarikçileri 
arasında Türkiye üçüncü sırada 
yer alıyor. 

Danimarka Türkiye’yi Uzak 
Doğu’ya alternatif görüyor

Batman’da tekstil sektörü 10 
yılda 20 bin çalışana ulaştı

Bursalı kumaşçılar Rusların 
gözdesi oldu

Rusya’da faaliyet gösteren 
45 tekstil fabrikasının 

temsilcileri, Bursa’daki kumaş 
fabrikalarını yerinde inceleme 
fırsatı buldu. Bursalı kumaş 
üreticileriyle yeni anlaşmalara 
imza atan Rus tekstilciler, Türk 
kumaşlarının ülkelerinde hem 
kalite hem de fiyat nedeniyle ter-
cih edildiğini belirtti. Rus tekstil 
firması temsilcisi Faraponova 
Veronika yaptığı açıklamada, 5 
yıldır Türkiye’den ürün aldıkları-
nı söyledi. Türk-Rus ilişkilerinin 
olumlu yönde seyrettiğini dile 
getiren Veronika, “Bundan dolayı 
ticaret hacmimizin artacağı-
nı düşünüyorum. Bursa’daki 

fabrikalardan ayda 10 bin metre 
kumaş alıyoruz. Çin’den de kumaş 
alıyoruz ama Türk kumaşları çok 
kaliteli. Şirketimiz kadın giysi-
leri üretiyor. Türk kumaşından 
ürettiğimiz giysiler, Rus kadınlar 
tarafından çok ilgi görüyor. Yeni 
üreticilerle tanışıp alışveriş hac-
mimizi artırmak için buradayız. 
Ziyaretlerimiz olumlu geçti” dedi. 
Bursa’daki kumaş üreticileriyle 
yeni işbirlikleri yaptıklarını anlatan 
Veronika, “Rusya’da ‘kaliteli ku-
maş’ denildiğinde İtalyan ve Türk 
kumaşı akla gelir. Hem kaliteli 
hem de ucuz olsun deniliyorsa 
kesinlikle Türk kumaşı tercih 
ediliyor” diye konuştu. 



17ÖRME DÜNYASI Kasım-Aralık 2017

Uludağ Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 

Birliği (UHKİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Şenol Şankaya, 
Türk üreticilerin sağladığı 
esneklik, hız ve kalitenin yakın 
coğrafyada hiçbir yerde olmadığı 
açıklamasında bulundu. Şankaya,  
“Avrupa da baktı, Türkiye’nin 
bu sektörde alternatifi yok. 
Olduğunu bilseydi, bu olumsuz 
geçen bir yıl içinde giderlerdi, 
gidemediler” dedi. Rusya ile yakın 
geçmişte yaşanan sıkıntıların, 
belli bir dönem bu ülkeye ihracatı 
aksattığını ifade eden Şankaya, 
“Neredeyse bir sene bütün hazır 
giyim ve konfeksiyoncular, global 
markaların Rusya mağazaları için 
farklı yerlerde üretim yaparak 
mal göndermeye kalkıştı. Çok zor 
bir süreçti ama tekrar bir barışın 
olması, ihracatçılar ve sektöre çok 
olumlu yansıdı” diye konuştu. 
Şankaya, Rusya pazarının 
büyük ancak Avrupa’nın çok 
daha önemli ve büyük olduğunu 
belirterek, şöyle devam etti: 
“Rusya tabii küçümsenmez ama 

bizim en büyük müşterilerimiz 
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri. 
Bizim özellikle hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatımızın yüzde 
80’i neredeyse AB’ye. Oradan da 
bütün dünyaya. Bundan 15 sene 
evvel, Çin çıkmadan evvel daha 
çok bölgesel markalar vardı fakat 
Uzak Doğu’nun büyümesiyle, 
açılmasıyla bütün bu markalar 
dünyaya yayıldı. Uzak Doğu’ya, 
Rusya’ya, Amerika’ya gitti. 
Bugün Zara diyorsunuz, Zara her 
yerde. Güney Amerika’da, Kuzey 
Amerika’da, Rusya’da, Afrika’da, 
Uzak Doğu’da her tarafta Zara 
markalarını görebiliyorsunuz. 
Tommy Hilfiger, Nike aynı. 
Ne yapmamız lazım burada? 
Türkiye’deki üretimlerimizi 
bu paralelde büyütmeyi 
hedeflememiz lazım.” Türkiye’nin 
bu sürece hazırlanmasının, 
dünya markalarının talep ettiği 
hızı, kaliteyi, tasarım ve dizaynı 
yakalamasının önemli olduğunu 
vurgulayan Şankaya, hazır giyim, 
konfeksiyon ve tekstilin önünün 
çok açık olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin lider moda 
markalarından DeFacto, 

yurtdışındaki büyümesini 
Sırbistan’la sürdürüyor. Dünya 
moda trendlerine uygun 
tasarlanan ürünleriyle, ülkeye 
Belgrad’daki ilk mağazasıyla 
giriş yapan DeFacto, yurtdışında 
hizmet verdiği mağaza sayısını 
129’a çıkardı. Global odaklı 
büyüme stratejileri kapsamında 
yeni yatırım yaptıkları ülkelere 
Sırbistan’ı da eklediklerini 
belirten DeFacto CEO’su İhsan 
Ateş, şirketin Türkiye’de ve 
diğer ülkelerde olduğu gibi 
Sırbistan pazarında da başarılı 
olacağına inandıklarını söyledi. 
Ateş sözlerine şöyle devam etti: 
“Balkan yarımadasının yükselen 

ekonomisi Sırbistan, perakende 
tekstil sektörü için son derece 
önemli ve gelişmekte olan bir 
pazar. DeFacto olarak biz de ilk 
mağazamızı açarak girdiğimiz 
bu pazarda yatırımlarımıza 
hızla devam edeceğiz. Büyüme 
trendimizi devam ettirirken, 
2017’de yeni mağazalar hizmete 
sunduğumuz ülkeler arasına bir 
yenisini daha eklemenin gururunu 
yaşıyoruz” dedi. Türkiye hazır 
giyim ve moda sektörünün lider 
markalarından olan DeFacto, 
Belgrad’da bulunan Capitol 
Park’taki 1,325 metrekarelik 
alanda kurulan mağazasında 
geniş ürün yelpazesine sahip 
koleksiyonlarını müşterilerinin 
beğenisine sunuyor. 

Van’da, Doğu Anadolu Kalkın-
ma Ajansınca (DAKA), Türkiye 
ile İran arasındaki tekstil iş-
birliğini geliştirmek amacıyla 
“Van-İran Tekstil ve Hazır 
Giyim İşadamları Toplantısı” 
düzenlendi. Kentteki bir otelde 
düzenlenen toplantıda, İranlı 
ve Türk tekstil yatırımcıları bir 

araya gelerek görüş alışverişinde 
bulundu. DAKA Genel Sekreteri 
Halil İbrahim Güray, toplantıda 
yaptığı konuşmada, ajanslarının 
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari 
illerinde tanıtımlar yaptığını ve 
dışarıdan gelen yatırımcılara 
mali destek sağladığını söyledi. 
Yatırımcı denildiği zaman İran’a 

Hazır giyimde Türkiye’nin 
alternatifi yokDeFacto Sırbistan’daki ilk 

mağazasını açtı

İranlı tekstil yatırımcıları 
Van’da

özel bir sayfa açtıklarını ve bu 
ülkeyi çok önemsediklerini 
anlatan Güray, “Van özelinde 
düşündüğümüz zaman bizim 
İran ile 300 kilometrelik sınırı-
mız var ama bu sınır sadece res-
miyette. Bizler İran ve Türkiye 
halkı olarak etle tırnak gibiyiz. 
Biz bu ikili ilişkilerden özellikle 
ticarette fırsat yaratabileceği-
mizi düşünüyoruz. Bu nedenle 
DAKA bünyesinde bir İran 
masası oluşturduk” dedi. Güray, 
İran masasının gerek Türkiye’de 
gerekse İran’da yatırım yapmak 
isteyen Türklere rehberlik ettiği-
ni aktardı. Özellikle Van, Muş, 
Bitlis ve Hakkari’de önemli bir 

tekstil potansiyeli olduğu-
nu vurgulayan Güray, şöyle 
konuştu: “Devlet teşviklerinde 
en avantajlı bölgelerden biriyiz. 
Yaş ortalamasında da en genç 
nüfusa sahibiz. Bu ikisi bir 
araya geldiğinde tekstilciler için 
özel bir avantaj doğdu. Devle-
timiz bu fırsat alanını daha da 
güçlendirmek için buraya Teks-
tilkent kurdu. 300 bin dönüm 
üzerine 50 bin metrekare olarak 
kuruldu. Şu anda kurulum aşa-
masında 14 firmamız var. Bun-
ların 10’u üretim yapıyor ve bin 
400 çalışanı var. Tam kapasite 
ile çalışmaya başladıklarında bu 
rakam 3 bine kadar çıkacak.” 
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Saç telinin 100’de 1’i inceli-
ğinde mikrofilamentten akıllı 

kumaş üreten Mogul, Lüleburgaz, 
Gaziantep ve ABD’nin Güney 
Carolina eyaletindeki üretimiyle 
moda endüstrisinden ev tekstiline 
ve medikal otomotive, temizlikten 
ambalaj sektörüne dek hayatın pek 
çok alanında önemli değişimlere 
kapı açacak. 56 ülkeye 65 milyon 
dolar ihracat gerçekleştiren firma, 
dünyada patentli mikroflament 
üretimi yapabilen iki tesisten biri-

ni Lüleburgaz’da faaliyete geçirdi. 
Mogul Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili C. Enver Kayalı, “Hazır 
giyim ve tekstil sektörlerine 
yeni bir soluk getirdik. Alanında 
Almanya’nın ardından dünyadaki 
ikinci tesis olma özelliğini taşıyan 
Lüleburgaz’daki üretim üssünü 
kısa bir süre önce 75 milyon do-
larlık yatırımla faaliyete geçirdik. 
Bu tesisle Türk tekstil sektöründe 
endüsti 4.0’a geçişin kapılarını 
aralıyoruz” ifadelerini kullandı.

Saç telinden ince akıllı 
kumaş üretti

Merter Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MESİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Gecü, 
Merter’den 215 ülkeye tekstil ve 
hazır giyim ihracatı yapıldığını 
belirterek, “Türkiye’nin tekstil 
ve hazır giyim ihracatı yıllık 30 
milyar dolara yaklaştı. Bunun 
7,5 milyar doları Merter’den 
yapılıyor” dedi. Türkiye’deki 
tüm orta ve büyük tekstil 
ve hazır giyim üreticilerinin 
Merter’de satış mağazası veya 
showroomu bulunduğunu 
kaydederek, bölgede 10 bin 
mağazanın yer aldığını söyleyen 
Gürcü, bu mağazalarda 
doğrudan istihdam edilen 
kişi sayısının 100 bine ulaştığı 
bilgisini vererek, tekstil gibi 

emek yoğun bir sektörün 
sadece tanıtım ve satışının 
yapıldığı bir bölgede 100 bin 
istihdam sayısına ulaşılmasının 
önemli olduğunu vurguladı. 
Gecü, bu markaların üretiminde 
çalışanların sayısının çok daha 
yukarılarda olduğunu, Merter’de 
mağazası olan tekstil ve hazır 
giyimcilerin yüzde 80’inin bölge 
dışında üretim yaptığını ifade 
etti. Merter’in ABD, Rusya, 
Avrupa ve Körfez ülkeleri başta 
olmak üzere, Orta Doğu, Afrika, 
Türk cumhuriyetleri ve Uzak 
Doğu’daki 60 ülkeden her gün 
3 bin ithalatçıyı ağırladığını dile 
getiren Gecü, yurt dışından 
her hafta gelen ithalatçılar 
bulunduğunu aktardı. 

Merter’den tekstil 
sektörüne büyük katkı  

LC Waikiki, önümüzdeki yıl 
12 yeni ülkeye daha giriş 

yaparak, 50 ülkeye ulaşmayı, 
Türkiye’de 30 ve yurt dışında 
açılacak 120 yeni mağazasıyla 
toplam mağaza sayısını 1000’e, 
cirosunu 16,2 milyar TL’ye 
ulaştırmayı hedefliyor. LC 
Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı 
Vahap Küçük, 2017 yılına 
ilişkin değerlendirmelerini ve 
2018 yılı hedeflerini paylaştığı 
basın toplantısında, 2023 yılında 
Avrupa’nın en başarılı üç moda 
perakende markasından biri olmak 
üzere sağlam adımlarla büyümeye 
devam ettiklerini söyledi. 2023’te 
bin 500 mağazaya ulaşmayı, 
6 milyar doları yurtdışından 
olmak üzere toplamda 10 
milyar dolar ciro eşiğini aşmayı 
hedeflediklerini açıklayan 
Vahap Küçük, “Bu hedefe 
ulaşırken çalışan memnuniyeti, 
müşteri memnuniyeti, tedarikçi 
memnuniyeti, sosyal sorumluluk, 
risk yönetimi ile sürdürülebilirlik 
ilkelerini ve EBIDTA karlılık 
oranını kendimize KPI olarak 

belirledik” dedi. 2017 yılında 
yurtiçinde yüzde 19 büyürken, 
yurtdışında yüzde 60, toplamda 
ise yüzde 30 büyüme elde ederek 
bu yılı 12,2 milyar TL ciro ile 
tamamlayacaklarını söyleyen 
Vahap Küçük, “2017 yılında 
yurtdışında 96, yurtiçinde 41 olmak 
üzere toplam 137 yeni mağaza 
açtık ve 833 mağazaya ulaştık. 
Mağazalarımızı haftada 12 milyon 
müşterimiz ziyaret ediyor. Bu 
da Yunanistan nüfusundan fazla 
insanın mağazalarımızı ziyaret 
etmesi demek. Dakikada 1724 
ürün satarak geçtiğimiz bir yıl 
içerisinde toplam 436 milyon ürün 
satışı gerçekleştirdik. Kenya’dan 
Malezya’ya, Kazakistan’dan 
Endonezya’ya ve Fas’a kadar uzak 
pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. 
Girdiğimiz pazarların birçoğunda 
sektörde önemli bir oyuncu 
olmamızın yanı sıra 15 ülkede 
ise pazar lideriyiz. 2018 yılında 
Hırvatistan, Yunanistan ve 
Güney Afrika gibi 12 ülkede 
daha faaliyete geçmek üzere 
hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

Rekabet Kurulu’ndan 
çıkan izinle birlikte 

Japon devi Marubeni ile 
Türkiye’nin tekstilde en büyük 
ihracatçılarından Saide Tekstil 
arasında ortaklık gerçekleşti.  
Saide Tekstil’in yüzde 45,5 
hissesini alan Marubeni’yi 
Saide ile ortaklığa ikna 
eden gerekçeler arasında ise 
grubun global stratejileri öne 
çıkıyor. Saide Londra’da hızlı 
bir planlama üssüne sahip. 
Marubeni, Japonya ve diğer 
Asya pazarları müşterileri için 
Saide’nin üretim ağını kullanarak 
uygun fiyatlı ve kaliteli 
ürünlerle satışlarını artıracak 

bir sinerji yaratmak istiyor. 
Şirketin kurucusu Mehmet Duru 
geçen yıl vefat etti. Aileden 
Alev Duru Londra’da yaşıyor. 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayla 
Duru, Marubeni ile ortaklıktan 
gurur duyduklarını, yeni dönem 
için çalışmaya başladıklarını 
ancak henüz daha fazla bilgi 
verecek durumda olmadığını 
söyledi. Marubeni 130 yıllık bir 
Japon şirketi. Gıda sektöründen 
kimyaya birçok alanda faaliyet 
gösteriyor. Türkiye’de Temsa ve 
Nuh’un Ankara Makarnası ile 
ortaklığıyla biliniyor. 66 ülkede 
40 bine yakın çalışanı var. Cirosu 
63,5 milyar dolar olarak biliniyor.

LC Waikiki’den 150 yeni 
mağaza

Saide Tekstil’in yüzde 45,5’ine 
Japon devi ortak oldu  



19ÖRME DÜNYASI Kasım-Aralık 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref 

Fakıbaba, ülkenin ihtiyaç duyduğu 
ve cari açığın kapanmasına destek 
sağlayacak bir ürün olan pamuğu 
destekleyeceklerini bildirdi. 
Pamuk ihraç edildiğinde ülkenin 
ihtiyaçlarının da karşılanmış 
olacağına değinen Fakıbaba, 
“Doğu’nun Çukurovası” diye hitap 
edilen Iğdır’ın, üretimine 30 sene 
aranın ardından tekrar başlanan 
pamukta öncü şehir olmayı 
planladığına işaret etti. Konuya 
ilişkin muhabirlere açıklamalar 
yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
Iğdır’ın Türkiye için kritik bir 
tarım ve hayvancılık bölgesi 
olduğunu dile getirdi. Şehirde 
çoğu ürüne ek olarak pamuğun 
da başarıyla yetiştirildiğine dikkat 

çeken Fakıbaba, 30 sene önce 
Iğdır’da genel cerrahi uzmanı, 
başhekim olarak görev aldığını 
anımsattı. O zamanlarda Iğdır 
Ovası’nda pamuk ekimi yapıldığına 
değinen Fakıbaba, bu bölgede 
üretilen pamuğun çok iyi ve birinci 
kalitede olduğunu ifade etti. Iğdır 
pamuğunun üretiminin çoğaltılması 
için Bakanlığın gereken desteği 
sağlayacağını ifade eden Fakıbaba, 
bu bölgeye gereken destek 
sağlandığında ülkenin ihtiyaç 
duyduğu ve cari açığı da kapatacak 
bir ürünü, pamuğu desteklemiş 
olacaklarını bildirdi. Pamuğun 
ithal alınması yerine ülkenin 
ihtiyaçlarını karşılayacaklarını 
belirten Fakıbaba, bu konuyu 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a da bildireceklerini 
ifade etti.

Türkiye tekstil sektörünün 
önemli isimlerinden Özcan 

Sümer, sahibi olduğu iç giyim 
markası Suwen’in yüzde 51’ini 
satıyor. Rekabet Kurumu’nun 
da onay vermesi ile birlikte 40 
kadar mağazası bulunan Suwen’in 
çoğunluk hissesi Lüksemburglu 
IntiLux S.a.r.l. şirketinin 
olacak. Rekabet Kurumu’na 
yapılan başvuruya göre Suwen 

Cari açık pamuğun 
desteklenmesiyle kapanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri 

‘İstanbul’ isimli tekstil sergisi ile 
devam etti. Etkinlikler kapsamında 
sanatçı ve akademisyen Prof. 
Dr. Didem Atiş’in ‘İstanbul’ 
isimli tekstil sergisi Sakarya 
Sanat Galerisi’nde Sakaryalı 
sanatseverlerle buluştu. İstanbul’un 
simgelerinin keçe üzerine 
işlenmesiyle ortaya çıkan eserler 
tekstil ile geleneksel el sanatlarını 
aynı noktada buluşturdu. ‘İstanbul’ 
isimli tekstil sergisinin açılışında 

konuşan Prof. Dr. Didem Atiş, 
“Sergimin çıkış noktası İstanbul 
şehri oldu. İstanbul, tarihi çok 
eskiye dayanan bir şehir. Üzerinde 
pek çok ulustan katman katman 
kültürel izler taşıyor. İstanbullu 
olduğum için şehrimi çok yakından 
tanıyorum. İstanbul’un mimarisi, 
günlük yaşayışı, insan ilişkileri 
eserlerimi oluştururken bana büyük 
bir ilham verdi. İstanbul temalı 
tekstil sergimle doğup büyüdüğüm 
İstanbul’a olan vefa borcumu 
eserlerimle ödemek istedim” dedi.

Tekstil sergisinin teması 
İstanbul oldu

Türk tekstil markası 
çoğunluk hissesini satıyor

Hayata geçirdiği uygulamalar 
ile çevreye yüksek değerde 
katkı sağlamayı hedefleyen 
Tepebaşı Belediyesi, geri 
dönüşüm faaliyetlerine 
bir yenisini daha ekledi. 
Ambalaj atıkları, atık 
yağlar, elektronik atıklar 
ve atık pillerin toplatılması 
konularında yürüttüğü 
başarılı çalışmaların yanı 
sıra “Eskiler Geri Dönsün” 
sloganı ile tekstil atıklarının 
toplatılması çalışmalarını 
da başlattı. Pamuk ipliği, 
yün ipliği, suni iplik, sentetik 
iplik, tabii ve suni ipek ipliği 
dokumaları, örme mamulleri, 
halı, kilim, ayakkabı gibi 
eşyalardan oluşan tekstil 
ürünleri, ayrılmadığı takdirde 
şehrin çöp depolama 
sahalarına gidiyor. Hem 
depolama sahalarının 

ömrünü uzatmak hem de 
tekstil atıklarını ekonomiye 
tekrar kazandırmak amacı ile 
başlatılan tekstil atıklarının 
toplatılması projesi için ihale 
yapıldı. İhale sonucunda 
yüklenici firma işe başlama 
tarihinden itibaren, Tepebaşı 
bölgesinin belirli noktalarına 
toplama kumbaralarını 
yerleştirdi. Yüklenici firma 
kumbaralarda toplanan tekstil 
atıklarının geri dönüşümünü 
sağlarken, ihale bedeline göre 
de belediyeye ödenen bedel 
ile ihtiyaç sahiplerine yeni 
giysi yardımı yapılacak. Tekstil 
atıklarının geri dönüşümü 
ile doğanın korunması ve 
ekonomiye katkı sağlanırken, 
Tepebaşı Belediyesi 
tarafından ihtiyaç sahiplerine 
de kullanılmamış kıyafet 
yardımı yapılmış olacak.

Eskiler geri dönsün ile tekstil 
atıkları değerlendiriliyor

markasının bağlı olduğu Ekofer 
Tekstil Ve Parfümeri San. Paz. A. 
Ş.’nin yüzde 51 hissesi IntiLux 
S.a.r.l. devrediliyor. Kurum’un da 
onay vermesi ile taraflar arasında 
hisse devri yapılmış olacak. Ekofer 
Tekstil, 2003 yılında kuruldu. 
Şirket, Suwen markası ile iç giyim 
üretimi yapıyor. Türkiye’de 40 
kadar mağazası olan Suwen, birçok 
yabancı dev için de üretim yapıyor.
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ÖRSAD YENİ DÖNEMİNDE 3 FARKLI 
KOMİSYON OLUŞTURDU
ÖRSAD yeni dönemine yoğun bir çalışma planı ile başladı. Tedarikten iletişime kadar pek çok 
alanda çok daha sistematik bir şekilde projelerini yürütmek adına çalışmalarını gruplandıran 
ÖRSAD, oluşturduğu komisyonlar ile gücüne güç katmaya hazırlanıyor. 

ÖRSAD, 18 Kasım ta-
rihinde yapmış olduğu 
6. Olağan Genel Kurul 

sonrasında göreve gelen yeni yö-
netimin düzenlediği asil ve ye-
dek üyelerin katılımıyla yapmış 
olduğu geniş katılımlı toplantı, 
yönetim kurulunun görev dağı-
lımı ile başladı. Yeni dönemde 
de Fikri Kurt’un yönetim kurulu 
başkanlığına seçildiği toplantıda, 
Recep Çaymaz, Aptullah Kara-
bela ve Vahit Dikilitaş’ın başkan 
yardımcılığı görevini yürüteceği 
belirlendi. Bu seçim sonrasında 
listeye yeni katılan; Murat 
Keskin saymanlık, Mahir Macit 
ise genel sekreter olarak görev 
yapacağı kararlaştırıldı. Görev 
dağılımı sonrasında açıklama ya-
pan ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt; 
“Yeni dönemde genç, istekli, 
enerjisi yüksek bir kadroyla yol 
yürüyeceğiz. Sanayi Bölgesi 
başta olmak üzere üyelerimizin 
taleplerini iyi analiz ederek 
çözüme kavuşturacağız” dedi. 
Fikri Kurt’un açıklamalarının 
ardından Başkan Yardımcısı 
Aptullah Karabela; oluşturu-

lan komisyonları ve üyelerini 
açıkladı.

ÖRSAD bünyesinde 3 
komisyon kuruldu
Farklı alandaki çalışmalarını sür-
düren ÖRSAD, Aralık ayında ger-
çekleştirdiği komisyon toplantıları 
ile gündemini oluşturdu. ÖRSAD 
Başkanı Fikri Kurt, derneğin 

gündeminde yer alan projelerin 
tümünü birlik ve beraber gücü ile 
başaracaklarının altını çizerek bu 
anlamda oluşturulan 3 komisyo-
nun birbirinden değerli projelerde 
görev alacaklarını belirtti.
ÖRSAD’ın yeni döneminde 
kurulan komisyonlardan, İletişim 
Komisyonu’nun ilk toplantısı 
ÖRSAD Genel Sekreteri Recep 
Çaymaz başkanlığında 7 Aralık 

Perşembe günü, Şafak Tekstil’de 
gerçekleştirildi. İletişim Komis-
yonu üyeleri arasında; Engin 
Koçak, Yusuf Ziya Zeray, Mustafa 
Baş, Yasin Göze, Doğan Aslan, 
Levent Konuk yer aldı. Toplantıda 
mevcut üyeler ile ilgili çalışmalar 
yapılarak değişen bilgilerin 
güncellenmesi, oluşturan heyetler 
ile üyelerin ziyaret edilerek talep 
ve önerilerinin alınması ve istişare 
edilerek çözüme kavuşturulması 
görüşüldü. Toplantında ele alınan 
bir diğer önemli konu ise, eğitim 
kurumları ile yürütülen projeler 
oldu. Eğitim kurumlarıyla ortak 
programlar düzenleyerek, özel-
likle sektördeki kalifiye eleman 
eksikliğinin çözülmesi konuları 
gündeme alındı. ÖRSAD Başkanı 
Fikri Kurt, eğitim alanında der-
neğin önemli destekleri olduğuna 
dikkat çekerek “ÖRSAD, gele-
ceğin çocuklarına, bize faydalı 
olabilecek elemanların yetişmesi-
ne gayret gösteren bir dernektir” 
dedi. Kurt, aynı zamanda, bu güne 
değin yapılan çalışmalar ile ilgili 
“Sosyal sorumluluk projelerine 
çok önem verdik, kalifiye eleman İletişim Komisyonu
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çalışmasında desteklerimiz oldu. 
Zeytinburnu Şehit Galip Balkar 
Tekstil Meslek okuluna makine 
bağışlarında bulunduk. Isparta 
Süleyman Demirel Üniversi-
tesi örme makineleriyle ilgili 
pratik uygulama öğrenmeleri 
için bizden makine talep ediyor” 
açıklamasında bulundu. İletişim 
Komisyonu’nun üzerinde 
duracağı konular ise, üyelerle 
ilgili iletişimi ve ziyaretleri sağ-
lamak, insan kaynağı projelerini 
geliştirmek ve ilgili kurumlarla 
temasa geçmek, eğitim ile ilgili 
faaliyetleri takip etmek olarak be-
lirlendi. Tekstil alanında öğrenim 
gören ve mezun olan öğrencilerin 
sektörle irtibatını sağlamaları 
adına destekte bulunacak olan 
İletişim Komisyonu, sektörle ilgili 
eğitim kurumlarının ihtiyaçla-
rını karşılamak için çalışmalar 
yapacağını belirtti. İTO, İSO ve 
diğer kurumlarda sektörle ilgili 
gelişmeleri takip ederek üyeleri 
bilgilendireceklerini belirten 
İletişim Komisyonu’nun görevleri 
arasında ayrıca, üye aidatlarını 
incelemek de yer alıyor. 

ÖRSAD hak ettiği yere gelecek
Tanıtım Komisyonu toplantısında 
ÖRSAD’ın hak ettiği yere ulaşa-
bilmesi adına çalışmalara ağırlık 
vereceklerini belirten ÖRSAD 
üyeleri bir araya geldi. Tanıtım 
komisyonu toplantılarına ÖRSAD 
Başkanı Yardımcısı Aptullah 
Karabela başkanlık etti. Tanıtım 
Komisyonu üyeleri arasında, Hik-
met Gülle, Adalet Turan, Mustafa 
Korkmazcan, A.Baki Yıldırak, 
Çetin Akçam, Yunus Adal ve Servet 
Gündoğdu bulundu. Tanıtım komis-
yonu ilk toplantısı, ÇMS-Balsuyu 
Mensucat’ta Aptullah Karabela’nın 
ev sahipliğinde gerçekleşti. İkinci 

toplantısı ise, Servet Tekstil’de Ser-
vet Gündoğdu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Düzenlenen toplantı-
larda, bundan sonra gerçekleşecek 
toplantıların her ay bir üyenin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmesinin 
kararı alındı. Toplantıda; 2018 yılı 
makine parkuru, Örme Dünyası 
Dergisi ve 2018 yılına ait promos-
yon çalışmaları değerlendirildi. 
Dernek çalışmalarının tanıtımı için 
yeni stratejiler belirlendi. Sektö-
rün tanıtımında önemli bir yere 
sahip olan fuarların takibi üzerine 
görüşler paylaşıldı. Yurtiçi ve yurt-
dışı fuarlara firma katılımlarının 
artırılmasında izlenecek yollar ka-
rarlaştırıldı. Pazarlama ve müşteri 
potansiyeli yüksek olan fuarlar ile 
ilgili bilgi alışverişinde bulunulan 

toplantıda, ÖRSAD’ın tüm üyeleri 
ile bu fuarların tüm detaylarının 
paylaşılmasına vurgu yapıldı. 
ÖRSAD üyelerinin sağlayacağı güç 
birliği ile ciddi yol kat edileceğinin 
altı çizilen toplantıda, derneğin 
tanıtılması ile ilgili her türlü 
enstrümanı kullanarak faaliyetler 
gerçekleştirmenin önemine deği-
nildi. ÖRSAD’ın yeni döneminde 
düzenlenecek olan seminer ve top-
lantılar ile ilgili fikir alışverişinde 
bulunuldu. Geleneksel hale gelen 
iftar programını hazırlamak adına 
çalışmalar gözden geçirildi. Ayrıca 
ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt’un 
medya planlamasını yapmanın da 
Tanıtım Komisyonu’nun yapacağı 
görevleri arasında olduğunu be-
lirttiği toplantıda, derneğin katılım 

yaptığı aktivitelerin de üyelerle 
paylaşmanın önemine değinildi.

2018 yılı fason fiyatları 
gündemde
ÖRSAD bünyesinde oluşturulan 
komisyonlardan bir diğeri ise, Te-
darik Komisyonu oldu. Komisyon 
ilk toplantısını 13 Aralık tarihinde 
ÖRSAD merkezinde Vahit Dikilitaş 
başkanlığında gerçekleşti. Tedarik 
Komisyonu üyeleri arasında; Ali 
Fuat Yılmaz, Gökmen Aydınlı, 
Şinasi Parlak, Hasan Bostan, 
Abdullah Coşan, Ali Sarıgül ve 
Ömer Dönmez yer aldı. Toplantının 
gündemini 2018 yılı fason fiyatları 
oluşturdu. Toplantıda 2018 yılı 
fason fiyatları üzerinde çalışma 
yapıldı. Ayrıca makine ve makine 
aksamına yönelik diğer ürünlerin 
tedarik edilmesinde neler yapı-
labilir konuları gündeme alındı. 
Komisyonun görevleri; makine, 
yağ, iğne, platin ve her türlü ma-
kine aksamına yönelik çalışmalar 
yapmak ve üyeleri bilgilendirmek, 
iplik, lycra konusunda doğru ürü-
nün tedarik edilmesinde üyelerle 
irtibata geçmek olarak belirlendi. 
Bu konularda sorun yaşayan 
firmaların hukuki işlerinde katkıda 
bulunmak, ortak fason fiyatlarını 
oluşturmak ve üyelere iletmek, 
ticari alım satım işlerinde çıkan 
problemlerde arabuluculuk yapmak 
da komisyonun yapacağı diğer 
görevler arasında belirtildi.

Tanıtım Komisyonu

Tedarik Komisyonu
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SIRA DIŞI KUMAŞLARIYLA BÜYÜLÜYOR
Örme sektörüne kattıkları yeniliklerle farkını ortaya koyan ACK Tekstil, piyasada yapılmayanı 
yapmaya, iddialı kumaş üretimi ile piyasaya kaliteli ve ulaşılmaz ürünler sunmaya devam ediyor. 

ACK Tekstil’de 
gördüğümüz kumaşlar 
tek kelime ile göz 

kamaştırıcı… Benzerine bugüne 
değin rastlamadığımız türden 
simli, yoğun Ar-Ge çalışmaları 
sonrasında yüksek kalitesi ile 
kendini kanıtlayan sıra dışı ve 
birbirinden güzel kumaşlarla 
karşı karşıyayız. ACK Tekstil 
Firma Ortakları Cumhur 
Kahriman ve Sinan Gürbüz ise 
bu renkli dünyanın baş kahra-
manları. Onlar kısaca ürettikleri 
kumaşları “çok daha homojen, 
akışkan ve diri” olarak tanımlı-
yorlar. Özellikle deri piyasasına 
ürettikleri kumaşlar ile her daim 
farklı olanın peşine düşen Kahri-
man ve Gürbüz, 2018 yılında da 
örme sektörünü yeni projeleri ile 
şaşırtmaya devam edecek gibi 
gözüküyor.

Firmanız ACK Tekstil 
hakkında kısaca bilgi verir 
misiniz?
C.K.: ACK Tekstil, 2011 
kuruluşlu bir firma. 2011’in 
öncesinde makine ve iğne 
olarak başladık, şu anda kumaş 
satışı ve fason olarak üretim 
yapıyoruz. ACK Tekstil’de fason 
üretimimizi yapıyoruz, Eksen 
Tekstil’de de kumaş satışlarımızı 
gerçekleştiriyoruz. 
S.G.: Biz, özellikle piyasada 
olmayan kumaşlara hitap 
etmeye çalışıyoruz. Kimsenin 
yapamadığını yapmaya 
çalışıyoruz. Müşteri 
potansiyelimizi de bu anlayış ile 
oluşturduk. Özellikle yurtdışına 
ağırlık vermeye çalışıyoruz. 
Sadece örgü değil, boyahanede 
de iddialıyız. Kumaşlardaki 
farkımız, daha diri durması ve 

çok daha homojen ve akışkan bir 
yapıda olması. Rakiplerimizle 
aramızdaki fark da burada ortaya 
çıkıyor aslında.  

Aslında şu an Ekzen ve ACK 
Tekstil olmak üzere iki ayrı 
firmanız bulunuyor. Neden 
iki ayrı şirket olarak hizmet 
veriyorsunuz?
C.K.: Bu şekilde ilerlemek daha 
sağlıklı oluyor. Bir firmamız 
fason olarak piyasaya hitap 
ederken, diğeri kumaş olarak 
piyasada yer alıyor. Ayrıca 
piyasadaki algı konusunda, 
bir firmanın hem fason 
hem satış yapması sıkıntı 
doğurabiliyor. Fasoncular bir 
süreden sonra satışa geçmek 
istiyor fakat bu dengenin de 
korunması gerekiyor. Çünkü 
fason yaptıkları firmalar da 

nihayetinde satış yapıyor. O 
yüzden rakip gözükmemeleri ve 
yanlış anlaşılmalara sebebiyet 
vermeden satış yapmaları 
gerekiyor. Örneğin, biz A 
firmasına fason yapıyorsak ve 
A firması da B firmasına satış 
yapıyorsa, biz B firmasına satış 
yapmıyoruz. Ama piyasada bu 
önemsenmiyor. Piyasada üç iplik 
yapan belirli firmalar var. Belirli 
dönemlerde üç ipliğe talep 
artıyor. Örmeciler talep arttığını 
gördüğü anda, “Ben bu makineyi 
bir alayım da…” mantığı ile bu 
alana yatırım yapmaya başlıyor. 
Böylece Türkiye’de bir makine 
hurdalığı oluyor. Müşteriler ise, 
her zaman çalıştığı firmalarla 
çalışmaya devam etmek istiyor. 
3-4 makinesi olan örmecilerle 
çalışmayı düşünmüyorlar. Bu 
aslında her kumaş kategorisi 

ACK TEKSTİL YAPILMAYANI YAPIYOR
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için geçerli bir durum. Sezon 
sonunda 50 bin Euro’ya alınan 
makine yarı fiyatına satılıyor ve 
elde edilen kâr da boşa gidiyor.

Sizin üretiminiz hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
C.K.: Üretimimiz ağırlıklı olarak 
şöyle; biz kendimizde olmayan 
makineler için, iyi tedarikçilerle 
çalışıyoruz. Çünkü herkes 
bildiği işi yapmalı. İnterlok 
ve süprem grubunu kendi 
bünyemizde yapıyoruz. İnterlok 
üzerine kumaş satışımızı 
gerçekleştiriyoruz.

S.G.: Özellikle deri grubuna 
yaptığımız kumaşlarımızda 
oldukça iyiyiz. Deri piyasasına 
bu ürünümüzü verdiğimizde, çok 
farklı bir görüntü oluşuyor. Şu 
an ağırlıklı olarak deri alt bezi 
üretimine yönelik çalışıyoruz. 
Deri pantolon ve deri ceket 
gibi daha homojen ürünler elde 
ediyoruz. Bunların dışında kadın 
giyim, bluz ve tayt kumaşlar 
yapıyoruz. Kumaş sadece en iyi 
örülmüş haliyle de kalmıyor. 
Buradaki en önemli noktalardan 
biri, boyahane. Boyahane iyi 
örülmüş bir kumaşı kötü hale de 
getirebiliyor.

Kaç makinede üretim 
yapıyorsunuz? 
S.G.: Şu an 32 örme makinemiz 
ve yaklaşık 27 tane çalışanımız 
var. Bunun haricinde dışarıda da 
25 tane makine çalıştırıyoruz. 

Aylık ve günlük üretiminiz 
nedir?
C.K.: Aylık üretimimiz yaklaşık 
olarak 50 ton civarında 
gerçekleşiyor. Günlük de 1,5- 2 
ton civarında oluyor. Bu durum 
siparişlere göre değişiyor. 

Müşteri ağınızı hangi 
bölgeler oluşturuyor?
S.G.: Bulgaristan, Sırbistan, 
Ukrayna ve İspanya’ya üretim 
yapıyoruz. İç pazarda da deri 
piyasasına ve İzmir Zara grubuna 
hizmet veriyoruz. Zara’nın 
özellikle bazı özel kumaşları var. 
Onları biz yapıyoruz.  

Sizce örme sanayisinin temel 
sıkıntısı nedir?
S.G.: İşi bilmeyenlerin de, 
işi bildiğini söyleyerek bu 
piyasada yer alması. Bu durum 
sektörü de geriye götürüyor. İşi 

bilmeyen kişilerin de biliyor gibi 
davranması sektöre zarar veriyor. 
Kumaş kalitesi de aşağı düşüyor. 
İşi bilmeyenler 1 liraya kumaş 
yaptığı için, bizim de 1 lira 
dememiz gerekiyor. İnsanlar da 
bu konuda bilinçlenmeli. Aradaki 
fark şu; onların yaptığı kumaşın 
3 ay, benim yaptığım kumaşın 5 
yıl ömrü oluyor.
C.K.: Polyester ve ipliklerdeki 
anti dampinglerden dolayı 
ürün çekmiyorlar, içeride 
iplik sıkışıyor. İçeride iplik 
sıkıştığı zaman, yerli üreticiler 
zam yapıyor. Çünkü talep 
çoğalıyor. Çoğunlukla fiyatlarda 
dalgalanmalar oluyor. Hem 
kurdaki dalgalanmalardan, hem 
de tedarikçilerden kaynaklı 
bir dalgalanma görülüyor. 
Mesela müşteri ile bir fiyat 
konuşuyorsun, ertesi gün ipliğin 
fiyatı artırabiliyor.  

“Kadro ve başarı doğru 
orantıda”
Sektörde başarılı olmak için 
nasıl bir yol izlediniz?
C.K.: Amacımız daha kaliteli 
ve ulaşılmaz ürünleri yapmak. 
Başarılı olmak için, kadronun 
çok sağlam ve düzgün olması 
gerekiyor. Personelin işi kendi işi 
gibi görmesi şart. İşiyle
ilgili bilgili olup, herhangi
bir sorunun sana gelmeden 
çözüme kavuşturabilmesi önemli. 
Kadro ne kadar iyiyse, o kadar 
başarılı olursunuz. Başarılı 
olan firmaların kadrolarına 
baktığınızda bunu net bir şekilde 
görebilirsiniz. Aynı zamanda 
kadroların da birbirleri arasındaki 
iletişimi son derece önemli. 
Örgünün boyahaneyle, 
boyahanenin pazarlama ile 
kurduğu iletişimi önem arz 
ediyor.

S.G.: Müşteri memnuniyeti
de başarılı olabilmek için 
olmazsa olmaz ilkelerden birisi. 

“Olmayanı yapmaya 
çalışıyoruz” 
Bu müşteri memnuniyetini 
sağlayabilmede önemli 
olan bir konu da Ar-Ge.  Bu 
anlamda çalışmalarınız 
nelerdir?
C.K.: Ar-Ge çalışmalarında 
müşterinin talebine uygun 
Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. 
Bizden istenilenin yanında, 
3-4 alternatifli çalışmalar 
götürüyoruz. Müşteriye sunulan 
1 tane seçenektense 4 seçenek 
çok daha iyi oluyor. Bir kumaş 
istendiği zaman, kumaşın 
aynısını ve seçenek olarak da 
bizden bir tarz katarak müşteriye 
sunuyoruz. Kendi hayal 
gücümüzden yararlanarak böyle 

ACK Tekstil, farklı kumaş tasarımları ve Ar-Ge çalışmaları ile örme sanayisinin başarılı firmaları arasında yer alıyor.
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bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 
Olmayanı yapmaya çalışıyoruz. 

Bu aşamada gittiğiniz 
fuarlar mı etkili oluyor?
S.G.: Gezmekten çok, sektör 
dışında bir başka şeyden 
konuşurken, araştırırken farklı 
çalışmalar aklıma gelebiliyor. Şu 
anda simli kumaşlar yapıyoruz. 
C.K.: Ar-Ge ekstra bir maliyettir. 
Renkli sim yerine, simi boya 
ile renklendirmeye başladık. 
Bu çalışma, 1 buçuk ay 
sürdü. Şunu biliyoruz, Ar-Ge 
sipariş getirir. Biz çalışırken 
de, müşteriyi kendimiz gibi 
görüyoruz. Yaptığımız bu 
ürünler şu an yapılabilen bir 
sistem değil. Çoğu firma denedi, 
biz uzun bir süre üzerinde 
çalıştık. Şu an istenilen ne 
desen varsa yapabiliyoruz. Bu 
ürünleri, varaklara alternatif 
olarak geliştirdik. Ele yüze 
bulaşmayan, dökülmeyen, 
elbisenin ömrü bitene kadar 
kullanılabilen bir ürün. Elbiseye 
döndüğü zaman da 40 derecede 
yıkanarak kullanılabilinecek.  

ÖRSAD’da yeni bir dönem 
başladı. Bu dönemde 
ÖRSAD’dan neler 
bekliyorsunuz?
C.K.: ÖRSAD’da Fikri Başkan 
derneğimizi gerektiği yere 
getiriyor. Fakat yalnız kaldığını 
düşünüyorum. Herkes bir 
güç birliğinin, topluluğun 
oluşmasını istiyor ama kimse 
bu toplulukta yer almıyor. Şu 
anki üye sayısının kaçını seçim 
günü görebildik? STK’ların 
Türkiye’de tam anlamıyla 
gelişmediği bir gerçek. Herkes 

bir şeyler yapmaya çalışıyor ama 
kimse arkasında durmuyor. Fikri 
Başkan, bu duruma rağmen çok 
iyi bir şekilde dernek işlerini 
götürüyor, örmecileri çok iyi bir 
şekilde destekliyor. Tüm örgücü 
ve tedarikçiler ÖRSAD’ın 
çatısı altında toplansa, çok 
daha iyi işler yapılabilir. Bir 
yılda Türkiye’ye 2 bine yakın 
makine giriyor. Her firma gidip 
kendi makinesini alıyor. Bu 
makineleri dernek, Avrupa’daki 

dernekler gibi toplu bir şekilde 
alsa üyelerin de gücü ile pazarlık 
oranı çok daha farklı olur. 
Fikri Başkan bu konuda bir 
çalışma yaptı, ama üyelerden 
destek çıkan olmadı. Görüşülen 
konular var fakat sonrasında 
ne toplantılara katılım oluyor 
ne de güç birliği gerçekleşiyor. 
Tüm örmecilerin, başta derneğe 
üye olmaları gerekiyor. Biz 
elimizden geldiği kadar bu 
konuda teşvik oluyoruz.

“Kendi örgü makinemizi 
yapacağız”
2018 yılına dair ne gibi 
hedefleriniz var?
S.G.: Farklı bir projemiz 
var. Alt yapımızı neredeyse 
tama mladık. Kendi örgü 
makinemizi yapacağız. 6 ay- 1 
yıl içerisinde başlayacağımız 
bir proje bu, satmak için 
değil, kendi işlerimizde 
kullanmak için bu makineyi 
yapmak istiyoruz. Tamamen 
kumaşa farklı bir şekilden 
bakacağız. Piyasaya sunulan 
makinelerden daha farklı bir 
tarzda yapacağız bu makineyi. 
Bizim alanımız polyester 
kumaş, bu alanda yeni Ar-Ge 
çalışmaları yapacağız. Piyasada 
olmayanı yapıyoruz. Daha 
yenilikçi kumaşlar üretebilmeyi 
hedefliyoruz. 
C.K.: İşletmemizde yaptığımız 
makinelerden biri, bizim 
yapmış olduğumuz bir makine. 
20 günlük bir sürede yaptık. 
Örgü tekniğini farklılaştıracak 
bir makine ortaya çıkaracağız. 
Çünkü müşteri her zaman 
yenilik istiyor. Bu alanda 
çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. 

ACK Tekstil Firma Ortağı Sinan Gürbüz, piyasaya sunulan makinelerden farklı bir örgü makinesi yapmayı hedeflediklerini belirtiyor.

ACK Tekstil, çok daha homojen, diri ve akışkan bir yapıda olan kumaşlar üreterek farklılığını ortaya koyuyor.
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DERİDE İHRACATIN DEĞERİ 
‘DETAYLARDA’ ÖNE ÇIKTI
İDMİB tarafından düzenlenen ve deri sektörünün sembol yarışmalarından Detay Deri Ürünleri 
Tasarım Yarışması’nın 4’üncüsü düzenlendi. Yarışmanın ödül törenine ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt da 
teşrif etti. 

Türk deri ve deri 
mamulleri sektörünün 
en önemli ve sembol 

kuruluşlarından biri İstanbul Deri 
ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İDMİB), sektörün tarihsel 
tecrübesini tasarımla buluşturarak 
ihracat kapasitesini artırmayı ve 
dünya çapında duyurmaya katkı 
sağlıyor. İDMİB, bu kapsamda 
Detay Deri Ürünleri Tasarım 
Yarışması’nın 4’üncüsünü 12 
Aralık tarihinde Polat Rönesans 
Otel’de sektörün öncü isimleri 
ve davetlilerle bir araya gelerek 
düzenledi. 
Deri sektöründe 2017-2018 
yılı sonbahar/kış döneminin 
modasının belirlendiği Detay 
Deri Tasarım Yarışması’nda Siran 
Ertan, Mehmet Ali Dinç, Simay 
Bülbül, Ruken Mızraklı, Hüseyin 

Buzrul, Murat Aytulum, Musa 
Evin, Can Oker, Güven Karaca, 
Fikriye Altunbaş, Cemal Aydın 
ve Hakan Güldağ gibi birbirinden 
değerli isimler jüri üyeliği yaptı. 
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İDMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Şenocak’ın ev sahipliğini yap-
tığı geceye Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkan vekilleri 
Tahsin Öztiryaki, Mustafa Çık-
rıkçıoğlu, ihracatçı birlikleri 
başkanları ve ÖRSAD Başkanı 
Fikri Kurt katıldı. Düzenlenen 
yarışma ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Fikri Kurt, gerçek-
leştirilen yarışmaların sektörü 
canlandırdığına değindi. Kurt, 
gençlerin sektöre adım atmaların-
da yarışmaların güçlendirici bir 
etkisi olduğunu belirterek bu tür 

organizasyonların çoğalmasının 
umut verici olduğunu açıkladı. 
ÖRSAD olarak eğitim alanındaki 
çalışmalara yeni dönemde daha 
çok eğileceklerini belirten Kurt, 
meslek liselerindeki öğrencilerin 
ilgili sektörler ile bütünleşebilme-
leri ve deneyim kazanabilmelerini 
son derece önemsediklerini ifade 
etti. ÖRSAD bünyesinde kurulan 
komisyonlar ile eğitim ve sektör 
arasında bir köprü kurmayı he-
deflediklerinin altını çizen Kurt, 
pratik ile teorinin birleşimi ile ka-
lifiye eleman sorununun çözüme 
kavuşacağını dile getirdi. 

İhracatın değeri Ar-Ge, 
inovasyon ve tasarımda
İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Şenocak, gecenin açılış 
konuşmasına yakın zamanda 

vefat eden, iş dünyasının acı 
kaybı İTO Başkanı İbrahim 
Çağlar’a Allah’tan rahmet ve 
yakınlarına başsağlığı dileyerek 
başladı. Tasarım yarışmalarının 
sektöre sağladığı katkılara vurgu 
yapan Mustafa Şenocak, “Şimdi 
yeni bir tasarım yarışması ile 
karşınızdayız. Yarışmamızı bir 
gün ertelemiş olmamıza rağmen 
bugün çok yoğun bir katılım ile 
karşılaştık. Her geçen gün daha 
çok kişiye ulaşan yarışmamız-
da her iki kategoride de yoğun 
başvuru aldık ve başta Özge 
Ulusoy olmak üzere 26 mankenin 
taşıdığı 12 finalistimizin tasarım-
larını puanlayarak yarışmamızı 
sonuçlandırdık. Bizler sektör 
olarak ihracatta katma değer için 
tasarımın, modanın, inovasyonun, 
Ar-Ge’nin, markanın önemini 
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biliyoruz. Katma değeri artırabil-
mek için tasarımcılarımıza çok 
büyük görev düşüyor. Bizleri ile-
riye katma değeri yüksek ürünlere 
taşıyacak olan yine tasarımcıların 
getirdiği yeni bakış açıları olacak” 
ifadelerini kullandı. 

Önemli olan farkındalık 
yaratabilmek
Türkiye’nin uluslararası reka-
betçiliğinin fiyat ekseninden 
çıkarak kalite ve yenilikçilik 
temelinde yükselmesinin tüm 
ihracatçıların tartışmasız üzerinde 
hemfikir olduğu ortak bir vizyon 
haline geldiğine dikkat çeken 
Mustafa Şenocak, “İDMİB olarak 
faaliyetlerimizi bu ortak vizyona 
en fazla hizmet edecek alanlara 
yoğunlaştırma gayreti içindeyiz. 
4.Detay Deri Ürünleri Tasarım 
Yarışması da bu çerçeve içerisin-
de deri konfeksiyon ve saraciye 
sektörümüz için tasarım farkın-
dalığını vurgulamak ve sektörün 
ihtiyaç duyduğu genç tasarımların 
yetişmesini sağlamak amaçlarıyla 
titizlikle planlanarak uygulamaya 
geçirilen faaliyetlerimizin başında 
geliyor. Bu yıl dördüncüsünü 
gerçekleştirdiğimiz yarışmamız, 
sektörümüzün geleceğinin tasarım 
konusunda kitlesel farkındalık ya-
ratmaktan geçtiğine inanan yeni-
likçi bir anlayışla hayata geçirildi. 
Tasarımcılarımızın, deri konfek-
siyon ve saraciye kategorilerinde 

yeteneklerini sergileme imkanı 
buldukları 2017 yılı yarışma-
mız, sert bir rekabet ortamından 
daha çok geniş kitleleri sektörle 
doğrudan temasa geçiren bir 
tasarım şenliği havasına büründü” 
şeklinde sözlerini sürdürdü. 
Mustafa Şenocak, son olarak şu 
sözlerle konuşmasını tamamladı: 
“Yarışmamızın gerçekleştirilme-
sinde yoğun emek veren organi-
zasyon komitesi ve sponsorları-
mıza, desteklerini esirgemeyen 

saygıdeğer jüri üyelerimize, 
yarışmamıza hayat veren tasarım-
cılarımıza, ortak vizyonumuzu 
paylaşarak bize güç veren sektö-
rümüzün tüm ihracatçılarına ve 
siz değerli konuklarımıza teşekkür 
ederim.”

2 kategoride 6 ödül sahibini 
buldu
Tasarımcıların deri konfeksi-
yon ve saraciye kategorilerinde 
yarıştığı 4.Detay Deri Ürünleri 

Tasarım Yarışması’nda başarılı 
tasarımcılar ödüllendirildi. 2017 
Detay Deri Ürünleri Yarışması 
Deri Konfeksiyon ve Saraciye 
Kategorileri olmak üzere 2 kate-
goriden oluştu. 
Deri Konfeksiyon kategorisinde 
Esra Ayşe Akkaya birinci olurken, 
Fatih Uğur ikinci, Furkan Erdo-
ğan ise üçüncü oldu. Saraciye 
kategorisinde ise Berk Gümüşte-
razili birinci, Sena İlkyaz ikinci 
ve Bektaş Şahin üçüncü oldu. 

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak’ın ev sahipliğini yaptığı geceye ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt katıldı.

İDMİB tarafından düzenlenen Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nın 4’üncüsünde genç tasarımcılar ödüllerine kavuştu.
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“çalışanlar için yeni bir sistem kurulmalı”

Uğur Sarıtaş, ‘zor olanı 
başarma’ gayreti ile 
örme sanayine adım 

attığında henüz 16 yaşındaydı. 
Sektörün zorlu dalı olan ringel 
makinelere duyduğu merak ile 
sarıldı işine. Ve gün geldi, yılla-
rın birikimi ve deneyimi ile usta 
olarak çalıştığı Asner Örme’nin 
firma ortaklarından biri oldu.  
Asner Örme, bugün 17 ringel 
makinesi ile aylık 60 ton kumaş 
üretimi gerçekleştiriyor. Asner 
Örme Firma Sahibi Uğur Sarıtaş, 
binlerce kişinin çalıştığı bu 
sektörde başarılı olabilmek için 
dikkat, kontrol, özveri ve müş-
teri diyaloğunun olması gerekti-
ğini özellikle vurguluyor. Örme 
sektöründe geçmiş yıllara göre 
çalışan profilinde ciddi bir deği-
şiklik olduğunu ifade eden Sarı-
taş, yeni dönemde ÖRSAD’dan 
beklentilerini ise farklı bir öneri 
ile bizlerle paylaşıyor ve “Der-
neğin bünyesinde her çalışanın 
özgeçmişinin kaydedildiği bir 
sistemin işverenler açısından 
büyük bir fayda sağlayacaktır” 
diyor. Şimdi Asner Örme’yi 
yakından tanıma zamanı… Sözü 
Uğur Sarıtaş’a bırakıyoruz.

uğur bey sizi ve firmanız as-
ner Örme’yi kısaca tanımak 
isteriz.
Lise eğitiminden sonra, 1996 
yılında örme işine başladım. 

Sonrasında da makinenin her ala-
nında çalıştım. Örme sektöründe 
kumaş kontrol, makineci ve 
ustabaşı olarak yıllarca çalıştım. 
Örmenin her branşında bulun-
dum. Askere kadar makine de-
partmanında çalıştım. Askerden 
sonra özel bir firmada vardiya 

Aylık 60 ton kumaş üreten Asner Örme, ringel kumaş üretiminin başarılı firmaları arasında yer 
alıyor. Asner Örme Firma Sahibi Uğur Sarıtaş, örme sanayisinin güçlenebilmesi için ÖRSAD’ın yeni 
döneminde çalışanlara dair farklı bir sistem geliştirmesi gerektiğini özellikle vurguluyor.

sorumlusu olarak çalıştım. 2007 
yılında Asner Örme kuruldu. 
Ben o zaman Asner Örme’nin 
ustası olarak çalışıyordum. Daha 
sonrasında 3 yıl kendi işletmemi 
çalıştırdım. 5 adet ringel maki-
nem vardı ve sonrasında Asner 
ile yine yollarımız birleşti. Şu 
an Asner Örme’de Sedat Bakan 
ile firma ortağı olarak devam 
ediyoruz. 17 adet ringel makinesi 
ile üretimimizi sürdürüyoruz. Şu 
an bünyemizde 30 kişi ile hizmet 
veriyoruz. 8 saat, 3 vardiya şek-
linde çalışıyoruz. Fason üretim 
gerçekleştiriyoruz. Bizim için, 
fason daha avantajlı olduğu için 
fason üretimde devam etmeyi 
düşünüyoruz. Özellikle ringelde 
kumaşın maliyeti oldukça yük-
sek, bu yüzden fason üretim
daha uygun.

aylık ve günlük üretiminiz şu 
an nasıl seyrediyor?
Sezonda yüzde yüz kapasite ile 
çalıştığımız zaman günlük 2 ton, 
aylık 60 ton üretim yapabili-
yoruz. Yılda da 500 ton kumaş 
yapıyoruz. Bu da ringel makine 
için oldukça iyi bir rakam. 
Önemli olanın kilo değil, sağlam 
örülen kumaş olduğunu düşünü-
yorum. 

“Hükmedebildiğiniz kadar 
makine almalısınız”
siz bu durumda nasıl başarılı 
olabilmeyi yakaladınız?
Ben programlı bir şekilde 
işlerimi yürütmeye çalışıyorum. 
Hükmedebildiğimiz kadar maki-
neye sahip olmalıyız diye düşü-
nüyorum. Çünkü makineyi yö-
netebilmek de çok önemli. Sizin 

asner Örme’den mesajınız var:
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kontrolünüzde olması gerekiyor. 
Mesela, bir çalışanın gelmemesi, 
üretimin ciddi anlamda aksama-
sına neden olabiliyor. Kendim 
ringel de tecrübeli olduğum 
için bazı konularda işletmeye 
de yardımcı oluyorum. Şu anda 
kendi yerimiz olsa da olmasa da 
ortada bir emek var. Başarı için 
kesinlikle; dikkat ve kontrolü 
temel alıyorum. Ayrıca müşteri 
ile paslaşarak, imalata girmeden 
bir top yapıp onaylanarak devam 
ediyoruz. 

“Örme sektöründe eskiler-
deki gibi heyecan yok”
ringel makine kullanan 
firmalar sektörde çok daha 
nadir yer alıyor.
Bizim gibi ringel makine kul-
lanan sayılı firmalar var. Düz 
makineden farkımız, düz makine 
tek iplikle yapılıyorken, ringel 
makine ile 5-6 renge çıkabiliyor 
olmamız. Bu yüzden düz ma-
kinelerle yapılan işe göre, çok 
daha zor bir iş yapıyoruz. Te-
ferruatı ve riski çok daha fazla. 
Düz mallar herhangi bir hatada 
kullanılabiliniyor ama bu bir 
ringel kumaş için geçerli değil, 
geri dönüşümü olmuyor. Ama 
bizde iplik abrajı renkli olduğu 
için yağ izleri problem olabiliyor 
ve dikkat edilmediğinde bize 
fazla zarar verebiliyor. Açıkçası 
bizim sıkıntılarımız oldukça 
fazla. Örneğin eleman aradı-
ğımıza dair bir ilan vermiştik 
fakat yetiştirebilecek bir eleman 
dahi bulamadık. Eskiye nazaran 
şu anki gençlerde o heyecanı 
göremiyoruz. İnsanlar artık daha 
çok AVM tarzı iş yerlerinde 
çalışmayı tercih ediyor. Vardiyalı 

çalışmak istemiyor. Bizim işte 
maaşlar iyi ama yine de insanlar 
örme sektörünü tercih etmiyor.

“zordu ama ben bu işi 
öğreneceğim dedim”
bunun nedeni ne sizce?
Herkes çocuğunu rahata alıştırıyor. 
Bu işlerde eziliyorsun, zorluk çeki-
yorsun ama insanlar artık zorluğa 
gelemiyor. Şu anda hatalı malların 
çıkmasının sebebi de eski eleman-
ların olmaması. Kalifiye eleman 
yetişmediği için kalite de düşmüş 
oluyor.  Bunun için İsmek’te bir 
örgü örme bölümü açılabilir, bunun 
için devlete başvuru yapabiliriz. 
Böyle bir sistemde bu işlerin genç-
lere öğretilmesi ve yeni nesillere 
alıştırılması gerekiyor. Gençlerin 

heveslendirilip biraz daha bu sek-
törün sevdirilmesi gerekiyor diye 
düşünüyorum. Ben yaptığım işten 
keyif alıyorum. 16 yaşımda başla-
dım, 22 senedir çalışıyorum. Ama 
herkes o hazzı ve keyfi almıyor. 
Bence insanın hangi işi yaparsa 
yapsın o işte en iyisi olması lazım. 
Kendini geliştirmesi, aynı yerde 
kalmayıp devamlı bilgilerinin üs-
tüne koyması lazım. Ama şu anda 
gördüğüm ne yazık ki, eski işleri 
yapan elemanlar şimdi yok. 

şimdiki çalışanlarda 
gördüğünüz başlıca sıkıntılar 
neler oluyor?
Ayrıntı olarak gözükebilir ama 
çalışanların sürekli telefonla 
ilgilenmeleri, sosyal medyayı 

çok yoğun kullanmaları yapılan 
işte sıkıntı yaratabiliyor ve 
hatalı ürün çıkabiliyor. Çünkü 
yaptığımız işte dikkat ve kontrol 
çok önemli.

yeni dönemde Örsad’dan ne 
gibi çalışmalar bekliyor-
sunuz?
Bütün çalışanların kayda alındığı 
bir sistemin kurulmasını istiyo-
rum. Çalışanlarda da “Örme ma-
kinecisi” diye bir kartın olması, 
nerelerde çalıştığı ve ne maki-
necisi olduğunun bilgilerinin 
kaydedildiği bir sistem olmasını 
bekliyorum. Örneğin, çalışan-
lardan biri bir yere zarar veriyor 
ama hiçbir yerde kaydı yok veya 
bir yerde hırsızlık yapmış fakat 
senin firmanda çalışabiliyor ve 
siz bilmiyorsunuz. Böylelikle 
bu sistem sayesinde tüm bunları 
görebiliriz. 

asner Örme olarak büyüme 
planlarınız var mı?
Şu anki mevcut durumda temel 
olarak önem verdiğimiz, eli-
mizdeki sistemi döndürebilmek 
ve hatalı kumaş yapmayarak 
dengeli bir şekilde gelişmektir. 
Bunun yanı sıra, makine sayısını 
artırmadan kendi iş yerimizi 
alabilmeyi de hedefliyoruz. Bu 
anlamda ÖRSAD başkanlığında 
örmecilerin bir arada bulunduğu 
Sanayi Bölgesi projesine ağırlık 
verilmesi bütün örmeciler için 
çok iyi bir gellişme olacaktır. 

Ringel kumaş üretiminin başarılı firmaları arasında yer alan Asner Örme, aylık 60 ton civarında kumaş üretiyor.

Asner Örme Firma Sahibi Uğur Sarıtaş, işteki başarının çalışanların dikkat ve kontrol kabiliyetine bağlı olduğunu vurguluyor.
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ÖRSAD ÖĞRETMENLERİ BU SENE DE UNUTMADI

Örme Sanayicileri 
Derneği, eğitim 
alanında verdikleri 

destekleri bu sene de 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nde 
öğretmenlerin yanında yer alarak 
gösterdiler. ÖRSAD Başkanı 
Fikri Kurt’un öncülüğünde 
Başkan Yardımcısı Aptullah 
Karabela ve Vahit Dikilitaş, 
ÖRSAD Genel Sekreteri Recep 
Çaymaz ve yönetim kurulu 
üyeleri Zeytinburnu’nda 80 yıllık 
tarihiyle örme sektörüne kalifiye 
eleman yetiştirmek için mücadele 
veren Şehit Büyükelçi Galip 
Balkar Meslek Lisesi’ni ziyaret 
etti. Bu anlamlı günde geleceğin 
nesillerini yetiştiren öğretmenler 
ile bir araya gelen ÖRSAD, 
meslek liselerindeki eğitim ve 
örme sanayideki kalifiye eleman 
sorunun çözümü üzerine fikir 
alışverişinde bulundular. 

Öğrenciler için özel projeler 
üreteceğiz
Öğretmenlerin ÖRSAD’dan 
beklentilerinin neler olduğuna 
dair görüşlerin alındığı 
buluşmada, pratik ile teorik 
bilginin birleşimin hem 
eğitimi hem de sektörü ileriye 
götürüleceğinin altı çizildi. 
Öğrencilerin okulda gördüğü 

eğitimi, sektörde edinecekleri 
deneyim ile perçinleyeceklerine 
değinilen görüşmede, ÖRSAD’ın 
yeni döneminde öğrencilere 
yönelik önemli projeler 
yürütüleceğinin de haberi verildi. 

Örme Sanayicileri Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri yalnız bırakmadı ve Şehit 
Büyükelçi Galip Balkar Meslek Lisesi’nde görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. 

İletişim komisyonu görev 
başında
Ziyaret sonrasında yönetim 
kurulu adına bir açıklama 
yapan ÖRSAD Başkanı Fikri 
Kurt; “Her zaman olduğu gibi 

bundan sonra da öğretmen 
ve öğrencilerimizin yanında 
olacağız. Oluşturduğumuz 
komisyonlar aracılıyla 
programları yakından takip 
ederek ihtiyaçları kısa 
sürede tedarik etmeye gayret 
göstereceğiz. Yeni dönemde 
oluşturmuş olduğumuz 
komisyonlardan bir tanesi 
olan iletişim komisyonu. 
Bu komisyonumuz ile 
öğrencilerimiz için ayrı 
projeler yürüteceğiz. Bu 
projeler tamamlandığında siz 
değerli üyelerimizle paylaşıyor 
olacağız. Bu vesileyle buradan 
bir kez daha, eğitmeyi ve 
öğretmeyi ideal olarak kabul 
ederek ülkemizi çağdaş 
medeniyetler seviyesine taşıma 
uğruna mücadele eden, başta 
Başöğretmen Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere tüm 
öğretmenlerimizin öğretmenler 
gününü kutluyorum. Vefat 
edenlere Allah’tan rahmet, 
hayatta olanlara ise kolaylıklar 
diliyorum” açıklamasında 
bulundu.
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ÖRME KUMAŞ RÜZGARINA

Giyimimizin vazgeçil-
mez parçası denim, son 
yıllarda farklı dokusu 

ile ‘merhaba’ diyor. Her yaştan, 
her cinsiyetten insanın kolaylıkla 
kombine edebildiği, yer ve zaman 
ne olursa olsun rahatlıkla kullana-
bildiği denim, klasiğin dışına çı-
karak farklı bir tarz ile tüketiciye 
sunuluyor. 
Örme kumaş her ne kadar günü-
müzün tercihi olsa da denimin 
tarihi oldukça eskiye dayanıyor. 
19’uncu yüzyılda Levi Strauss 
tarafından ağır iş elbisesi olarak 
dikilen denimin gündelik hayatı-
mıza sert bir giriş yaptığını bugün 
görebiliyoruz. Denim bir diğer 
adıyla (blue-jean) sağlam dokusu 

ve rahat olmasıyla kısa sürede 
herkes tarafından sevilerek kulla-
nılmaya başlandı. Denim üretici-
lerinin piyasadaki aktif konumla-
rını sürdürebilmeleri için yapmış 
oldukları yeniliklerden biri de 
kuşkusuz her bedene uygun ürün 
üretmeleri oldu. Farklı bedenden 
kişilerin kolaylıkla kendine uygun 
bir denim edinebilmesi, vücut 

tipine göre ürün alabilme özgür-
lüğünü de gün yüzüne çıkardı. 
Züleyha Demirci ve Nihat Çelik, 
‘Örme Denim Kumaşların Tercih 
Edilmesi Üzerine Bir Araştırma’ 
adlı makalesinde kot pantolon 
görünümlü örme kumaşların 
değerlendirmesini yaparak bu 
kumaş türüne ilginin her geçen 
gün büyüdüğüne değindiler.

Leggingsler ile örme kumaşa 
ilgi arttı
Makaleye göre, bu akımın başla-
masıyla yeniden gündeme gelen 
uzun ve vücudu saran elastik 
pantolonlar için, sıklıkla kullanı-
lan yöntem örgü olarak karşımıza 
çıkıyor. Örgü denim, indigo bo-
yanmış iplikten elde edilen denim 
görünümlü örme kumaşa verilen 
isim olarak biliniyor. Kumaşın 
böyle anılmasının nedeni, bu 
kumaşların denimin kendine has 
rengi olan indigo iplikleriyle örül-
müş olmasından kaynaklanıyor. 
İndigo rengindeki örgü kumaşlar 
uzun zamandır üretilmekte; ancak 
denim modasındaki ‘legging-
sler’ yani kumaşı kot pantolon 

Yıllardır üretilen denim pantolonların tüketiciye 
ulaştırılırken görsel açıdan sürekli bir farklılık 
arayışı ile üretildiği düşünülürse; sanayiciler 
açısından da denim görünümlü örme 
kumaşlar, var olan bir boşluğu doldurabilir.

Denim de katildi.

Örme kumaşlar denime yeni bir soluk getirdi. Geleneksel üretim modellerinin

yavaşça terk edilerek farklı üretim tekniklerinin benimsendiği denimde, son moda denim görünümlü 

örme kumaşlar olarak öne çıkıyor.

örme kumaş
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görünümlü uzun bayan taytları 
popülerleşmeye başlayınca 
örgü denim kumaşa olan ilgi de 
yeniden canlandı. Demirci ve 
Çelik’in makalesinde verdiği 
bilgiye göre; örgü denim kumaş-
lara olan ilgi geçmişten geliyor 
ancak geleneksel yöntemle 
üretilen denimin büyülü indigo 
rengini örgü ipliğine dönüştür-
mek oldukça güç olduğundan 
bu tarz giysiler sistematik olarak 
üretilemiyordu.
Ticari olarak son zamanlarda 
oldukça popüler olan örgü de-
nim kumaşlar artık sadece kadın 
taytı olarak değil, geleneksel 
denim kumaştan üretilen hemen 
her çeşit giysinin yapımında 
kullanılıyor. Züleyha Demirci 
ve Nihat Çelik kaleme aldığı 
makalesinde örme denim üze-
rine tüketiciye anket çalışması 
uygulayarak kullanım sıklığını 
ve ürünlerin konfor ve esneklik 
açısından özelliklerini test 
ettiler. Örgü denim özelliklerine 
detaylıca değinilen makalede, 
iki iplik ve süprem gibi farklı 
türlerden kumaşların incelemesi 
şu sözlerle anlatılıyor: “Pek 
çok araştırmacı, halat olarak 
boyanan indigo ipliğinin bobin 
haline getirilmesi için patentler 
geliştirmiştir. Shin’in 2004 
yılında aldığı patentte ise örgü 
kumaş haline getirilen denim 
kumaşlar, geleneksel yöntemle 
üretilen denim kumaşlarla 
kıyaslanmıştır. Sonuçlar kıyas-
landığında örgü denim kumaşın 
mukavemet ve enine çekme 
testleri dışında geleneksel denim 
pantolonla benzer özellikler 
gösterdiği, ayrıca örgü denim 
pantolondaki hava geçirgenliği 
ve ısı tutma özelliğinin normal 
denime kıyasla oldukça yüksek 
olduğu bulunmuştur. Örgü 
denim kumaşın üretim özelliği 
bakımından da daha yumuşak 
olması ve elastan ilavesinin 
pantolonu daha esnek yapması 
nedenleriyle bu ürünün daha 
avantajlı olduğu araştırmanın 
temel sonucudur. Gokarneshan 
ve arkadaşları, 2010 yılında yap-
tıkları çalışmalarında öncelikle 
dokuma denim ve örgü denim 
pantolonların özelliklerini 
kıyaslamıştır. Araştırmacılar 
dokuma denimin sert, elasti-
kiyetsiz ve buruşmaya yatkın 
olduğunu buna karşın örgü 
denimin vücudun hareketlerine 
olanak sağlayacak esneklikte, 

yumuşak ve buruşmaya daha 
dayanıklı olduğunu bildirmiş-
lerdir. Ayrıca yazarlar konfor 
ve ucuzluk bakımından da örgü 
denimin daha avantajlı olduğu 
görüşündedir. Dolayısıyla bu 
çalışmada örgü denim üzerinde 
durulmuş ve desen açısından en 
uygun yöntem araştırılmıştır. 
Çalışmada iki iplik kumaşlar, 
atlamalı çift yüzlü kumaşlar ve 
süprem kumaşlar kullanılmıştır. 
Üretilen kumaşlara esneklik, 
may dönmesi, yumuşaklık, 
yapısal analiz, kuru temizleme, 
yıkama, ter ve sürtme haslığı 
testleri uygulanmıştır. Çalışma 
sonucunda üç tip kumaşın da 
haslık değerleri aynı derecede 
ve iyi çıkmıştır. Atlamalı kuma-
şın esnekliği diğer kumaşlardan 
düşüktür. May dönmesine en 
yatkın kumaş süprem kumaştır. 
Ayrıca atlamalı ve iki iplik ku-
maşların dokuma denim kumaşa 
kalınlık ve yapı itibarı ile daha 
çok benzedikleri bulunmuştur. 
Çalışmanın ikinci aşamasında 
bu iki tip kumaşa enzimle yıka-
ma yapılmış ve haslık testleri 
tekrar edilmiştir. İki tip kumaşta 
benzer niteliktedir. Ancak görsel 
açıdan dimi desenli iki iplik 
kumaşlar örgü denim üretmek 
için tavsiye edilmiştir.”

Denim de katildi
Çok daha esnek çok daha 
yumuşak
Farklı meslek gruplarından ve 
cinsiyetten kişilere uygulanan 
anketin sonuçlarında ise, 
pazarda başarılı olabilmek için 
tüketicinin arayışına kulak 
vermek gerektiği ve ihtiyaçları 
iyi analiz ederek, tüketicinin is-
tediği yönde çözümler sunmak 
üzerine yoğunlaşıldı. Buradan 
hareketle piyasadaki gerek 
fiziksel konfor açısından gerek 
dokuma denim pantolonların 
ergonomik açıdan çok rahat 
olmayışlarından tüketiciye 
sunulması gereken farklı 
bir pantolon kumaşına 
ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. 
Özellikle kadın ve çocuklar 
için rahatlığın ön planda 
tutulduğu görülerek, her 
ne kadar elastanlı iplik 
kullanılarak do-
kunan denim 
kumaşlarla 
ihtiyacın gi-
derilebilece-
ği düşünül-

se de denim görünümlü örme 
kumaş üretimi işlem kaynaklı 
daha ucuza mal olabileceğin-
den sektörün örgüyü dokumaya 
galip kıldığı görüldü. Belirtme-
liyiz ki,  genel olarak dokuma 
kumaşlarla örme kumaşların 
özellikleri de kıyaslandığında 
örme kumaşların esneklikleri, 
yumuşaklıkları, buruşmazlık 
özellikleri bakımından daha 
avantajlı olduğu biliniyor. 
Diğer yandan, yıllardır üretilen 
denim pantolonların tüketiciye 
ulaştırılırken görsel açıdan 
sürekli bir farklılık arayışı 
ile üretildiği de düşünülürse; 
sanayiciler açısından da denim 
görünümlü örme kumaşlar, var 
olan bir boşluğu doldurabilir.

Ticari olarak son zamanlarda oldukça popüler 
olan örgü denim kumaşlar artık sadece kadın 
taytı olarak değil, geleneksel denim kumaştan 
üretilen hemen her çeşit giysinin yapımında 
kullanılıyor. 
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ALTIN ÖRME’DEN 10 YILDA
Adı gibi başarıları da altın değerinde bir firma; Altın Örme… 10 yılda firmasını yüzde 200 oranında 
büyüten Altın Örme Firma Sahibi Murat Uluocak, başarının kilit noktasını makine, eleman ve 
ekipmanda görüyor.

Tabiri yerindeyse, 
makinenin ciğerini 
bilen bir örmeci Murat 

Uluocak. Tornacılık ile genç 
yaşta tanışarak örme sanayisine 
giriş yapan Uluocak, bugün 
Altın Örme’nin firma sahibi 
olarak güler yüzüyle karşılıyor 
bizleri. “Örme Dünyası” 
olarak gerçekleştirdiğimiz 
röportajımızda Murat Bey’i 
başarılarından, iş prensibinden ve 
çalışanlarına olan hassasiyetinden 
dolayı tebrik etmemek elde değil. 
10 yıllık bir süre zarfında şirketini 
yüzde 200 büyüten Altın Örme 
Firma Sahibi Murat Uluocak, 
kaliteli bir üretimde şu üç etkenin 
belirleyici olduğunu vurguluyor: 
Makine, eleman, ekipman. Örme 
sanayideki püf noktaları bizlerle 
paylaşan Murat Uluocak, şu an 
üretim yerlerinden dolayı sıkıntı 
yaşadıklarını dile getirerek, 
ÖRSAD’ın yeni döneminde 
Sanayi Bölgesi ile ilgili gelişme 
kat etmesini canı gönülden istiyor 
ve derneğin önümüzdeki dönemde 
çok daha iyi hizmet sunacağına 
inancının tam olduğunu belirtiyor. 
Aylık ortalama 300 ton civarında 
mal üreten Altın Örme, 
inanıyoruz ki günden güne 
kendini geliştirmeye, büyümeye 
devam edecek. Her daim kaliteli 
üretimi prensip edinen Altın 
Örme’nin,  teknolojiyi yakından 
takip etmeyi kendilerine düstur 
edinen yapısı ile örme sanayide 
başarılarını kat ve kat artıracağına 
inanıyor ve sözü Murat Uluocak’a 
bırakıyoruz. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben 1972, İstanbul doğumluyum. 
Örme işine 1989’da tornacılıkla 
başladım. Sektöre örgü 
makinelerin yedek parçasını 
üreten Vahdet Tekstil Makine’de 
çırak olarak girdim. Vahdet 
Tekstil, sektöre hala yedek parça 
üreterek faaliyetlerine devam 

ediyor. Mekanik olarak makineyi 
çok iyi tanıyorum. Makinenin 
metal aksamını iyi biliyorum. 
Makinenin ciğeri derler ya, işte 
onu da çok iyi biliyorum. İlgim 
bir merakla başladı ve şu an 
mesleğimi severek yapıyorum.  
Özümüz tornacılık olsa da, 
2008’de Altın Örme’yi iki 
makine ile kurduk. Tamamen 
örgünün başına geldim ve kendi 
işimi kurmak istedim. Üretim, 
yüzde 50 makine, yüzde 50 
personeldir. Altın Örme’yi 
kurduğumuzdan beri çok sağlam 
bir personelle çalışıyoruz. Hem 
ekibin hem makinenizin hem 
de kullandığınız ekipmanların 

çok iyi olması gerekiyor ki, 
üretiminizle bir üst sınıfa hitap 
edebilesiniz. Kaliteli kumaş 
yapmak istiyorsanız bu üç şeye 
dikkat etmeniz gerekiyor. İyi 
makine almaya çalışıyoruz. 
Yedek parçalarımızı da yine 
aynı şekilde kaliteli seçiyoruz. 
İğnelerimizi Groz-Beckert’tan 
alıyoruz, çünkü onun üzerinde 
daha iyi bir iğne yok. Kaliteli 
üretim yapmak istiyorsanız, 
bunları önemseyeceksiniz ki, 
ürettiğiniz kumaş kendini belli 
etsin. Bakıyorsunuz ki, yağ 
izi var, iğne izi var. Fakat iyi 
bir ekipman ile bu sorunlarla 
karşılaşmanız mümkün değil. 

İki makine ile başladığınızı 
belirtmiştiniz. Peki şu an 
makine sayınız ne kadardır?
Biz kurulduğumuz günden bu 
yana yüzde 200’e yakın bir 
büyüme gösterdik. Şu an 24 
makinemiz var, bu yıl 4 tane sıfır 
makine daha almaya karar verdik, 
Şubat ayında onları da teslim 
alacağız. Bu şekilde büyümeye 
devam ediyoruz. 

“İnsanlara 
taşıyamayacağından fazla 
yük yüklemiyoruz”
Altın Örme’de kaç kişi 
çalışıyor?
27 personelim var. Senede bir 

YÜZDE 200 ORANINDA BÜYÜME 
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çırak anca yetiştirebiliyoruz. 
Gençler bu işte çalışmaya sıcak 
bakmıyorlar, daha masa başı 
işlere yönelim var. O yüzden 
de örme sektörü için eleman 
yetişmiyor. Aşağı yukarı 10 
yıldır biz bu bölgede çalışıyoruz. 
Ekibimizi itinayla seçiyoruz. 
Kurulduğumuz günden bu güne, 
ilk çalışan arkadaşlarımız hala 
bizimle çalışıyor. Makineye önem 
gösterdiğimiz kadar çalışanlara 
da önem gösteriyoruz. Bunun 
da meyvesini topladığımıza 
inanıyorum. Çünkü elemanın 
maaşını gününde veriyorsanız, 
yemek konusunda titiz 
davranıyorsanız ve tüm 
haklarını koruyan bir şekilde 
çalışıyorsanız karşılığını da 
alıyorsunuz. Ustalarımızdan ve 
ekibimizden çok memnunuz. Bu 
işin aslında olması gerekenini 
yapıyoruz. İşin özü, insanlara 
taşıyamayacağından fazla yük 
yüklemiyoruz.
Biz, yüzde 90 fason ve 300 ton 
aylık üretim yapıyoruz. Günlük 
10-11 ton mal üretiyoruz. Ayrıca 
yatırım amacıyla Kahramanmaraş 
Organize Sanayi Bölgesi’nde bir 
bina aldık. Ama tabii İstanbul 
daha merkez olduğu için, 
İstanbul’da da örme sanayiciler 
için böyle bir sanayi bölgesinin 
kurulmasını diliyorum. Oradan da 
bir yer istiyoruz. 

Kahramanmaraş’ta yatırım 
yapmanızın nedeni nedir?
O bölgede de tekstil geliştiği ve 
o bölgeye de hitap etmek için 

böyle bir girişimde bulunduk. 
Kahramanmaraş’ta 4 bin 500 
metrekarelik bir alanda örmeye 
uygun bir yerimiz var. Şu an 
kooperatif ve ödemelerimiz 
devam ediyor. 

“Bu sektörde kendini 
yenilemek zorundasın”
Altın Örme’nin hedefleri 
nelerdir?
Teknoloji ilerliyor, yenileniyor. 
Sürekli yeni makineler ve 
ekipmanlar çıkıyor. Biz de yeni 
makineler almak istiyoruz. 
Fuarları gezdiğimizde ve yeni 
makineleri gördüğümüzde inanın, 
dayanamıyoruz. Aynı yeni araba 

gibi düşünün… Örme sektöründe 
kendinizi yenilemezseniz, 
bitersiniz. Teknolojiden uzak 
kaldığınızda üretiminiz düşer. 
Bunların hepsi bir etken aslında… 
Sürekli yenilikleri yakından takip 
etmelisiniz. 

Yenilikleri takip etmenin 
yollarından biri de fuarlar.
Fuarlara sık sık katılım 
gösteriyor musunuz?
Evet, fuarlarda herkes yeniliğini 
ortaya koyuyor. Bütün makine 
firmalarının neler yaptığına 
bakıyoruz. Hoşumuza giden ve 
ihtiyacımız olan makinelerden 
almaya çalışıyoruz. 

Genel olarak Türkiye’deki 
ustaların makinelerden çok 
iyi anladığına dair bir kanı 
var.
Türkiye tekstilde çok iyi 
bir noktada. Makine imalatı 
yapabilecek seviyede. Bu konuda 
biraz da devlet desteği isteniyor.

Ar-Ge çalışmalarınız hakkında 
bilgi verir misiniz?
Ar-Ge çalışması, örmeciler 
için yeni bir kumaş demektir. 
Numunesini yapıp da üretime 
aldığımız çok sayıda kumaş oldu. 
Ar-Ge için zaman ayırmanız 
gerekiyor. 

Müşterinin taleplerinde nasıl 
değişiklikler oluyor?
Müşterilerimiz kalite istiyor 
ve hiçbir şekilde kumaşta hata 
istemiyor. Müşteri artık “Hangi 
pus olursa olsun” demiyor, “İlla 
gramajım bu olacak” diyor. 
Biz kaliteli bir şekilde üretim 
yaptığımız için müşteri bir tık 
daha bizi tercih ediyor. Biz de 
üst seviyeye hitap edeceğimiz 
için ona göre ekipmanımızı 
belirliyoruz. Belirli müşterilerle 
çalışıyoruz, ucuz mal yapmıyoruz. 

Bundan 5 yıl sonra Altın 
Örme’yi nerede görüyorsunuz?
Bizim asıl hedefimiz, burada 
kiracı olduğumuz için kendi 
yerimize geçmek. İlk beklentimiz, 
Sanayi Bölgesi’nde bir yer 
alabilmek. Örgücülükte kiracı 
olmak zor, o yüzden temel 
sıkıntımız şu anda yer sorunu.

Altın Örme Firma Sahibi Murat Uluocak, kuruldukları günden bugüne çalışanlarına önem verdiklerinin altını çiziyor.

Altın Örme, 10 yılda yüzde 200 büyüme göstererek, bünyesinde bulunan 24 makine ile üretimini sürdürüyor.
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Hız ve tüketim 
kavramlarını içeren 

moda endüstrisi, 
yepyeni bir dönüşümün 

içerisinde… 
Sürdürülebilirlik 

anlayışı ile beraber 
tekstil sektörü de 

üretim, atık ve insan 
ekolojisi üzerine olumlu 

gelişmeler gösteriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
MODA ANLAYIŞI 

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ 
NASIL ETKİLİYOR?
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Dünyadaki toplam elyaf üretiminin 2025 yılına 
kadar yapılmış olan tahminlerinde, toplam lif 
üretiminin her yıl yüzde 3,7 artış sergileyeceği 
öngörülüyor. 

Uzun zamandır dillere 
dolanan bir kavram; 
sürdürülebilirlik. Sürekli 

tüketmenin, elinde olanın eskimeden 
yenisini yedeklemenin sürekli 
pompalandığı günümüzde yeni 
bir dönüşüm ile karşı karşıyayız. 
Üreticisinden tasarımcısına hemen 
herkesin ilgi ve merakla yaklaştığı, 
geçmiş dönemlere göre çok daha 
duyarlı olduğumuz bu dönüşüme 
biz de kayıtsız kalmadık ve Örme 
Dünyası olarak moda ve tekstil 
dünyasındaki sürdürülebilirliği 
masaya yatırdık.
Sürdürülebilir moda kavramını 
son günlerde daha da sık duymaya 
başladık. Önce bu kavramın ne 
anlama geldiğine açıklık getirelim. 
“Sürdürülebilir Moda”; “Eko 
Moda” ya da en genel tanımıyla 
çevreci, geri dönüştürülebilir, 
yüksek kaliteli ürünlerin yer aldığı 
moda akımı olarak tanımlanıyor. 
Modada sürdürülebilirlik 
yaklaşımının bir diğer amacı da 
üretilen ürünlerde yüksek kalite ve 
düşük üretim rakamları sağlanarak 
çevre dostu yeşil ürünler tedarik 
edilmesini sağlamak suretiyle 
günümüzde korkunç bir hızla 
tüketim çılgınlığını körükleyen 
moda endüstrisinin yavaşlatmak 
olarak ifade edilebilir. Bir yandan 
deli gibi alışveriş çılgınlığı diğer 
yandan da yeşile çağrı ve herkese 
sorumluluk yükleyen sürdürülebilir 
moda...  Gazi Üniversitesi Sanat 
ve Tasarım Fakültesi, Tekstil 
Tasarımı ve Üretimi Bölümü Doç. 
Dr. Banu Hatice Gürcüm ve Doç. 
Dr. Ceyda Yüksel’in kaleme aldığı 
“Moda Sektörünü ‘Yavaşlatan’ 
Eğilim: Eko Moda Ve Moda’da 
Sürdürülebilirlik” makalesini bu 
anlamda iyi bir kaynak olarak 
görebiliriz. Sürdürülebilirliğin 3 
boyutunun incelendiği çalışmada, 
tüketiciler ve üreticiler için değer 
katan ürünler ve sosyal/etik unsurlar 
boyutunda ise kişinin sağlığını 
bozmayan giysiler, dengeli üretim 
gibi modanın üretim ve tüketim 
alanlarındaki tüm aktörlere yaşam 
kalitesi katan ürünler ele alındı.

Moda hız ve tüketimi 
çağrıştırıyor
Moda, hız ve tüketim kavramlarını 
içeren bir yapıda kendini var 
ediyor. Bu nedenle ürün tasarlama 
süreci kısa süreli oluyor ve moda 
eğilimleri hızla değişim gösteriyor. 
Yeni ürünler pazarda bir öncekilerin 
yerini hızla alıyor. Bir dönem 
vitrinleri süsleyen kırmızının 

bir sonraki sezonda yerini gri 
parçalara bıraktığını görebiliyoruz. 
Herkesin sırtında bol kesim yün 
örme kazakları gördüğümüz bir 
kışın ardından diğer yıl, daracık 
kesimlerin beğenildiğine şahit 
oluyoruz. Bu tasarım ile başlayan 
değişim sürecinden, bu sürecin 
en önemli parçası olan üretim de 
etkiliyor. Biliyoruz ki, Zara, H&M, 
Mango, Next gibi giyim markaları 
hızlı moda akımının hazır giyimdeki 
liderleri olarak kabul ediliyor. 
Gürcüm ve Yüksel makalelerinde; 
sürdürülebilir modayla ilgili şu 
açıklamada bulunuyor: “Modanın 
hızlı tüketilmesi hammadde, 
enerji, su ve insan gücü 
kaynaklarının hızlı ve ihtiyaçtan 
fazla tüketilmesine, endüstriyel ve 
kullanım sonrası atıkların çevre 
kirliliği oluşturmasına sebep oluyor. 
Temel olarak çiftçilerin tarımda 
kullandığı pestisitin doğal yaşama 

zarar vermesi, diğer ürünlere 
pestisitin bulaşması ve yediğimiz 
yiyeceklerin yapısına geçerek insan 
sağlığına zarar vermesi, ağartma 
ve boyama işleminde kullanılan 
kimyasalların insan sağlığına ve 
çevreye zarar vermesi, atılan eski 
giysilerin çöp alanlarında yer 
kaplaması, tekstil makinelerinin 
büyük çoğunluğunun ses ve 
gürültü yaratarak hava kirliliğine 
neden olması, bitki, su gibi doğal 
kaynakların aşırı kullanımının 
ekolojik dengeye zarar vermesi, 
kumaş ve giysi üreten endüstrilerde 
çalışma koşullarının standartların 
altında olması, yoğun tarımsal 
faaliyetler ve hayvansal lif elde 
edilen hayvanların istismar edilmesi 
ile ekolojik dengenin bozulması gibi 
birkaç başlığa indirgenebilir. Hızlı 
moda endüstrisinin ana hammaddesi 
olan lifin dünyadaki toplam tüketimi 
her geçen yıl artış gösteriyor. 1950 

Sürdürülebilir 
modanın 

avantajları 
- Çevre ve sosyal 
performansların 

iyileştirilmesi markanın 
popülaritesini 

artıracak.
- Şirketlerin sosyal 

ve çevre projelerine 
katılması tüketicilerle 

olan bağın 
güçlenmesine neden 

olacak.
- Üretim zincirinde 

teknolojinin 
kullanılması firmaların 
maliyetlerini azaltacak.

- Hali hazırda birçok 
çevre markasının 
olması firmaların 

çevre performanslarını 
artıracak. 
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yılında 3,7 kilogram olan kişi 
başına lif tüketimi 2008 yılında 
104 kilograma yükseldi. (http://
www.fibre2fashion.com). Amerika 
Birleşik Devletleri’nde 2002 yılında 
kişi başına 28,5 kg (63 pound) olan 
tekstil materyali tüketimi büyük 
bir artışla 2007’de kişi başına 38 
kg (83,9 pound)’a çıktı. Endüstride 
hammadde olarak doğal, rejenere 
ve sentetik lifler kullanılıyor. 5 
bin yıldır ekilen pamuk doğal 
liflerin en mükemmeli ve yiyecek 
olmayan bir tarım ürünü ve 
tekstilde kullanımı en yaygın olan 
doğal lif olarak öne çıkıyor. Pamuk 
üretiminin yüzde 75’ten fazlası 
Çin, Hindistan ve Özbekistan gibi 
gelişmekte olan ülkelerden geliyor. 
Ancak sadece dünya nüfusunun 
yüzde 13’ünü oluşturan Avrupa 
Birliği ve Amerika Birleşik 
Devletleri dünya pamuğunun yüzde 
45’ini kullanıyor. Bir kilogram 
pamuğun giyimde kullanılması 
amacıyla yetiştirilmesi sırasında 
iklime bağlı olarak gerçekleşen 
su tüketiminde önemli farklılıklar 
bulunuyor. Örneğin; Giesen (2008) 
araştırmasında 10 bin ile 17 bin 
litre arasında, Black (2008) 20 
bin ile 40 bin litre arasında ve 
Hansen ve Laursen (1997) ise 
İsrail’de 7 bin litre ile Sudan’da 
29 bin litre su tüketimi olduğunu 
ortaya koyuyor. Sürdürülebilir 
moda paradokslarla doludur. 
Çünkü moda, temelde sezonluk ve 
hızlı değişen eğilimlerle ilgilidir. 
Sürdürülebilirlik ise tanım olarak 
uzun sürmek anlamına geliyor. 
Sürdürülebilir moda ilgi çekici 
olmayı, moda ürünler kullanmayı, 
modanın hızlı olan rutinine aykırı 
olmayı ve tüketim çılgınlığına 
katılmayı reddetmek anlamına 
geliyor.”

Sanayileşme sonrası tüketim 
Geri dönüşümün değerini 
anladığımız sürece, kaynakları 
tasarruflu kullanarak, yeşili 
koruyarak sürdürülebilirlik için 
önemli bir adım atmış olacağız. 
Süleyman Demirel Üniversitesi, 
GSF Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümü’nden Özgün Can ve 
Selçuk Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Tasarım Bilim 
Dalı’ndan Kartal Murat Ayvaz da 
aynı konu üzerine çalışan değerli 
araştırmacılar arasında. Can ve 
Ayvaz’ın kaleme aldığı “Tekstil 
ve Modada Sürdürülebilirlik” 
makalesinde, üretici, tüketici 
ve araştırmacılarda farkındalık 
uyandırmak, sürdürülebilir modaya 
dikkat çekmek ve sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sağlamak 
amaçlandı ve ekolojik çerçeve ile bu 
sorunsal ele alındı. Araştırmacılar 
ele aldıkları konuyla ilgili öncelikle 
şöyle bir açıklamada bulunuyorlar: 
“Sanayileşme, nüfus artışı, 
teknolojik gelişmeler, küreselleşme 
ve bazı felsefi yaklaşımlar gibi 
dünya tarihindeki önemli kırılmalar 
sebebiyle üretim ve tüketim 
arttı. Bunun sonucunda ise doğa, 
çevre, hayvanlar ve bitkiler, yok 
olmasında sakınca görülmeyen 
sınırsız ve değersiz metalar haline 
geldi. Son gelinen noktada sadece 
çevre, doğa değil insan sağlığı 
ve insani/toplumsal kıymetler de 
hoyratça kullanılır bir hal aldı. 
Hızlı tüketim kültürü, doğanın 
sınırlı kaynakları ve ekosistemi 
üzerinde olumsuz etkilere sahip. 
Kalkınmanın ekonomik gelişimler 
ve dolayısıyla insan yaşamına 
kolaylıklar sağlıyor olması onun 
ortaya çıkardığı küresel boyuttaki 
sorunları göz ardı etmemize yeter 
sebep değildir. İnsanın en önemli 
ihtiyaçları olan giysi, aksesuar ve 
ev tekstili gibi ürünlerin üretimini 
sağlayan tekstil ve moda sektörünün 
de, insan ve çevre sağlığı gözetip 
sürdürülebilir kalkınmayı da dikkate 
alarak faaliyetlerine devam etmesi 
gerekiyor. Sektörde, hem üretim 
esnasında kullanılan malzemeler 
ve kimyasal maddeler hem de 
doğal kaynakların kullanımı 
mümkün olduğunca asgari düzeyde 
olmalı.” Can ve Ayvaz, tüketim 
alışkanlığının aslında her dönem var 
olduğuna fakat sanayi devriminden 
sonra, sürekli tüketimden 
beslenen ve bu şekilde gelişen 
yenidünya düzeninde, insanların 
ihtiyaçlarından çok isteklerini 
tatmin etmek için tüketir olduklarını 

Türkiye’de TOBB kapasite verilerine göre yılda 
500 bin ton civarında üretim atığı meydana 
geliyor. Yaklaşık 500 bin ton da evsel atık 
oluşuyor ve yıllık 1 milyon ton civarında tekstil 
atığı ortaya çıkıyor.
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Sürdürülebilirliğin çevre, 
sosyal ve ekonomik 
olmak üzere 3 temel 

ayağı bulunuyor ve bu üç 
boyutunun da sağlanması 

gerekiyor;
*Ekolojik sürdürülebilirlik 

ile hedeflenen doğanın ve 
çevrenin gelecek nesiller için 
korunması, toksik olmayan, 

fiziksel çevreye zarar 
vermeyen dönüştürülebilir 
kaynakların kullanılması.

*Ekonomik sürdürülebilirlik 
ile sağlanmak istenen 
hammadde, enerji ve 

insan gücü gibi ekonomik 
kaynakların ihtiyaç olduğu 

kadar kullanılması.
*Sosyal sürdürülebilirlik ise 

insan hakları, işçi hakları 
göz önünde bulundurularak 
bireyin temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasıyla sağlanan 

sürdürülebilirlik.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 3 
TEMEL MADDESİ

vurguluyor. Araştırmacılar, son 
dönemde tüketim, fizyolojik 
ihtiyaçları tatmin etmekten çok 
psikolojik tatmin, çevre ve dış 
dünya ile kurulan bir iletişim aracı 
olarak görüldüğünün de altını 
çiziyorlar. Doğanın kaynakları 
sınırlı olduğu halde insanın 
ihtiyaçlarının sınırsızmış gibi 
sunulmasıyla ortaya çıkan ekolojik, 
ekonomik, sosyal ve psikolojik 
birçok problem; bilinçli tüketiciler 
ve sivil toplum kuruluşlarınca 
tepkiyle karşılanmaya başlandı. Bu 
da anlamlı bir uzantı olan modada 
sürdürülebilirlik çalışmalarını 
beraberinde getirdi. 

40 yılda 60 kat büyüme
Tekstil ve hazır giyim sektörü 
üretim ve işgücü açısından 
dünyadaki en büyük ve en 
önemli endüstrilerden bir tanesini 
oluşturuluyor. Bu sektör sadece 7 
milyar insanın ikinci derisi olan 
giysileri değil, aynı zamanda 
insanların üçüncü derisi olan 
evlerine de oldukça büyük katkıda 
bulunuyor. (Özdoğan ve ark., 
2007:148). Toplam olarak 60 milyar 
dolar cirosu, yaklaşık 29 milyar 
dolar ihracatı ve 1 milyon kişiye 
sağlamış olduğu (kayıtlı) istihdamla 
en önemli sektörlerden kabul 

ediliyor (BSTB, 2014). Dünyada 
tekstil ve hazır giyim sektörü son 
40 yılda 60 kat büyüme gösterdi. 
Sektörün üretim kapasitesinin 
talebin iki katından daha fazla 
olduğu tahmin ediliyor.

Ekolojik ve ekonomik açıdan 
sürdürebilirlik
Can ve Ayvaz tekstilde 
sürdürülebilirlik konusuna dair 
şunları belirtiyor: “Günümüzde 
moda endüstrisi çevreye en 
fazla zarar veren sektörlerden 
biri oldu. Sektörde giderek 
artan bu sorunun çözümü için, 
sürdürülebilir malzemelerin 
ve üretim yöntemlerinin 
kullanılması gerekiyor. Bunun için 
konvansiyonel doğrusal malzeme 
akışı yerine döngüsel malzeme akışı 
benimseniyor ve geri dönüştürülmüş 
liflerin kullanımı tercih ediliyor. 
Dünyadaki toplam elyaf üretiminin 
2025 yılana kadar yapılmış olan 
tahminlerinde, toplam lif üretiminin 
her yıl yüzde 3,7 artış sergileyeceği 
öngörülüyor. 2014 yılında küresel 
elyaf piyasasındaki liflerin oransal 
dağılımı incelendiğinde, sentetik 
bir lif olan polyester ve doğal bir 
lif olan pamuğun oldukça yüksek 
konumda olduğu görülüyor. 2014 
yılı itibarıyla dünya lif üretiminin 
yüzde 63’ü sentetik lifler olup, 
bunun yüzde 82’lik bölümünü 
poliester lifleri oluşturuyor. Pamuk 
ikinci en önemli lif olup, tüm lifler 
içerisinde yüzde 29’luk bir orana 
sahip. Çalışma sonuçlarına göre, 
konvansiyonel üretim yöntemleri ile 
elde edilen doğal ve sentetik liflerin 
sürdürülebilirlik sıralamasında 
gerilerde kaldığı görüldü. Geri 
dönüştürülmüş veya organik 
üretim yöntemleri ile üretilmiş 
liflerin ise daha çevre dostu 
olduğu görüldü. Tekstil sektöründe 
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi 
için ‘tekstil ekolojisi’ kavramı önem 
arz ediyor.” 

Üretim, insan ve atık ekolojisi
Tekstilde ekoloji; “üretim 
ekolojisi, insan ekolojisi ve atık 
ekolojisi” olmak üzere üç grupta 
incelenebilir. Hammaddenin 
çevre dostu koşullarda üretilmesi, 
kimyasalların çevreye zarar 
vermeyecek ürünlerden seçilmesi, 
solunum, sindirim ve ter yoluyla 
insana zarar vermeyecek giysilerin 
üretilmesi, üretim atıklarının 
ve kulanım sonucu oluşan atık 
giysilerin geri dönüşüm süreçlerinin 
gerçekleştirilmesi gibi konular, 

tekstilde ekoloji, sürdürülebilirlik 
açısından önemlidir (Kurtoğlu 
ve ark., 2004). Tekstilde ekoloji 
yaklaşımına göre; üretimler ekolojik 
etik çerçevesinde yapılmalı, 
ürünler insan sağlığı açısından 
zararlı olmamalı ve ömrünü 
tamamlayıp atık haline gelen 
ürünler sürdürülebilirlik felsefesine 
uygun olarak değerlendirilmeli. 
Tekstil sektöründe sürdürülebilirliği, 
ekolojiyi tehdit eden en önemli 
sorunların başında “atık” meselesi 
geliyor. Türkiye’de TOBB kapasite 
verilerine göre yılda 500 bin ton 
civarında üretim atığı meydana 
geliyor. Yaklaşık 500 bin tonda evsel 
atık oluşuyor ve yıllık 1 milyon ton 
civarında tekstil atığı ortaya çıkıyor. 
Bu atıkların geri dönüşümünün 
sağlanabilmesi gerekiyor. Son 
olarak araştırmacılar, şu açıklamada 
bulunuyor: “Geri dönüşüm temel 
olarak bir malzemenin yeni bir 
üründe tekrar kullanılabilmesi için 
parçalanması, tasnif edilmesi ve 
değerlendirilmesi gibi anlamlara 
geliyor. Bugün için kabul edilmiş 
atık yönetimi stratejilerinin en 

ünlüsü, 3R (reduce, reuse, recycle) 
olarak bilinen ve doğaya atılmadan 
önce ürün, kumaş veya elyaf 
halindeki tekstil malzemelerinden 
maksimum fayda sağlamak ve 
ömürlerini uzatmak üzerine kurulu 
olan stratejidir. Bunlara yeniden 
satın alma boyutunun eklenmesi ile 
4R konsepti oluşuyor. Bu konsept 
ile geri dönüştürülmüş ya da geri 
kazanılmış malzemelerden üretilen 
ürünlerin yeniden satın alınmasının 
önemine vurgu yapılıyor.”

Kaynakça: Kurtoğlu N. Şenol D. 
(2004). Tekstil ve Ekolojiye Genel 
Bakış, Karsinojen ve Alerjik Etki 
Yapabilen Tekstil Kimyasalları. K.S.Ü. 
Fen ve Mühendislik Dergisi, sayı:7, 
s.26-38.
Özdoğan, E., Korkmaz, A., Seventekin, 
N. (2007). Eko-Teks ve AB Çevre 
Etiketi, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 
17(3), 148-152.
BSTB (T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı) Sanayi Genel Müdürlüğü 
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 
Tekstil, Hazır giyim ve Deri Ürünleri 
Sektörleri Raporu. 2014/1.
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KALİTEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN
DİĞER ADI; CAN ÖRME

Can Örme’nin 
kapısından içeri girer 
girmez hissettiğimiz tam 

da şu; ferahlık ve temizlik. Yoğun 
bir üretim rutininde olan temizliği 
her daim çalışma prensibi olarak 
benimseyen köklü bir firma Can 
Örme… Adeta çalışanına verdiği 
önemi ve emeğine gösterdiği 
saygıyı bir kez daha kanıtlıyor 
bizim gözümüzde.
Örme sanayisinde yaklaşık 20 
seneyi geride bırakan Sedat 
Can, babası Nevzat Can’ın bir 
nevi emaneti olan Can Örme’yi 
layığıyla, en güzel şekilde 
temsil ediyor. Çekirdekten 
yetiştiği örme sektöründe 22 
makine ile aylık 340 ton mal 
üretimi gerçekleştirdiklerini 
dile getiren Can Örme Firma 
Sahibi Sedat Can, kontrollü 
büyümeyi esas alıyor. Örme 
sanayisinin çok büyük bir sektör 
olduğuna değinen Can. ”Önemli 
olanın kendi çıkarlarımız 
doğrultusunda kimseyi sıkıntıya 
sokmadan, işimizin devamlılığını 
sağlayabilmek olduğunu 
düşünüyorum” diyor. Sektörün 
gidişatını da masaya yatırdığımız 
röportajımızda Sedat Can Fason 
fiyatlarının gün geçtikçe sarf 
giderlerinin (iğne, platin, yağ, 
elektrik) gerisinde kaldığına 
dikkat çekiyor. “Örnek verecek 
olursak geçmişte 1 kilogram fason 
fiyatı ile 3 adet iğne alınabilirken 
günümüzde 3 kg fason fiyatı ile 1 
adet iğne alabiliyoruz” diyor.

Sektöre girişiniz nasıl oldu?
Can Örme yaklaşık 35 senelik 
bir firma. Babam Nevzat Can 
tarafından kuruldu ve 1989 
yılında limited şirket olarak 
faaliyetlerine başladı. 28 senedir 
şirket olarak devam ediyoruz. Biz 
de liseden sonra baba mesleğine 
devam ettik. Okul yıllarımızın 
tatil dönemlerinde iş yerine 

gelerek mesleğe adım atmış 
oldum. Çekirdekten yetiştik. 
Şu an kardeşim Abdullah Can 
ile beraber aile şirketimizin 
yönetimini sürdürüyoruz. 
Ustalığını amcam Hüseyin Can 
yapıyor. Kardeşim üretim kısmı 
ile daha çok ilgileniyor.

Aile şirketi olmanızın 
avantajlarını mutlaka 
görmüşsünüzdür…
Aile şirketi olmamızın en büyük 
avantajı güven probleminin 
olmaması ve işletmenin 
çıkarlarının kendi çıkarları 
olduğunu bilen bir çalışanın 
başarıyı ve büyümeyi daha hızlı 
artırdığını söyleyebilirim. 

İşle ilgili babanızdan aldığınız 
en önemli nasihat neydi?
Babamızdan herhangi bir nasihat 

35 senedir örme sektöründe yer alan Can Örme’nin ikinci nesil temsilcileri Sedat Can ve Abdullah 
Can üretimde sürekli kaliteyi gözeterek sürdürülebilirliğin önemine değiniyorlar. Sektörün bugünkü 
durumunu değerlendiren Can Örme Firma Sahibi Sedat Can, yıllar içinde fason fiyatlarının sarf 
giderlerin gerisinde kaldığına dikkat çekiyor.

almamıza gerek kalmadı. O’nun 
gibi olmak, bizim için en önemli 
nasihattır. Onun gibi sözünü 
yerine getiren, sağlam adım atan, 
kişiliğinden taviz vermeyen, 
davranışları ile hayatımızda bize 
en iyi örnek insan olmuştur. Biz 
de onu örnek olarak başarılı 
olduğumuzu düşünüyorum.

Kaç çalışanınız ve makineniz 
var?
22 makinemiz var. Pilotelli tek 
plaka. 32, 34, 30 pus açık en 
şeklinde fason üretimi yapıyoruz. 
30 personelimiz var.

Müşterileriniz ağırlıklı olarak 
hangi bölgelerden oluyor?
Müşterilerimiz iç piyasa ağırlıklı 
olup genelde Zeytinburnu 
bölgesinde ve ihracat çalışan 
köklü firmalardır.

“Büyük bir rekabet ortamı 
var”
Sektörün genel 
değerlendirmesini yapar 
mısınız?
Örme sektörü içinde olduğumuz 
zincirin en önemli halkalarından 
birisidir. İstihdam açısından ülke 
ekonomisine katkısı büyüktür. 
İhracat ve ithalat yapılan ürünlerde 
ekonomik değeri yüksektir. Örme, 
iplik ve boyahane işletmelerine 
göre daha düşük maliyetlere 
kurulsa da hata yapıldığında ağır 
bedel ödetir. Hata yapmamak 
için elimizden gelen çabayı 
sarf ediyoruz. Sektördeki 
problemlerden bahsedecek olursak 
en önemli problemin kaliteli 
eleman yetişmemesi. Bu konuyu 
da örme sektörü olarak firmaların 
çözmesi gerekiyor. İşletmeye 
vasıfsız eleman alarak zamanla 

Can Örme’nin ikinci nesil temsilcileri Sedat Can ve Abdullah Can.
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makineyi öğrenmesini sağlamalıyız. 
Can Örme olarak biz üç dört sene 
içerisinde 10 kişinin üzerinde bu 
şekilde eleman yetiştirdik.

Son yıllarda nasıl bir değişiklik 
var örme sanayinde?
Makine anlamında çok fazla bir 
değişiklik olmadı. Büyümeye oranla 
makine adetleri çoğaldı, üretim arttı. 
Bu da beraberinde rekabet ortamını 
daha da çoğalttı. Fason çalışan 
firmalar bile artık beş altı ay vadeli 
ödemeler almaya başladı.

Çoğu örmeci Sanayi Bölgesi’nin 
kurulmasını istiyor. Siz ne 
düşünüyorsunuz?
Öncelikle Sanayi Bölgesi’yle 
alakalı avantajları ve dezavantajları 
tartışmamız lazım. Bizim için 
hangisi avantajlı olursa o yönde 
bir çalışma yapılabilir. Ben Sanayi 
Bölgesi’nden çok ulaşımı, tır 
ve kamyonların rahat sevkiyat 
yapabildiği geniş alanda çalışmayı 
tercih ediyorum. Şu an bile iş 
yaparken farkı adreslerde olmamıza 
rağmen rekabet uğruna etik olmayan 
davranışlarla karşılaşıyoruz. Bu 
tarz sıkıntıların aynı bölgede 
olduğunda daha fazla problem 
yaratacağından Sanayi Bölgesine 
sıcak bakmıyorum.

Peki, ÖRSAD’dan
beklentileriniz neler?
Örme sektörü olarak Türkiye 
genelinde farklı bölgelere yayılmış 
birçok firmanın faaliyet gösterdiği 
serbest meslek kuruluşlarındandır. 
ÖRSAD gibi sivil toplum 
kuruluşlarının sosyal etkinlikler 
düzenleyerek birlik ve beraberliği 
sağlamlaştırabilir. Sektöre kalifiye 
eleman yetiştirilmesi konusunda 
çalışmalar yapabilir. Herkesin bu 
işi yapabilmesinin önüne geçerek 
sektörün daha kaliteli güvenilir 
olması sağlanılabilir. Bunların 
haricinde ÖRSAD’ın fiyatlar 
noktasında yapabilecek fazla bir 
şeyi olmadığını düşünüyorum. 
Bence fiyatı müşteri ve fasoncu 
firmanın içinde bulunduğu mali 
durumlar belirliyor.

Makine sayınızı artırmayı 
düşünüyor musunuz?
Şu an 22 makineyle, kontrollü, 
kaliteli ve sorunsuz üretim 
yapıyoruz. Makine sayısını 
çoğalttığımızda sorunların 
çoğalabileceğini ve kontrolsüz 
olacağını düşündüğümden 
şimdilik bu yönde bir düşüncem 

yok. İkinci bir konu ise önceki 
yıllarda getirdiğimiz makinaların 
amortismanını bir yılda sağlarken, 
şimdi getirdiğimiz makineler daha 
ucuz olmasına rağmen üç yılda 
amortisman sağlanamıyor. Bu 
anlamda makine yatırımından çok 
enerji yatırımıyla alakalı çalışmalar 
yapmayı düşünüyorum.

Yeni yılda Can Örme olarak 
hedefleriniz neler?
Öncelikle yeni yılın hayırlı 
olmasını diliyorum. Mülkiyeti 
kendimiz ait olan binamızda 
faaliyet gösteriyoruz. Şu an 
durduğumuz yerin fazla katlı 
olması yükümüzü ağırlaştırıyor. 
Her katı 1000 metrekare² ve 
üzeri bir alanda yatırım yapmayı 
düşünüyorum.

Sedat Can ve Abdullah Can, amcaları Hüseyin Can ile güvene dayalı bir çalışma ortamı kurduklarını samimiyetle dile getiriyorlar.
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SPOR GİYİM ENDÜSTRİSİNİ
ÖRME KUMAŞ YÖNETİYOR
Spor endüstrisi geliştikçe tekstil sektörü de paralel bir yükseliş yaşıyor. Örme kumaşın önemi  
spor endüstrisinde gün geçtikçe artıyor, pazarda spor giyime yönelik üretim yapan firmalar 
arttıkça rekabet de büyüyor. Tüketicinin talebi ise, teknik açıdan gelişmiş, uzun ömürlü örme 
kumaştan üretilen ürünler oluyor.

Dünyada müthiş bir 
akım var. Gün geçtikçe 
yaşamımızın değerini 

daha çok bilerek, sağlıklı bir hayat 
sürebilmek için çabalıyoruz. Dört 
bir yandan pompalanan “sağlıklı 
yaşam için harekete geç” motto-
suna biz de ayak uydurarak yaşam 
rutinimiz haline gelen yoğunlu-
ğumuzda dahi “kendimiz için” bir 
alan yaratıyoruz. Bu alanımızın 
içerisinde önemli bir payı ise 
spora ayırıyoruz. 
Biz sağlıklı yaşam için bir adım 
attıkça inanın spor endüstrisi ve 
tekstil sektörü de bu anlamda ken-
dini geliştiriyor. Spor yapanlara 
özel üretilen kıyafet ve aksesuarlar 

gün geçtikçe çeşitleniyor. Hem 
tüketici açısından bu ürünlere 
ulaşabilme kolaylaşıyor, hem de 
pazara sunulan yeni ürünler ile 
yeni iş kolları, bu alanda uzman-
laşmak isteyen firmaların sayıları 
çoğalıyor.
Sadece giyim üzerinden konuşma-
mız eksik olur. Dikkat ederseniz 
artık spor ayakkabılarında dahi 
büyük bir dönüşüm var. Alışı-
lagelmiş klasik görünümlü spor 
ayakkabılarının yerini çok daha 
sağlıklı, amacına göre çeşitlilik 
gösteren örme spor ayakkabıları 
aldı. Renk skalası gün geçtikçe 
genişleyen bu örme ayakkabılar, 
özellikle öncü spor markaları 

tarafından çok sevilerek tüketiciye 
sunuluyor. 

Makinelerin donanımı artıyor
Spor yaparken çok daha rahat 
bir şekilde hareket edebilmek 
için üretilen eşorfmanlar, sporcu 
taytları, nefes alabilen ve soğuğa 
karşı dayanıklı kıyafetler sporla 
ilgilenenlerin gardırobunda yer 
almaya başladı. Bunun yanı sıra 
sporcular için hazırlanan örme 
atkılar, boyunluklar da yan ürünler 
olarak pek çok markanın kolek-
siyonunda bulunuyor. Koşucular 
için ayrı yürüyüş yapanlar için 
üretilen örme ayakkabılar son 
yıllarda ayakkabı trendlerinin 

gündemine oturdu ve tüketici 
tarafından o kadar çok sevildi 
ki, sadece spor yaparken değil, 
günlük yaşamda da ayaklarından 
çıkarmadan giydiler. Tüketici bu 
durumdan bu kadar hoşnutken, 
üretim sahası da kesintisiz bir şe-
kilde üretimini sürdürdü. Satışlar 
bu denli artmaktayken üretimin 
teknik boyutu da bu gelişimi 
fark ederek yenilikçi anlayışını 
ortaya koydu. Bunun en güzel 
örneklerinden birini dergimizin 
81’inci sayısında yer verdiğimiz 
Wellknit olduğunu söylemek tam 
yerinde olacaktır. Wellknit, adeta 
yeni bir devir başlattı. Piyasaya 
sürdüğü 2 yeni örme makinesi ile 
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spor ayakkabı sektörüne girmek 
isteyen firmalar için rehber olacak 
nitelikte bir gelişmeye imza attı. 
Düz örme makinelerine çift kafalı 
sistem getirdi ve yeni model yu-
varlak örme makinelerinde yüzde 
50 verim artışı sağlayacak yeni bir 
sistemi sektör ile paylaştı. 
Spor endüstrisinin her yönden ge-
lişmeye açık bir sektör olduğunu 
nitekim gözler önünde… Örme 
kumaş spor endüstrisinde çok 
önemli bir yer tutuyor ve önemi 
her gün daha da artıyor. Talepler 
çoğalıyor, tüketici örme kumaştan 
üretilen ürünleri kullanmaktan 
memnuniyetini dile getiriyor. 
Bunun uzantısı da makinelerde-
ki yeni teknolojilere, tasarımda 
kullanılan materyale yansıyor. 
Kullanıcı net olarak şunu istiyor: 
hem kullanışlı, hem sağlıklı, hem 
de estetik algının geliştiği uzun 
ömürlü bir ürün. Yapılan araştır-
malarda, özellikle yüksek muka-
vemetli, esnek, hafif, ısı ve nem 
kontrol kabiliyetine sahip, çabuk 
kuruyabilen kumaş yapılarının 
tercih edildiği ya da bu özelliklere 
sahip kumaş yapılarının üretimi 
için çalışıldığı görülüyor.

Üretimdeki elyaf yapıları 
belirleyici
Bartın Üniversitesi’nden Kadri 
Akçalı’nın konu ile ilgili araştır-
masında, Akçalı spor tekstilleri 
üretiminde kullanılan farklı kumaş 
yapılarını inceledi. Spor tekstili 
ürünlerini oluşturan kumaş ve 
elyaf yapılarını incelediği 
makalesinde Akçalı, bu ürünler 
tekstil sektörüne katkılarını ortaya 
çıkardı. Akçalı diyor ki; “Tekstil 
ürünlerini meydana getiren temel 
unsurların en önemlisi, ürünün 

üretimi sırasında kullanılan 
elyafın özellikleri ve oluşturulan 
tekstil yüzeyinin yapısıdır. Tekstil 
lif yada ipliklerinin düzgün 
bir yüzey ve kalınlıkta doku 
oluşturacak biçimde bir araya 
getirilmesiyle elde edilen her tür 
yapıya kumaş adı verilmektedir. 
Kumaşlar yapısal olarak üç temel 
sınıfa ayrılmaktadırlar. Bu sınıflar 
dokuma kumaşlar, örme kumaşlar 
ve dokusuz (non-woven) kumaş 
yapılarıdır. Dokuma sistemlerinde 
üretilen dokuma kumaşlar, atkı 
ve çözgü adı verilen iki farklı 
iplik grubundan oluşan yapılar-
dır. Atkı ve çözgü ipliklerinin 
birbiri içerisinden 90derecelik 

açı yaparak geçirilmesi sonucu 
oluşmaktadırlar. İğne, tığ, şiş gibi 
araçlarla elde, özel makinelerde 
örme proseslerine uygun şekilde 
üretilen örme kumaşlarda ise, 
kumaşların temelini ilmek adı 
verilen yapılar oluşturur. Değişik 
ilmek yapıları (askı, atlama vs. 
) kullanılarak ve birden fazla 
renkli iplik kullanılması koşuluyla 
desenli örgü kumaşların üretilmesi 
mümkündür. Hayvansal liflerin bir 
katman olarak hazırlanması sonra-
sında nem ve basınç etkisiyle ke-
çeleştirme esasına göre üretilerek 
başlayan dokusuz yüzey üretim 
süreci daha sonraları teknoloji ile 
yapıştırma, kaplama, kimyasal ve 

özel farklı üretim yöntemleri ile 
devam ediyor. 

Kumaşın teknik donanımı 
zenginleşti
Son yıllarda birçok araştırmacı 
ve farklı disiplin aktif fonksiyona 
sahip spor kumaşları üzerine 
çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu 
çalışmalar özellikle geleneksel 
kumaş yapılarının kullanılması 
sonucunda spor tekstillerinde 
karşılaşılan temel problemlerin 
çözümü konusunda etkili oluyor. 
Akçalı’ya göre bu problemler; 
kumaş kaynaklı aşırı terleme, 
antrenman ve müsabaka sırasında 
vücut ısısında meydana gelen 
yoğun değişim, yanlış/düşük 
vücut sarım özelliği, kumaş 
kaynaklı ekstra ağırlık, darbelere 
karşı vücudu koruma özelliğinin 
düşüklüğü, hava ve su geçirgenlik 
özelliklerinin düşük olması, 
su iticilik özelliğinin istenilen 
düzeyde olmaması, nefes almayan 
kumaş yapıları, aşınma direncinin 
düşüklüğü ve ergonomisi düşü 
ürün üretiminin söz konusu olması 
şeklinde özetlenebilir. 
Akçalı, araştırmasında önemli bir 
noktaya değinerek şu açıklamada 
bulunuyor: “Spor tekstili ürünle-
rinde beklenen üstün özellikleri 
tek bir lif yapısı ile elde etmem 
mümkün olmamaktadır. Bu neden-
le altının çizilmesi gereken nokta 
istenilen özellikleri barındıran 
lif yapılarının kumaş içerisinde 
uygun şartlarda birleştirilmesi 
olarak göze çarpmaktadır. Genel 
anlamda kumaş davranışı kumaşı 
meydana getiren baz lif özel-
liklerinden kaynaklanmaktadır. 
Kumaş özelliklerini oluşturan 
parametreler sırası ile; elyaf tipi, 
kumaşın yapısal örgüsü, kumaş 

Yapılan araştırmalarda, özellikle yüksek mukavemetli, esnek, hafif, ısı ve nem kontrol kabiliyetine sahip, çabuk kuruyabilen kumaş 
yapılarının tercih edildiği ya da bu özelliklere sahip kumaş yapılarının üretimi için çalışıldığı görülüyor.

Spor yaparken çok daha rahat bir şekilde hareket edebilmek için üretilen eşofmanlar, sporcu taytları, nefes alabilen ve soğuğa 
karşı dayanıklı kıyafetler sporla ilgilenenlerin gardırobunda yer almaya başladı.

Spor tekstil ürünleri için ilk tercih her zaman 
örme kumaş yapıları oluyor. Bu durumun temel 
sebebi ise örme kumaş yapılarının dokuma 
kumaşlara göre daha yüksek elastikiyet 
özelliğine sahip olmasından kaynaklanıyor.
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Renk skalası gün geçtikçe genişleyen örme ayakkabılar, özellikle öncü spor markaları tarafından çok sevilerek tüketiciye sunuluyor. 

ağırlığı, kumaş kalınlığı ve uygu-
lanan kimyasal işlemlerdir. Spor 
tekstili ürünlerinde beklenen üstün 
özellikleri tek bir lif yapısı ile elde 
etmem mümkün olmamaktadır. 
Bu nedenle altının çizilmesi 
gereken nokta istenilen özellikleri 
barındıran lif yapılarının kumaş 
içerisinde uygun şartlarda birleşti-
rilmesi olarak göze çarpmaktadır. 
Genel anlamda kumaş davranışı 
kumaşı meydana getiren baz lif 
özelliklerinden kaynaklanmakta-
dır. Kumaş özelliklerini oluşturan 
parametreler sırası ile; elyaf tipi, 
kumaşın yapısal örgüsü, kumaş 
ağırlığı, kumaş kalınlığı ve 
uygulanan kimyasal işlemlerdir. 
PCM yapılı polimerlerden oluşan 
kumaşlar dış mekan spor branşları 
için kullanılan eldiven, koruyucu 
giysi, şapka ve bot gibi ürünlerde 
sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bir 
diğer polimer yapısı ise, bellek 
hafızasına sahip (SPM) olan 
yapılardır. Bu tip polimerler ile 
üretilen bir kumaş kullanıldığı 
giysiler çevresel etkileri algı-
layarak kullanıcı için en uygun 
konforu sağlamaktadırlar. Sentetik 
lifler, hidrofilik ya da hidrofobik 
yüzey oluşturma özellikleri ile 
spor tekstilleri alanında sıklıkla 
kullanılmaktadırlar. Nem yöneti-

mi, yumuşaklık, hafiflik ve çabuk 
kuruyabilme gibi özelliklere sahip 
olan bu lif yapılarının iyi bir 
şekilde kombine edildiği kumaş 
yapılarından oluşan spor tekstili 
ürünleri kullanıcının vücut sıcaklı-
ğını düzenleyerek kas performan-
sını arttıran ve yorgunluk hissini 
azaltan bir özellik göstermektedir. 
Polyester ve türevleri; üstün bo-
yutsal stabiliteye sahip olmaları ve 
kir, alkali, küf ve organik çözücü-
lere karşı gösterdikleri direnç ile 
en yaygın olarak kullanılan sente-
tik liflerin başında gelmektedirler. 
Hafif oluşları, dayanıklı yapıları 
ve elastikiyetlerinin yüksek olması 
nedeniyle spor ürünleri için tercih 
edilmektedirler”

Çok katmanlı kumaşlar 
revaçta
Spor tekstil ürünleri için ilk 
tercih her zaman örme kumaş 
yapıları oluyor. Bu durumun temel 
sebebi ise örme kumaş yapılarının 
dokuma kumaşlara göre daha 
yüksek elastikiyet özelliğine 
sahip olmasından kaynaklanıyor. 
Geçmiş spor tekstili üretimin-
de tercih edilen tek kat kumaş 
yapıları günümüzde çok katmanlı 
kumaş yapılarına yerini bıraktı. 
Yapılan tüm çalışmalar çok 

Alışılagelmiş klasik görünümlü spor 
ayakkabılarının yerini çok daha sağlıklı, 
amacına göre çeşitlilik gösteren örme spor 
ayakkabıları aldı. Bu ayakkabılar, spor markaları 
tarafından çok sevilerek tüketiciye sunuluyor. 
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katmanlı kumaş yapılarının spor 
tekstillerinden beklenen üstün 
özellikleri karşılama konusunda 
daha verimli olduğu kanısını 
taşıyor. Bu nedenle katmanlı ku-
maş üretim teknolojileri özellikle 
spor alanında her geçen gün daha 
önemli rol oynuyor. Katmanlı ku-
maş yapılarının temelinde yer alan 
emicilik özelliği yüksek iç tabaka 
katmanlarının vücuttaki nemi hızlı 
bir şekilde dış katmana iletmesini 
sağlıyor. Katmanlı kumaş yapıla-
rını oluşturan her bir katman farklı 
özellik gösterebilme yeteneğine 
sahip olmasıyla üreticilerin beğe-
nisine sunuluyor. 

Deniz sporları için tercih 
microfiber kumaşlar
Microfiber yapılardan oluşan 
kumaşlar da günümüzde sıklıkla 
tercih edilen bir diğer kumaş 
türü. Sahip oldukları kanallı yapı 
sayesinde elde edilen kumaşlar, 
üstün hava geçirgenlik ve nem 
alma özelliğine sahip olmalarıyla 
öne çıkıyor. Özellikle yelkenli gibi 
deniz spor branşlarında bu tip ku-
maşların kullanımı yaygınlaşıyor.
Akçalı makalesinde bu kumaş türü 
ile ilgili şu açıklamada bulunuyor: 
“Yüksek elastikiyet özelliğine 
sahip liflerin geliştirilmesi sonu-
cunda spor tekstilleri dalında bu 
malzemelerinde sıklıkla kullanıl-
dığı görülüyor. Özellikle kompres-

Spor tüketicisi spor ürün ve ekipmanlarını elde 
etmek için yüksek harcamalar yapabiliyor ve 
bu tüketim alışkanlığı doğrudan her sektörde 
olduğu gibi spor sektörüne üretim yapan tekstil 
sanayisini etkiliyor.

yon ürünlerinin üretimi için tercih 
edildikleri biliniyor. Kompresyon 
giysilerinin başlıca etkileri olarak 
fiziksel, fizyolojik, dolaşımsal, 
algısal, ısı düzenleyici ve psiko-
lojik yararlarından söz edilebilir. 
Kompresyon giysileri, üst beden 
(kolluk, uzun kollu ya da kolsuz 
tişört) ya da alt beden (diz ya da 
uyluk boyu çorap, diz ya da ayak 
bileği boyu tayt) gibi vücudun 
belirli bölgeleri için tasarlanarak 
bireysel ya da endüstriyel olarak 
üretiliyor. Kompresyon ürünleri 
sportif ve medikal amaçlı olarak 
insan bedenine deri üzerinde, 
hareket kısıtlığı oluşturmayacak 
oranda dışsal basınç uygulayan 
özel giysilerdir. Antrenmanlar 
ve müsabakalar esnasında ve 
sonrasında atletik performansta 
artış ve egzersiz sonrası toparlan-
mada gelişim elde etme amaçlı 
kullanımları farklı spor dalların-
daki sporcular arasında giderek 
yaygınlaşıyor. Bir alman firması 
olan Silter firması da; aramid, 
karbon, cam ve basalt elyafını 
kullanarak farklı spor branşları 
için ürünler üretiyor. Kayak sporu 
için kayak takımı, kask, kar botu 
ve snowboard üreten firma, aynı 
zamanda tenis ve buz hokeyi 
raketi, futbol ayakkabısı tabanı, 
motor sporları ve bisiklet sporu 
için koruyucu kask ve ekipman, su 
sporları için kano ve maske gibi 

ürünlerin üretimini gerçekleştiri-
yor. CeraPrene isimli elastomer 
bazlı kaplama yöntemi ile üretil-
miş ürünü ile Contitech firması 
özellikle yürüyüş ve doğa sporları 
ile ilgilenen kullanıcılar için spor 
ayakkabılarda farklı bir çözüm 
öneriyor. Üretilen malzeme sahip 
olduğu yüksek dayanım, uzun kul-
lanım ömrü ve düşük sıcaklıklarda 
bile esneklik özelliğini koruması 
ile emniyet ayakkabıları, futbol 
ve tenis ayakkabıları, dağcılık ve 
yürüyüş ayakkabıları için oldukça 
ideal bir üründür. Sahip olduğu 
yüksek dayanım ile özellikle dağ-
cılık sporu ile ilgilenen sporcular 
için tırmanış ayakkabılarında 
tercih ediliyor. Ürünün sahip 

olduğu su itici özellik de tercih 
sebeplerinden bir diğeri olarak gö-
rülüyor. Toray firması tarafından 
geliştirilen Entrant Dermizax-EV, 
Giren-DT, Entrant GII-XT isimli 
kumaş yapıları su itici ve nefes 
alabilen yapıları ile dikkat çekiyor. 
Entrant Dermizax EV isimli ürün 
özellikle kış sporları ve tırmanış 
sporu için uygun nem geçirgenliği 
özelliğine sahip bir su itici memb-
ran yapısını barındırıyor. Giren-
DT ise, hafif, su geçirmez ve nefes 
alabilir olması nedeniyle, bisiklet, 
koşu ve yürüyüş sporları için bir 
alternatif sunuyor. Entrant GII-XT 
ürünü ise; hızla teri uzaklaştıran 
iki poliüretan reçine bileşenden 
oluşan bir mikro gözenekli kumaş 
kaplamasına sahiptir. Birçok açık 
hava kış sporları için uygun şartla-
rı sağlıyor.”

Rekabet kızışmakta
Bugün gelinen noktada, spor tüke-
ticisi spor ürün ve ekipmanlarını 
elde etmek için yüksek harcamalar 
yapabiliyor. Ve bu tüketim alış-
kanlığı doğrudan her sektörde 
olduğu gibi spor sektörüne üretim 
yapan tekstil sanayini etkiliyor. 
Teknolojik gelişmeler ve sporcu 
ile tüketici beklentilerinin yüksek 
olması pazardaki çeşitliliği artırıcı 
ve rekabeti kızıştırıcı bir durum 
yaratıyor. Yeniliklerin çoğaltıldığı 
pazarda, daha donanımlı daha es-
tetik ve teknik ürünler tüketicinin 
gözdesi olmaya devam ediyor. 
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Örme sanayisinin yeni yüzlerinden Dönmez Örme, 2 yıllık bir süre zarfında başarıları ile ciddi bir 
ilerleme kaydetti. Çalışmalarına hız vererek sektörün bir tık önünde olabilmeyi esas alan firma, 
2018 yılında da makine sayısını artırarak üretim alanını genişletmeyi hedefliyor. 

Örme Dünyası olarak bu 
sayımızda Derneğimize 
yeni katılan bir ismi 

ağırlıyoruz: “Dönmez Örme” 
“Aramıza hoş geldiniz” demek 
için kapısını çaldığımız başarılı 
firmanın kurucu ortaklarından 
Emrah Dönmez, herkes “Yapma; 
girme bu sektöre” derken belki de 
hayatının en doğru kararını alarak 
sektöre adım attı ve kısa zamanda 
büyük başarılara imza attı. İki yıl 
gibi bir sürede sektörün aranan 
isimlerinden biri olmayı başaran 
Dönmez Örme’nin bugün geldiği 
noktayı ve ileriki dönemlerde 
gerçekleştirmek istediklerini 
Emrah Dönmez içtenlikle anlattı.
ÖRSAD’ın yeni üyeleri arasında 
yer alan Dönmez Örme’nin, 
ribana kumaş üreterek aylık 
ortalama 60 ton civarında üretim 
gerçekleştirdiğini de özellikle 
belirtelim. Her geçen gün örme 
kumaşın kullanım alanının 
artmasıyla sektörün güç kazandığı 
ve öneminin kavranmaya 
başlandığını ifade eden Emrah 
Dönmez, ÖRSAD’ın yeni 
döneminden de umutlu olduğunu 
belirtiyor. 

ÖRSAD’ın yeni üyeleri 
arasındasınız. Öncelikle hoş 
geldiniz. Sizi ve firmanızı 
kısaca tanıyabilir miyiz?
Bir aile şirketi olan Dönmez 
Örme’yi üç kardeş kurduk. Ben, 
2003 yılında örme sanayide 
makineci olarak çalışmıştım. 
7 senelik bir aradan sonra, 
tekrar örme sektörüne geri 
döndüm. Ağabeylerim ise, tekstil 
sektöründe üst düzey yönetici 
olarak çalışmışlardı. Bir araya 
gelerek kendi firmamızı açmaya 
karar verdik. 2 sene önce iş 
yerimizi açtık. Daha çok yeni 
diyebiliriz. Tabii ki yapar mıyız 
diye bir tedirginlik vardı. Çünkü 
sektörde 2-3 makine ile iş yeri 
açan sonrasında kapatan pek çok 
kişi tanıyoruz çünkü. Kısa sürede 

gelişme gösterdik ve 2 sene 
içerisinde 9 makine yaptık. 10 
çalışanımız var.
 
Makineci olarak çalışmanızın 
şu anki iş yönetiminizde 
eminiz ki çok avantajını 
görüyorsunuzdur.
Kesinlikle, çok fazla avantajı var. 
Makineden başlayıp, orta, depo, 
muhasebe ve üst düzey yönetici 
olarak çalıştım. Bunların muhakkak 
katkıları oldu. Çünkü böylelikle 
makinecinin ne yapacağını 
da, ne yapması gerektiğini de 
biliyorsun. Kumaşların hatalı 
çıkması konusunda neye dikkat 
edilmesi gerektiğini bildiğiniz için, 
o hatanın önüne çok daha hızlı 
geçebiliyorsunuz. 

“Yatırımının sağlam olması 
çok önemli”
Bugün büyük bir rekabet ortamı 
söz konusu örme sanayisinde. 
Siz şirketinizi kurarken bu riski 
nasıl göze aldınız?
Burayı açarken, çok büyük 

firmaların sahipleri ile bire bir 
konuştum ve onların fikirlerini 
aldım. Planlarımdan bahsettim. 
Herkes bana “Tekstil bitti, 
kesinlikle girme” gibi sözler 
söyledi. Ama cümlenin sonunda 
da “Ben bu güne kadar bütün mal 
varlığımı tekstilden kazandım” 
dediler. Şunu belirteyim; 
yatırımınız ne kadar büyük olursa, 
o kadar çok kazanırsınız. Çevremi 
incelediğimde görüyorum, 2-3 
kişi biraz para toplayarak bu 
işe giriyorlar. Mesela 100 bin 
ile işe girip, bu işin ayda 10 
bin getirmesini bekliyorlar. Bu 
şekilde yapılan bir yatırım, bir 
aile geçindirebiliyorsa ne mutlu. 
Fakat şu bir gerçek ki, yatırımın 
ne kadar sağlam olursa ve işini ne 
kadar düzgün yaparsan o kadar 
kazanırsın. 

Peki şu an fason üretim mi 
yapıyorsunuz?
Şu an fason yapıyoruz ama 
ileride satış da yapacağız. Bunu 
biraz maddi olarak olgunlaşınca 

planlıyoruz. Biraz daha sağlam 
bir şekilde kumaş satışına giriş 
yaparsak bizim için çok daha iyi 
olacaktır. Çünkü iplik aldığında 
vadeli ve peşin almak gibi 
durumlar ortaya çıkıyor. 

Aylık üretiminiz nedir?
Aylık ortalama 60 ton civarında 
mal çıkarıyoruz. Genelde ribana 
makinesi kullanıyoruz ama örgüleri 
daha çok iğne çıkmalı, çelik oyunlu 
olduğu için kilolarımız biraz 
düşüyor. Düz ribana mal yapsak, 
daha fazla üretim alırız.

“Örme kumaşın kullanımı her 
geçen gün artıyor”
ÖRSAD’da yeni bir dönem 
başladı. Neler bekliyorsunuz bu 
dönemde?
Fikri Bey, seçim günü yaptığı 
konuşmasında önemli bir konuya 
değindi. Üniversiteye gönderilen 
makine ve eğitime verilen 
destek çok hoşuma gitti. Bunu 
bilmiyorduk. Kendisini tebrik 
ediyorum. Bunun daha fazla 

DÖNMEZ ÖRME, İKİ YILDA SEKTÖRÜN 
BAŞARILI İSİMLERİNDEN OLDU
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olmasını umut ediyorum. Çünkü 
şu an dokuma kumaş daha fazla 
satılsa da, örmeyi daha çok tanıtır 
ve çeşitlendirirsek dokumanın 
yerini alacağını düşünüyorum. 
Artık ceketleri örme kumaşından 
yapıyoruz.  Kadın giyimde 
pantolonlarda da sıkça rastlıyoruz 
örme kumaşa. Kadın ve erkek 
giyiminde de örme kumaşın 
fazlalaştığını görüyoruz.

Bu konuda sizce örmecilere 
düşen görev nedir?
Biz yeteri kadar ÖRSAD’ı öne 
çıkarmıyoruz, desteklemiyoruz. 
Toplantılara gitsek bile, yeterince 
katılım sağlamıyoruz. Ortaya çıkan 
düşünceler çok güzel, çok büyük 
ama bunu sadece ÖRSAD’ın 
Başkanı Fikri Bey’in yapmasını 
bekliyoruz. Aidatları birikmiş, uzun 
zamandır umurunda dahi olmayan 
kişiler var. O aidatlar yerinde ve 
zamanında verilirse, ÖRSAD’ın 
çok daha iyi şeyler yapacağına 
inanıyorum.

Firma olarak hangi konularda 
sıkıntı yaşıyorsunuz?
Tekrar makine alma durumumuz 
var. Yer konusunda problem 
yaşıyoruz. Burada kiradayız, 
önümüzdeki kış makine sayımızı 
artırarak, daha büyük bir yere 
geçmeyi düşünüyoruz. Mülk 
fiyatları oldukça pahalı. 

“Çeklerdeki vadeler sorun 
yaratıyor”
Örme sanayisinde temel sorun 
nedir sizce? 
Benim için temel sorun, çeklerdeki 
vadeler. Biz fasoncular olarak 
çalıştırdığımız elemanın maaşını 
gününde zamanında ödemek 
zorundayız ve nakit olarak 
ödüyoruz. Bunun yanında diğer 
tüm giderlerimizi de nakit olarak 

ödüyoruz. Ama paranın bize 
dönüşü 90 günü buluyor. Sektörün 
diğer sıkıntısı ise, işsizlik maaşı. 
Burada elemana ihtiyacım 
oluyor. Eleman işe geldiğinde 
de resmen pazarlık yapıyoruz. 
“Senin sigortanı yapalım” 
diyoruz,  “Benim sigortamı yapma, 
ben işsizlik maaşı alıyorum. 
Sigortamı yaparsan çalışmam” 
diyenler oluyor. Bu durumla çok 
karşılaşıyoruz. Bu durumun nasıl 
önüne geçilir bilmiyoruz. Ama 
işveren için çok ciddi bir problem 
olduğu kesin.  

Hedef olarak kumaş satışı 
düşünüyorsunuz. Buna dair 
çalışmalarınız var mı?
Bunun için henüz bir çalışma 
başlatmadık. Fason olarak en 
az 15 makineyi ön görüyorum. 
15 makineden sonra satış işine 
gireceğiz. Satış tabii ki de belli bir 
araştırmayı gerektiren bir iş. Çok 
ciddi maliyeti olan, bir renk tonu 
tutturamadığında ciddi sıkıntılar 
yaşanacak bir işten bahsediyoruz. 
Bunun için biraz daha zaman 
var. Biraz daha kontrollü gitmek 
zorundayız. Firmamız kurulalı 2 yıl 
oldu. 

ÖRSAD’a ne zaman üye 
oldunuz? Üye olmanızın bir 
avantajı oldu mu?
ÖRSAD’a şirketi açtıktan 1-2 
ay sonrasına üye olduk. Üye 
olmamızın avantajı ise, biraz daha 
örmecilerle bir arada olabileceğim 
bir platformda yer almam oldu. 
Sektörle biraz daha iç içe olmak 
ve tanışmak için girdiğim 
ÖRSAD’a şu anda üye olmanın 
avantajını yaşıyorum. Örneğin, 
ÖRSAD’ın makine parkurlarıyla 
ilgili yayımladığı kitapçığı örme 
işi yapan herkesin çok işine 
yarıyor. Kitapçıklarda makine 
parkurlarımız var, oradan arayıp da 
sipariş vermek isteyenler oluyor. 

Müşterileriniz nerelerden?
Müşterilerimin hepsi ihracatçı 
genel de Çerkezköy, Avcılar ve 
Beylikdüzü tarafından.

Makine alımlarını artırmak 
istiyorsunuz. Bunun için 
fuarlara katılıyor musunuz?
Evet, fuarlara katılıyoruz. 
Önümüzdeki Nisan ayında yine 
makine fuarı var. Fuarlara katılıp 
makine fiyatları ile ilgili bilgi 
alıyoruz. 

Ürettiğiniz kumaşlar 
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Genellikle kadın giyiminde 
kullanılan, kendinden çizgili 
esnek yapıdaki ribana türü 
kumaş üretiyoruz. Likralı 
yapıda olan bu kumaşlar 
çoğunlukla anne grubu oluyor. 
Burada yazlık kışlık, çok ilginç, 
farklı kumaşlar yapıyoruz. 
Makinelerin özelliği de bu, farklı 
kumaşlar üretebilmesi. Fakat 
çok uğraştırıyor. Bir top kumaş 
yapmak için 1 gün uğraşıyorsun. 
Süprem öyle değildir, kasnaktan 
ipliği bağla, ayarını yap, bas 
ve devam et. Süprem yapanlar, 
1 günde 600 kilo mal alsa, 
ben bir günde 200 kilo mal 
alıyorum. Ribananın ustaları da 
ayrıdır. Bünyemizde 2 ustamız 
bulunuyor.

Sektöre yeni girmişsiniz. 
Sektörle ilgili daha önce 
bilginiz var mıydı? 
Vardı. Ağabeylerim yaklaşık 8 
sene yurtdışında ustalık yaptı, 
diğer ağabeyim zaten makineleri 
kuruyordu, onun da bilgisi vardı. 
Dediğim gibi, ustalık gerektiren 
bir iş. Buraya süprem alsaydım 
en az burada 15 tane makinem 
olurdu zaten. Ribananın fiyatları 
biraz daha yüksek. Ama 
süpremde 3 çeşit kumaş yapma 
şansım varsa burada 400 tane 
kumaş yapabiliyorum
. 
Şirket politikası olarak 
benimsediğiniz ilkeler neler?
Benim için önemli olan şu; 
kendi öz sermayemle ne 
yapabilirsem onu yapmak. 
Üretim konusunda kesinlikle 
kaliteli olmak zorundasınız. 
Herkesin yaptığı kumaşı 
yapmamanız ve hep bir tık önde 
olmanız gerekiyor.  

Dönmez Örme, ribana kumaş üreterek aylık ortalama 60 ton civarında üretim gerçekleştiriyor. 

Dönmez Örme’nin bünyesinde 9 adet ribana makine bulunuyor.



48

DEVLET DESTEKLERİ

ÖRME DÜNYASI Kasım-Aralık 2017

İHRACAT DESTEKLERİ VE YATIRIm TEŞVİKLERİ 
ANLATILDI

İTHİB’in düzenlediği “Devlet Destekleri Ve Yatırım Teşvikleri” semineri ihracatçılar ve çorap sektörü 
temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü.

İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 

(İTHİB) ihracatçılarımız için 
güncelliğini ve önemini hiç 
yitirmeyen konuların başında 
gelen “Devlet Destekleri” ve 
“Yatırım Teşvikleri”nin anla-
tıldığı bir seminer düzenledi. 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle 
Başkanlığında gerçekleşen 
seminerde Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdür Yardımcı-
sı Mehmet Ali Kılıçkaya ihra-
catçı firmalara sağlanan devlet 
destekleri, Teşvik Uygulama 
ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdür Yardımcısı Zergül Öz-
bilgiç ise Yatırım Teşvikleri ile 
ilgili sunum gerçekleştirerek 
ihracatçı firmaların sorularını 
cevapladılar.
İstanbul Deri ve Deri Mamul-
leri İhracatçıları Birliği Yöne-

tim Kurulu Başkanı Mustafa 
Şenocak, İTHİB ve İDMİB 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Çorap Sanayicileri Derneği, 
Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği, Bayrampaşa Teks-
tilci ve Sanayici İşadamları 
Derneği, Laleli Sanayici ve 
İşadamları Derneği, Konfeksi-
yon Yan Sanayicileri Derneği, 
Merter Sanayici ve İşadamları 
Derneği, Osmanbey Tekstilci 
İşadamları Derneği, Örme 
Sanayicileri Derneği, Saraciye 
Sanayicileri Derneği, Tekstil 
Makina ve Aksesuar Sanayi-
cileri Derneği, Tüm İç Giyim 
Sanayicileri Derneği, Türkiye 

Deri Konfeksiyoncuları 
Derneği, Türkiye Ev Tekstili 
Sanayici ve İşadamları Derne-
ği, Türkiye Giyim Sanayicileri 
Derneği, Moda ve Hazırgiyim 
Federasyonu, Türkiye Triko 
Sanayicileri Derneği, Türkiye 
Tekstil Sanayi İşverenleri Sen-
dikası, sektör temsilcilerinin 
ve ihracatçı firmaların çok yo-
ğun bir katılımı ile gerçekleşen 
toplantının moderatörlüğünü 
İstanbul Altınbaş Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Emre 
Alkin yaptı.
Seminerin başlangıcında 
önemli açıklamaları bulunan 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle; 

Hükümetin 2017 yılında 
ihracatçılar için 3 Milyar TL 
Devlet yardımı kaynağı ayırdı-
ğını, bu kaynağın ihracatçılar 
tarafından mümkün olan en 
yüksek oranda kullanılması 
için çalışmaya devam ettikleri-
ni ifade etti.  “İhracatçıya Yeşil 
Pasaport” uygulaması ile ihra-
catçıların vize probleminden 
kurtulduğunu ifade eden Gülle, 
Fuar Destekleri Mevzuatı’nda-
ki basitleştirmeyle de ihra-
catçıların çok büyük oranda 
önünün açıldığını vurguladı.
Seminerde, Ekonomi 
Bakanlığı’nın 2017 yılında 
ihracatçılar için çıkardığı en 
önemli Devlet yardımlarından 
biri olan e-ticaret destekle-
rine değinen İsmail Gülle; 
ihracatçıların yüzde 80 Devlet 
desteği ile yıllık yaklaşık 
1200 TL gibi çok düşük bir 

Gülle, Türkiye’nin verilen destek ile çağı 
ıskalamamak adına en büyük adımlardan birini 
atmış olduğunu vurguladı.
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meblağ ödeyerek 3 yıl süre ile; 
Alibaba, Kompass ve Turkis-
hexporter gibi Dünya’nın en 
önemli e-ticaret sitelerine üye 
olabildiklerini ifade etti. Gülle, 
bu destek oranının kadın ihra-
catçılar veya yönetici ağırlığı 
kadın olan şirketler için yüzde 
100 oranında uygulanacak 
olmasından dolayı Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
vermiş olduğu müjdenin altını 
çizerek; Türkiye’nin bu destek 
ile çağı ıskalamamak adına en 
büyük adımlardan birini atmış 
olduğunu vurguladı.
Seminere Ekonomi Bakanlı-
ğından ayrıca Teşvik Uygula-
ma ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Said 
Cordan ve İhracat Genel Mü-
dürlüğü Şube Müdürü Orhan 
Ercan da katılım sağladılar.

İhracata yönelik destekler
Ekonomi Bakanlığı İhracat 
Genel Müdür Yardımcısı Meh-
met Ali Kılıçkaya “İhracata 
Yönelik Destekler” başlıklı 
sunumunda öncelikle pazar 
araştırması ve pazara giriş 
desteklerindeki yenilikler 
hakkında bilgi verdi. İşbirliği 
kuruluşlarının yılda 5 adede 
kadar sektörel ticaret heyeti, 
10 adede kadar da alım heyeti 
düzenleyebildiklerini hatırlatan 
Kılıçkaya, “Bu sınırlamalar 
kaldırılarak, işbirliği kuru-
luşlarımızın daha fazla heyet 
düzenleyebilmesinin önü açıl-
mıştır” dedi. İkinci bir yenilik 
olarak e-ticaret sitelerine toplu 
üyelik hakkında da bilgileri 
paylaşan Kılıçkaya şu bilgi-

leri verdi: “İhracatçılarımızın 
e-ticaret platformlarında daha 
etkili olabilmelerini sağlamak 
amacıyla oluşturulan yeni 
destek mekanizması kapsa-
mında işbirliği kuruluşlarının, 
en az 250 şirketin yer aldığı 
toplu üyelik başvurularıyla 
şirketlerin e-ticaret sitelerine 
üyelik giderleri desteklenmek-
tedir. Üyelik giderleri yüzde 
80 oranında ve 3 yıl süresince 
desteklenmektedir. Her bir 
şirket için yıllık en fazla 2 bin 
dolar tutarında destek sağlan-
maktadır. Bir işbirliği kuruluşu 
en fazla 5 e-ticaret sitesi için 
destekten faydalanabilmekte-
dir.”

Eğitim destekleri
iki kat artırıldı
Yurtdışı birim, marka ve tanı-
tım desteklerindeki yenilikleri 
de anlatan Kılıçkaya, üzerine 
bina yapılmak üzere kiralanan 
arsaların da yurtdışında faali-
yet gösteren firmalar için birim 
tanımına ilave edildiğini bildir-
di.  Tanıtım harcamalarının 
ve markalaşma faaliyetlerinin 
daha fazla önem kazanması 
sebebiyle bu faaliyetlere ilişkin 
destek oranlarının 10 puan artı-
rıldığı bilgisini veren Kılıçka-
ya, Kira destek sürelerine ülke 
esası getirildiğini ve şirketlerin 
birim kira desteğinde var olan 
bildirim yükümlülüğüne ilişkin 
yaptırımın hakkaniyeti hale ge-
tirildiğini paylaştı. Kılıçkaya, 
son olarak kiralama yerine sa-
tın alma yöntemini tercih eden 
firmalarımız için ipotekli satış 
ile birim satın alınmasında kira 

Mehmet Ali Kılıçkaya Zergül Özbilgiç
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 
Müdür Yardımcısı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdür Yardımcısı

Teşvik Belgesi Nedir?

Stratejik Destek Kriterleri

Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik 
değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen 
asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi 
halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından 
istifade imkanı sağlayan, kararın amaçları 
doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar 
için düzenlenen belge olarak ifade ediliyor.

Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik 
değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen 
asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi 
halinde üzerinde Cari açığın azaltılmasına 
katkı sağlayacak katma değeri yüksek 
yatırımlar Stratejik Yatırım olarak 
nitelenmekte.
• Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk 
Lirasının üzerinde olması,
• Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin 
ithalattan az olması,
• Katma değerin asgari yüzde 40 olması,
• Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam 
ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının 
üzerinde olması. kayıtlı destek unsurlarından 
istifade imkanı sağlayan, kararın amaçları 
doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar 
için düzenlenen belge olarak ifade ediliyor.
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desteği süresince kira destek 
oranları çerçevesinde ve kira 
rayici ile aynı tutarda destek 
verileceğini açıkladı. 
Tasarım desteklerindeki 
yenilikler hakkında da bilgi 
veren Kılıçkaya, tasarım ya-
rışmalarında dereceye girerek 
yurtdışı eğitim ve yaşam gideri 
desteğinden faydalandırılacak 
tasarımcı sayısının iki kat 
artırılarak 30’dan 60’a çıkarıl-
dığını söyledi. 

Yatırım teşvikleri 
Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdür Yardım-
cısı Zergül Özbilgiç ise “Yatırım 
Teşvikleri” hakkında ihracatçı-
ları ve sanayicileri bilgilendir-
dikten sonra son dönemde ya-
tırım teşvik sisteminde yapılan 
önemli değişiklikler hakkında 
bilgi verdi. Özbilgiç, Cazibe 
Merkezleri Programı kapsamın-
daki 4’üncü ve 5’inci bölge ille-
rinde yer alan OSB’ler ile Kilis 
ilinde yer alan OSB’lerde ger-
çekleştirilecek bölgesel, büyük 
ölçekli ve stratejik uygulamalar 
kapsamındaki yatırımlara, 6’ıncı 
bölgede uygulanan desteklerin 
sağlanacağını hatırlattı. 

İlave destekler
yıl sonunda bitiyor
İmalat sanayisine yönelik yatı-

rım teşvik belgeleri kapsamında, 
1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 
tarihleri arasında gerçekleştiri-
lecek yatırım harcamaları için 
ilave destekler sağlandığını 
hatırlatan Özbilgiç, ilave des-
tekleri şu şekilde özetledi: “Bi-
na-inşaat harcamalarında KDV 
iadesi sağlanmaktadır. Bölgesel, 
büyük ölçekli ve stratejik teşvik 
uygulamaları kapsamında vergi 
indirimi desteğinde uygulanacak 
yatırıma katkı oranları her bir 
bölgede geçerli olan yatırıma 
katkı oranına 15 puan ilave edil-
mek suretiyle, kurumlar vergisi 
veya gelir vergisi indirimi tüm 
bölgelerde yüzde yüz oranında 
ve yatırıma katkı tutarının 
yatırım döneminde yatırımcının 
diğer faaliyetlerinden elde ettiği 
kazançlarına uygulanacak oranı 
yüzde yüz olmak üzere uygulan-
maktadır.”
Yatırım teşvik belgeleri 
hakkında bilgilendirmede bu-
lunan Özbilgiç, mal ve hizmet 
üretiminde kullanılan ithal ve 
yerli makine ve teçhizatlar, 
bina ve inşaat harcamaları, 
arsa-arazi harcamaları, yardımcı 
makine ve teçhizatlar, ithalat ve 
gümrükleme giderleri, taşıma, 
sigorta ve montaj giderleri ile 
etüd ve proje giderlerinin teşvik 
belgesi kapsamına alınabilece-
ğini anlattı. Özbilgiç, teşvik bel-

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

YATIRIM KONUSU ASGARİ YATIRIM TUTARI (MİLYON TL)

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 
ile Havalimanı Yatırımları

200

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi
Yatırımları

200

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi
Yatırımları

50

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri
ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık
Hizmetleri Yatırımları

50

Elektronik Sanayi Yatırımları 50

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler
İmalatı Yatırımları

50

İlaç Üretimi Yatırımları 50

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya
Parçaları İmalatı Yatırımları

50

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar 
Dahil) İmalatı Yatırımları

50

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 
YATIRIM DESTEKLERİ

• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi 

Muafiyeti
• Vergi İndirimi

• Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği

• Yatırım Yeri Tahsisi
• Sigorta Primi Desteği

(6. Bölgede)
• Gelir Vergisi Stopajı 
Desteği (6. Bölgede)

gesi kapsamına anılamayacak 
harcamaları şu şekilde sıraladı: 
“Tamamlanmış yatırımlar ile 
müracaat tarihinden önce ger-
çekleştirilmiş bulunan yatırım 
harcamaları; ham madde, ara 
malı ve işletme malzemesi; 
kullanılmış yerli makine ve 
teçhizat; karayolu nakil vasıtala-
rı ve her türlü binek araçları ve 
sofra ve mutfak eşyası.”

Dikkat edilecek hususlar
Süreç konusunda ihracatçıları 
bilgilendiren Özbilgiç, son 
olarak teşvik belgesi başvuru 
sürecinde dikkat edilmesi 
gereken hususlar konusunda 
uyarılarda bulundu. Özbilgiç, 
sadece müracaat tarihinden 
sonra yapılan harcamaların 
belge kapsamına alınabileceği-
ni hatırlattı.
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TÜRKİYE İÇİN İHRACATTA 
STRATEJİK HAMLELER ÇİZİLDİ
Avrupalı markaların komşu ülkelerden yaptığı alımın 5 yıl sonra 30 milyar dolara ulaşacağını 
söyleyen İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Türkiye’nin “yakın ülke” kartını kullanarak sadece 
AB ülkelerine ihracatını 22-23 milyar dolara çıkarabileceğini bildirdi. Tanrıverdi, 6 stratejik 
atağın hayata geçirilmesi durumunda 60 milyar dolar ihracatın yakalanabileceğini vurguladı.

İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 

(İHKİB), kartların yeniden 
karıştırıldığı küresel pazar-
larda Türkiye’nin daha güçlü 
ve iddialı bir şekilde yerini 
alabilmesi için izlenecek stra-
tejiyi belirledi. Dünyanın önde 
gelen araştırma şirketlerinden 
McKinsey’in analitik desteği 
ile hazırlanan “Hazır giyim 
Sektörünün Vizyon Belgesi” 
raporunun ışığında oluşturulan 
ve Türkiye’yi hazır giyim 
ihracatında dünya 3’üncüsü 

yapmayı hedefleyen strateji, 
İHKİB Başkanı Hikmet Tan-
rıverdi tarafından kamuoyuna 
açıklandı.
Hikmet Tanrıverdi, sektörün 
önde gelen isimlerinin de yer 
aldığı toplantıda hazır giyim 
ve konfeksiyon endüstrisinin 
Türkiye ekonomisi için hayati 
önem taşıdığının altını çizdi. 
Tanrıverdi, 2023 yılı için ko-
nulan 60 milyar dolar ihracat 
hedefinin sektörün orta ve 
uzun vadede kritik rolünü sür-
düreceğinin en önemli işareti 
olduğunu söyledi. 

“Hiç kimsenin oynamadığı 
oyunu oynayacağız”
Hazır giyim sektörünü bu iddialı 
hedefe ulaştıracak alt yapıyı 
oluşturmak için kamu otoritesi 
ile el ele büyük bir uyumla 
çalıştıklarını vurgulayan Tanrı-
verdi, şöyle devam etti: “Hazır 
giyim ve konfeksiyonda Türkiye 
olarak küresel oyuncular arasın-
da yer alıyoruz. Dünyanın ye-
dinci, AB’nin üçüncü büyük te-
darikçisiyiz. 60 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşabilmemiz 
için dünya ölçeğinde üçüncü 
büyük tedarikçi olmak duru-

mundayız. Bizi bu iddialı hedefe 
ulaştıracak rota değişikliği için 
uzun süredir çalışıyoruz. Bu 
çalışma çerçevesinde dünyanın 
önde gelen araştırma şirketlerin-
den McKinsey’in analitik deste-
ğini alarak sektörün röntgenini 
çektik. 2005-2015 döneminde 
küresel hazır giyim ihracatının 
her yıl ortalama yüzde 5,1 bü-
yüdüğü görülüyor. Hatırlayalım, 
2005 yılında kotalar kalktı. Bu 
nedenle hem rekabet hem de 
rakiplerin sayısı arttı. Ardından 
Çin tehdidi gündeme geldi, 
Türkiye dâhil dünya pazarları, 
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Çin mallarının istilasına uğradı. 
Bunun sonucu olarak, dünya 
ticaretini fiyat bazlı rekabet 
belirlemeye başladı. Ne yazık 
ki, sözünü ettiğimiz 10 yıllık 

“Dünyanın en büyük üç ihracatçısından 
biri olabilmek için kimsenin oynayamadığı 
bir oyunu oynamak zorundayız. Bu oyunu 
oynayabileceğimiz tek sahne var, o da AB 
pazarı.”

Hikmet TANRIVERDİ
İHKİB Başkanı

dönemde Türkiye hazır giyim 
ihracatı dünya ortalamasının 
altında büyüdüğü için pazarda 
da bir daralma ile karşı karşıya 
kaldık.”

 “Hızlı teslim ve tasarım 
gücüyle ayrışacağız”
Hikmet Tanrıverdi, Türkiye’nin 
hazır giyimde en büyük pazarı-
nın AB olduğunu hatırlatarak, 
hızlı teslim ve tasarım gücüyle 
rakiplerinden ayrıştıklarını 
ve Avrupalı alıcı tarafından 
farklı bir yere konulduklarını 
söyledi. Sektör olarak alternatif 
pazarlara yoğunlaşmanın bir 
sonucu olarak Türkiye hazır 
giyim ihracatında AB’nin 
payının yüzde 71-72’lere 
düştüğünü hatırlatan Tanrıverdi 
şunları söyledi: “Dünyanın 
en büyük üç ihracatçısından 
biri olabilmek için kimsenin 
oynayamadığı bir oyunu oy-
namak zorundayız. Bu oyunu 
oynayabileceğimiz tek sahne 
var, o da AB pazarı. Elbette 
dünyanın bütün ülkeleri ihracat 
radarımızda olacak. Ancak 
Türkiye’nin Avrupa pazarı 
için bugüne kadar sunduğu ve 
bundan sonra da güçlendirerek 
sunabileceği bir değer önerme-
si bulunuyor. Türkiye olarak 
Avrupa’nın yakından tedarik 
pazarının yarısına sahibiz. 
Avrupa’daki perakendeci dost-
larımız 2023 yılında 30 milyar 
dolar yakından alım yapacak-
lar. Biz işte bu noktada “yakın 
ülke” kartımızı oynayacağız ve 
yakından tedarik pazarındaki 
payımızı yüzde 75’e yükseltip, 
AB’ye yıllık ihracatımızı 22-
23 milyar dolarlar seviyesine 
taşıyacağız. Bu büyük  pazarı 

HAZIR GİYİM İHRACATINDA DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜNE TAŞIYACAK STRATEJİ

En dijital
tedarik zinciri

Üreticilerimizin dijitalleş-
meye yatırımını teşvik 
ederek, Türkiye’yi en 
dijital tedarik zinciri 

konumuna taşıyacağız. 
Böylece küresel alım 

gruplarıyla stratejik işbir-
liğimizi artıracak alt yapıyı 

güçlendireceğiz. 

Küresel ilk 100’de 
halen bir Türk perakende 

markası bulunuyor. 
İhracatın geliştirilmesi için 
şansı olan markalarımızı 
destekleyerek bu rakamı 
en az 5’e çıkarmak için 

kamu otoritesinin gücünü 
de arkamıza alarak 

çalışacağız.   

Üretimde birim maliyet-
lerini düşürebilmek için 

üyelerimizi verimlilik odaklı 
yatırımlara teşvik ede-

ceğiz. Böylece orta fiyat 
seviyelerinde rekabet 
gücümüzü artıracağız.

Hızlı moda tasarımı 
ve yüksek katma 
değerli üretim yet-
kinliğimizi artırarak 
bu konuda en çok 

bilinen 5 ülke arasına 
gireceğiz.

Hazır giyim değer 
zincirinin tüm alanlarında 

oynama yeteneğine 
sahip bir oyuncu olarak 
rekabetçi bir “Made Fully 
in Turkey” markası yara-
tacağız. Böylece yakın 
mesafe içinde üretimin 

çevresel avantajlarından 
faydalanarak en çevreci 
üretici pozisyonumuzu 

güçlendireceğiz. 

Özellikle Avrupa paza-
rında çok markalı ve 

markasız perakende ma-
ğazaları ile kuvvetli işbir-
likleri kurarak Türkiye’den 
tedarik yapan hazır giyim 
toptancıları yaratacağız.

Verimlilikte
öncü üretici  

Perakende değer 
zincirinde oyun alanını 

genişletmek

Made Fully
in Turkey

Küresel ilk 100’de  
5 Türk markası

Hızlı moda tasarımı
ve katma değerli
ürünlerde öncü

özellikle Fas, Tunus ve Porte-
kiz gibi ülkeler ile yeni gelişen 
Balkan ülkelerine kaptırmamak 
için çok çalışmak zorundayız.” 
Hikmet Tanrıverdi, Türk hazır 
giyim sektörüne Avrupa’da 
daha fazla alan açmanın yo-
lunun tasarım ve markalaş-
madan geçtiğinin altını çizdi. 
Almanya’nın 6, İspanya’nın 5 
markasının bulunduğu küresel 
ilk 100’de sadece bir Türk 
perakende markasının oldu-
ğuna dikkat çeken Tanrıverdi, 
Türkiye’yi 60 milyar dolar ile 
hazır giyim ihracatında dünya 
üçüncülüğüne taşıyacak strate-
jiyi şöyle özetledi:
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Türkiye‘nin en çok ihraç ettiği ürünler

İhracatta ürün grupları açısından bakıldığında ise örme, kadın ve erkek 
giyim kategorilerinin öne çıktığı görülmektedir

Ürünler 2005, milyon $ Pay, % 2015, milyon $

63

101

116

258Dış giyim

Çorap 714

Toplam 11.448

Yüzme ve spor  

Bebek giyim

Aksesuarlar

İç giyim

Erkek giyim

862

Örme giyim

1.691

3.385

4.258

Kadın giyim

6,2

7,5

100

1,0

0,9

0,5

14,8

37,2

29,6

2,3

231

1.025

153

803

2.100

4.745

14.835

213

310

5.255

Pay, %
CAGR,
2005-'15

3,7

-0,7

2,6

7,1

7,7

9,3

2,2

2,1

3,4

1,9

6,9

5,4

100

1,6

1,4

1,0

14,2

35,4

32,0

2,1

▪ Örme, kadın 
ve erkek giyim 
ürünleri,
Türkiyeʼnin 
toplam 
ihracatının 
~%80’ini 
oluşturmaktadır

▪ İç giyim ve 
Avrupa’da 
büyüyen dış 
giyim daralma 
görülmüştür

▪ Bebek giyim, 
spor ve 
aksesuarlar  
gibi ihracatta 
en az paya 
sahip olan 
kategoriler en 
agresif 
büyümeyi 
göstermişlerdir

Kaynak: ITC, Euromonitor

İhracatta ürün grupları açısından bakıldığında ise örme, kadın ve erkek giyim kategorilerinin öne çıktığı görülmektedir.

Türkiye'nin başlıca pazarlarındaki büyük ürün gruplarının yarıya yakınında 
pazar payı kaybı  yaşadığı görülmüştür
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ÇAĞLAR’A TEŞEKKÜR PLAKETİ 
Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinin aşılmasına büyük katkı sağlayan Cavit Çağlar’a ödül 
yağıyor. Türk hazır giyim ve tekstil sektörlerinin temsilcileri katkılarından dolayı Çağlar’a teşekkür 
plaketi takdim etti. 

Türkiye ile Rusya 
arasındaki uçak krizinin 
aşılmasına büyük katkı 

sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin tarafından Kremlin 
Sarayı’nda ’Devlet Nişanı’ verilen 
eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar’a 
Türkiye’den de ödül yağıyor. 
Daha önce Rus turistlere yeniden 
kavuşan turizmcilerin plaket 
takdim ettiği Cavit Çağlar’a, bu 
kez de Rusya’nın önemli pazarları 
arasında yer alan Türk hazır giyim 
ve tekstil sektörleri ödül verdi.

2 ayrı ödül birden
Hazır giyim ve tekstil sektörlerinin 
başkanları tarafından düzenlenen 
yemekli toplantıya ÖRSAD 
Başkanı Fikri Kurt da katıldı. Orga-
nizasyonda Cavit Çağlar’a ayrı ayrı 
plaket takdim edildi.
Cavit Çağlar, hazır giyim adına ve-
rilen plaketi İstanbul Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, Denizli İhra-
catçılar Birliği Başkanı ve Türkiye 
İhracatçılar Birliği (TİM) Başkan-
vekili Süleyman Kocasert, Akdeniz 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İh-
racatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
(AHKİB) Başkanı Hayri Uğur ve 

Uludağ Hazır Giyim Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (UHKİB) 
Başkanı Şenol Şankaya’nın elinden 
aldı. Tekstil sektörü adına ise Cavit 
Çağlar’a ödülünü, İstanbul Tekstil 
ve Hammadeleri İhracatçıları Bir-
liği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, 
TOBB Tekstil Sanayi Meclisi 
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 
Başkanı Sani Konukoğlu, Akdeniz 
Tekstil ve Hammdeleri İhracatçı-
ları Birliği (ATHİB) Başkanı Zeki 
Kıvanç ve Bursa Ticaret ve Sanayi 

Odası (BTSO) Başkanı İbrahim 
Burkay birlikte verdi.

Barışın mimarları Erdoğan ve 
Putin
Gecede Bursa Emniyet Müdürü 
Osman Ak, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF) Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Çağlar, BTSO eski 
Başkanı Celal Sönmez ve Özdilek 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Özdilek başta olmak üzere 
Bursa protokolü ve iş dünyasından 
çok sayıda isim yer aldı.

Cavit Çağlar, Türkiye ile Rusya 
arasındaki krizin çözülmesi süre-
cinde yaşanan gelişmeleri anlattı. 
Siyaseti uzun süre önce bıraktığını 
ancak devlet adamlığının kendisini 
bırakmadığını belirten Çağlar, çok 
yakın arkadaşı olan Genel Kurmay 
Başkanı Hulusi Akar ile yaptığı 
görüşmenin ardından sürece dahil 
olduğunu ve krizin çözümüne 
yardımcı olabileceğini ‘hallederiz’ 
diyerek ifade ettiğini kaydetti. 
Sonrasında yaşanan yoğun trafiğin 
ardından Türkiye ile Rusya ara-
sındaki ilişkilerin eskisinden daha 
iyi noktaya geldiğini vurgulayan 
Çağlar, “Esas bu barışı Cumhur-
başkanı Erdoğan ve Rusya Devlet 
Başkanı Putin sağladı. Onlar bu 
kararlılığı göstermese biz bir şey 
yapamazdık” diye konuştu. Çağlar, 
Erdoğan’ın şu andaki dik ve milli 
duruşuna hayran olduğunun da 
altını çizdi. Tekstil ve hazır giyim 
sektöründe Sultanhamam’da 
başlayan serüveninin bugün farklı 
mecralara kaydığını, ancak bu 
sektörlerde hep liderliğe oynadığını 
ifade eden Çağlar, “Yüz binlerce 
kişiye iş verdik merhum dayım 
Şükrü Şankaya ile birlikte. Çok 
sıkıntılar çektik ama işçimizi hiçbir 
zaman yarı yolda bırakmadık” dedi.Sektör temsilcileri katkılarından dolayı Cavit Çağlar’a teşekkür plaketi takdim etti.
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YEŞİL VE MAVİNİN CENNET DİYARI; GİRESUN

Rotamız Giresun... Karadeniz’in fındık cenneti olarak adlandırılan Giresun, mavisi ve yeşiliyle adeta 
görenleri büyülüyor. Ülkemizin güzide diyarlarından Giresun, zengin kültürü, tarihi yapısı ve doğası 
ile ihtişamını sürdürürken, yöresel lezzetleri ile damaklarda hoş bir tat bırakıyor.

Karadeniz… 
Türkiye’nin belki de 
yeşili en bol ve sahip 

olduğu değerleri ile birlikte en 
güzel bölgelerinden biri. Tatlı, 
sevecen ve şüphesiz ki yardımse-
ver insanları mı dersiniz, yoksa 
birbirinden leziz yemekleri mi ya 
da doğal güzellikleri mi… A’dan 
Z’ye sayısız güzelliklerle ve 
değerlerle dolu bu bölgemiz. İşte 
bu kelimelerle anlatamayacağı-
mız kadar güzelliklere sahip olan 
bölgenin bir de bilhassa fındığı 
ile ünlü bir şehri var ki… Onu 
anlatmak için kelimeler yetmez ve 
abartısız eksik kalır. Giresun’dan 
bahsediyoruz. Yaylalarıyla, tarihi 
dokusuyla, mavisiyle yeşilinin 
uyumuyla doğa harikası Giresun’a 
yolculuğumuz başlasın…

Giresun Kalesi
Şehrin adını alan ve sınırları içe-
risine girdiğiniz anda kenti kuşba-
kışı görmenizi sağlayan Giresun 
Kalesi, gezimizin ilk durağı. Gire-
sun Kalesi, kenti adeta ikiye bölen 
yarımadanın en yüksek yerinde. 

Zaten Giresun’a daha önce gelen 
okurlarımız bilirler ki Giresun 
bu yarımada üzerine kurulmuş 
bir şehir. Giresun Kalesi’ne 
ulaşabilmeniz için 500 metrelik 
parke ve beton bir yolu geçmeniz 
gerekiyor. Araçla beş dakika içeri-
sinde şehir merkezinden Giresun 
Kalesi’ne ulaşabilirsiniz. Sur 
ve saray kalıntıları hala ayakta. 
Kalenin çeşitli yerlerinde ise 
oyulmuş taş mağaralar ile tapınak 
örenleri bulunuyor. Giresun Ka-
lesi, geçmişten günümüze diğer 
tarihi yapılarda olduğu gibi, ikiye 
ayrılıyor: iç ve dış kale olmak 
üzere. İç kalede saray kalıntıla-
rının olduğunu söyleyebilmemiz 
mümkün. Güneybatıdan başlayan 
kale duvarları kenti çevreleyerek 
kuzeydoğuya kadar uzuyor. Surlar 
büyük taşlarla örülmüş ve bu 
surların bir bölümü Kültür Ba-

kanlığı tarafından restore edilmiş. 
Kalenin kuzeyinde ise çok büyük 
mağara sığınakları yer alıyor. 
Antik kaynaklarda ‘bronz duvarlı 
kale’ olarak adlandırıldığını da 
artı parantez açarak belirtelim. 
Neofitos, ‘Giresun Eyaleti’ adlı 
yapıtında burayı yüksek duvarlı, 
savunması iyi ve alınması güç 
bir kale olarak tanımlamakta. 
Yine Neofitos’un yazdığına göre 
tepenin batısındaki kayalarda kü-
çük bir at kabartması var. Bunun 
Ayios İlyos’un gömütü üzerinde 
bulunduğu söylenmekte. Daha 
aşağıdaki kayada görülen Bizans 
yazısında ise burada küçük bir 
kilisenin bulunduğu bildirilmek-
te. Ve bu yazı yıllar sonrasında 
kanıtlandı. 2012 yılında Giresun 
Kalesi çok uzun bir süre gazete 
sayfalarında yer aldı. Çünkü 
bir temizlik işçisi kaleyi yaban 

sarmaşıklarından temizlerken, 
şans eseri sarmaşıkların içerisinde 
bir kilise olduğunu keşfetti. Kaya 
kilise mağara taşlarının arasında 
Giresunlulara ‘bende buradayım’ 
der gibiydi ve hemen Valilik ile 
Giresun Belediyesi harekete geçti 
ve kalenin restorasyon çalışmaları 
gerçekleştirildi.

Amazon diyarı; Giresun Adası
Giresun’un en güzel tarihi 
yerlerinden olan Giresun 
Adası, Kefken Adası ile birlikte 
Karadeniz’de bulunan iki adadan 
biridir. Ada, karabatak ve martıla-
rın doğal olarak ürediği ada aynı 
zamanda göçmen kuşların uğrak 
ve dinlenme yeridir. Giresun Ada-
sı Karadeniz’de bulunan, içinde 
insanların yaşayabileceği tek 
adadır. Birinci derece tarihi sit, 
ikinci derece doğal sit alanı olan 
adanın yüzölçümü yaklaşık 46 
bin metre karedir. En yüksek yeri 
30 metreyi bulan Giresun Adası 
şehir merkezine 20 dakika me-
safededir. Ada, kesin olmamakla 
birlikte Giresun şehrinde bulunan 

Dünyanın en uzun ikinci seddi; Giresun’a bağlı 
Alucra ilçesinde bulunan Çakrak Köyü’nün 
Çıkrıkkapı Yaylası’nda yer alıyor. 
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Gedikkayası’ndan kopan bir par-
çanın Karadeniz’e yerleşmesiyle 
oluşmuştur. Giresun Adası kıyı-
dan 1,6 km açıkta olup, 40.000 
metrekare alana sahiptir. Adada 
özellikle Akdeniz defnesi ve 
Yalancı Akasya başta olmak üzere 
71 tür doğal otsu ve odunsu bitki 
türü bulunur. Sonradan 10 adet 
ağaç türü daha ilave edilmiştir. 
Karadeniz’de Karabatak ve mar-
tıların doğal olarak ürediği ada 
aynı zamanda göçmen kuşların 
uğrak ve dinlenme yeridir. Hak-
kında birçok efsaneler anlatılan, 
Amazonların ve birçok kavmin 
yaşadığı adada mitolojik çağlara 
ait birçok kalıntı bulunmaktadır. 
İkinci derece sit alanıdır. Yaz 
mevsiminde yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi odağı olan ada 
günübirlik ziyaret edilerek piknik 
yapılmaktadır. Giresun Adası ile 
ilgili olarak birtakım efsaneler 
anlatılmaktadır. Tarihi kaynaklar 
Amazon kraliçelerinin savaş tan-
rısı Ares adına tapınak yaptırdık-
larını ve Sinop Piskoposu Agias 
Phokas’ın manastırı olduğundan 
söz etmektedir. Adada Alexius II 
zamanında yapılan sur kalıntıları, 
kuleler, manastır (iç kale), tarihi 
pişmiş toprak fıçılar ve bazı yapı 
temelleri bulunuyor. Sit alanı olan 
ada koruma altında. Adaya yazın 
Giresun limanından tekne turları 
düzenleniyor. Cenevizliler ve Ve-
nedikliler tarafından gemi sığınağı 
olarak uzun süre kullanılan adanın 
şu anki sahipleri yabani göçmen 
kuşlar, karabataklar ve martılar. 
Adada bulunan Hamza Taşı ana 
tanrıça Kybele’yi temsil eden, 
sacayak gibi üç ayak üzerine 
oturmuş bir taş. Ocak (aile) kül-
türünü temsil ediyor. Kutsal taş 4 
bin yıllık geçmişi ile dini inançlar 
gereği yaşlılar için umut veren ve 
mistik güç kaynağı olan dilek taşı. 
Her yıl 20 Mayıs’ta Uluslararası 
Aksu Festivali’nde düzenlenen ve 

soyun sürdürülmesi inancıyla ya-
pılan sacayaktan geçme geleneği, 
adanın etrafının dolaşılmasıyla 
tamamlanıyor. Ada turu Hamza 
Taşı’ndan başlayıp yine orada son 
buluyor.

Dünyanın en uzun ikinci 
Seddi, Giresun’da
Dünyanın en uzun ikinci seddi; 
Giresun’a bağlı Alucra ilçesinde 
bulunan Çakrak Köyü’nün 
Çıkrıkkapı Yaylası’nda yer 
alıyor. Dünyada Çin Seddi’nden 
sonra koruma amaçlı olarak inşa 
edilen ikinci set olma özelliğini 
taşıyan yapı; “Hacı Abdullah 
Duvarı” adıyla anılıyor. Hacı 
Abdullahzade Seddi, 6 bin 500 
metre uzunluğu, ortalama 150 
cm yüksekliği ve yaklaşık 60-70 
cm kalınlığı ile taşttan yapılan, 
tarihi ile de bir muammayı içinde 
barındırıyor. Halk arasında 
Çıkrıkkapı Seddi olarak da bilinen 
sed, yayla sakinlerinin ifadelerine 
göre yüzyıllar önce mera ile 
ekili alan arasına koruyucu bir 
duvar olarak inşaa edilmiş. Aynı 
zamanda Yağlıdere ve Alucra 
ilçelerinin de sınırı olan seddin, 
üzerine sadece 1 tek geçiş kapısı 

bulunuyor. 6 bin 500 metrelik 
sed boyunca her iki taraftan da 
karşıya geçmek için tek bir kapı 
kullanılabiliyor. Dünyanın yedi 
harikası arasında yer alan Çin 
Seddi nasıl koruma altındaysa, 
ülkemizde yer alan böyle tarihi 
bir yapının tanıtımının ve 
korunmasının büyük önem arz 
ediyor. 

Tarihe tanıklık eden Giresun 
evleri
Tarihin izlerini taşıyan Giresun 
evleri, 19’uncu yüzyılın tüm 
ihtişamını gözler önüne seri-
yor. Bu evlerin mimari yapısı 
bozulmadan, doğru restoras-
yonlarla geleceğe taşınması 
oldukça önemli. Giresun’da 19. 
yüzyılda fındık ticareti yapan 
gemilerle Fransa’nın Marsilya 
kentinden getirilen malzemeler 
kullanılarak inşa edilen Zeytinlik 
semti evleri, “Rönesans”ın izleri 
taşıyor. Evlerin pencerelerinin, 
Rönesans döneminin simge 
sanatçısı Leonardo da Vinci’nin 
“Son Akşam Yemeği” freskindeki 
Hazreti İsa’nın arkasında kalan 
penceredeki gibi altın oran kul-
lanılarak yapıldığı tespit edildi. 

Hacı Hüseyin Mahallesi Zeytinlik 
semtindeki türkülere konu olmuş 
Giresun evleri, adeta tarih içeri-
sinde yolculuk yaptırıyor. Tarihi 
evler 2016 turizm sezonunda da 
ziyaretçilerini bekliyor. 

Lezzet diyarı
Türkiye’nin hemen her şehrinde 
olduğu gibi Giresun ilinin de 
kendine has yöresel lezzetleri 
bulunuyor. Sebze yemeğinden 
et yemeğine, salata çeşitlerinden 
tatlılarına kadar Giresun, ken-
dini diğer şehirlerden ayırıyor. 
Giresun denince akla ilk gelen 
yöresel lezzetlerin başında 
karalahana çorbası, çalıçileği 
çorbası, mendek çorbası, etli 
pancar sarması, ısırgan yemeği, 
fırın kurusu fasulye, hamsi böre-
ği geliyor. Giresun doğası zengin 
bitki örtüsü ile kaplı olarak adeta 
büyülüyor. Bu ortam mutfak 
kültürünü de doğrudan etkile-
miş. Yörede yiyecekler genel 
olarak otsu bitkiler, yıllık bitki 
yaprakları, diken uçları, sebzeler 
ve mantarlardan oluşuyor. Yaz 
aylarında bunlar günlük, taze 
olarak tüketiliyor. Kışlık yiye-
cekler ise fırınlanmış kuruluklar, 
tuzlular, turşular, konserveler, 
pekmez ve reçeller, kompostoluk 
ve çerezlik olarak hazırlanı-
yor. Giresun mutfağında deniz 
ürünlerinin önemli bir yeri var. 
Hamsi, mezgit, istavrit, palamut, 
kefal, izmarit, tirsi, barbun, 
sargan, kötek en yaygın tüketilen 
deniz ürünleri arasında.
Yaylalarda ve köylerde hayvan-
cılığa bağlı olarak beyaz peynir 
(tecen), deri tulumu (tulum), küp 
peyniri ve çökelek yapılıyor. 
Küp peyniri ve çökelekler gü-
veçlerde toprağa gömülerek kışa Giresun Adası

Dünyanın en uzun ikinci seddi; Giresun’a bağlı Alucra ilçesinde bulunan Çakrak Köyü’nün Çıkrıkkapı Yaylası’nda yer alıyor. 
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saklanıyor. Giresun ekonomisi 
ve kültüründe ağırlıklı yeri olan 
fındıktan çok çeşitli tatlı ve pas-
talar yapılıyor. Giresun’da bazı 
doğal bitkiler kurutularak içecek 
olarak kullanılıyor. Bu bitkiler 
kekik, ıhlamur, nane, çay, taflan 
yaprağı, kuşburnu ve yayla 
papatyaları olarak öne çıkıyor. 
Lezzetli ayranların yanı sıra 
pekmez, reçel ve marmelâtlar 

Ahşap işçiliği, bakırcılık, sepet 
dokumacılığı, golan dokuma gibi 
pek çok günlük ihtiyaçlara yönelik 
el sanatları haricinde Giresun’da 
Tamzara Bezi oldukça önemli yer 
tutuyor. Eskiden Şebinkarahisar ve 
Kelkit Havzası’nda dokuma ihtiya-
cını karşılayan bu bez unutulmaya 
yüz tutmuşken, günümüzde yapılan 
projelerle tekrar hayata geçirildi. 
Elbise, sofra bezi, çarşaf, havlu gibi 
pek çok dalda üretilen bez yüzyıllar 
süren bir gelenek. Ayrıca; Tam-
zara bezine adını veren Tamzara 
Mahallesi Kentsel Sit Alanı ilan 
edildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında, 
Şebinhisar Belediyesi tarafından 
düzenlenen bir defile ile Tamzara 
dokumasının önemine vurgu ya-
pıldı. Şebinkarahisar ilçesinde 200 
yıllık tarihe sahip olan Tamzara do-
kuması başmankenliğini İvana Sert 
yaptı. Adını Tamzara Mahallesi’nin 
yer aldığı bölgeden alan ve geçmiş-
te çoğu evde dokunarak Akdeniz 
Bölgesi ile Mısır, Suriye gibi ülke-
lere satılan “Tamzara dokuması” 
için tarihi Tamzara Mahallesi’nde 
defile düzenlendi. Şebinkarahisar 
Belediye Başkanı Şahin Yılancı 
yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi 
açıdan önemli bir merkez oldu-

Çakrak Kilise ve Köprü Kümbet Yaylası

GİRESUN’UN GELENEKSEL DoKUMASI, TAMzARA

ğunu söyledi. Osmanlı’ya sancak 
beyliği yapmış, Cumhuriyet’te 
vilayet olmuş, Roma’dan 
Selçuklu’ya ve Osmanlı’ya kadar 
Şebinkarahisar’ın kültürlere ev 
sahipliği yapan önemli bir yer 
olduğunu belirten Yılancı, “İlçede 
1800’lü yıllarda Tamzara’da 

bin 900 dokuma tezgahı varken 
bugünlerde sanayileşme ve diğer 
faktörlerle günümüzde çok azaldı. 
Belediye ve Kaymakamlık olarak 
Avrupa Birliği destekli projeyle 
unutulmaya yüz tutmuş Tamzara 
dokumasını gün yüzüne çıkardık” 
dedi. Geçmişte her evde bir 

dokuma tezgahı olduğunu anlatan 
Dönmez, “Çanakkale Savaşı’nda, 
Kurtuluş Savaşı’nda şehitlerimize 
kefen dokunmuştur bu tezgahlarda. 
Birçok alanda bu dokumalar kul-
lanıldı. Biz de bu kültürel dokuyu 
devam ettirmek için elimizden 
gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

sulandırılarak içecek olarak 
kullanılıyor. Giresun hanımları, 
yemek yapma becerileriyle 
yüzlerce yemeği geliştirip yerel 
mutfak kültürünü oluşturmuş, 
Anadolu mutfak kültürünü zen-
ginleştirmişler.

Denizi gibi coşkun türküler
Giresun, türküler yönünden de 
zengin bir kültüre sahip olma-

sıyla dikkat çekiyor. Giresun 
türkülerinden bazı örnekler; 
Mican, Tamzara, Karahisar 
Türküsü, Fingil, Bir Fındığın 
İçini, Merekte Sarı Saman, Oy 
Giresun Kayıkları, Aksu Derler 
Adına, Al Perde Yeşil Perde, 
Sokakbaşı Meyhane olarak 
biliniyor. Karadeniz Bölgesi 
halk oyunları bazı ayrıntı farklı-
lıkları dışında genelde birbirine 

benziyor. Bölge halkı kıyısında 
yaşadığı deniz gibi hareketli ve 
coşkundur. Oyun ve türküleri de 
kendilerine uygundur. Giresun 
oyunları içinde en önemlisi Gi-
resun karşılaması ve horondur. 
Horonu erkekler yine bölgenin 
meşhur çalgısı kemençe veya 
davul-zurna eşliğinde oynarlar. 
Kadınlar ise def, zurna, ud ve 
saz eşliğinde oynarlar. 

2017 ylı Temmuz ayında Şebinkarahisar ilçesinde Tamzara 
dokumasının önemine vurgu yapılan bir defile düzenlendi. 

Şebinkarahisar ilçesinde 200 yıllık tarihe sahip olan Tamzara 
dokuması yeniden hayat buluyor.
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Elgin Johnstons kişisEl ürEtim 
odaklı ilErliyor

Londra merkezli 
trikotaj platformu 
Unmade’de çalışan 

Johnstons çok daha hızlı bir 
sistem ile siparişlerin otomatik 
olarak üretimini ve üç hafta 
içinde doğrudan müşterilere 
gönderilmesini sağladı. Elgin 
Johnstons Operasyon Direktörü 
David Hamilton konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada; “Tüketici 
taleplerinin değiştiğini görüyoruz. 
Müşterilerimiz daha kısa zamanlık 
bir çalışma talep ediyor ve 
“Unmade” bu anlamda endüstrinin 
değişikliklere uyum sağlamaları 
ve gelecek için inşa etmeleri 
gereken yenilikçiliğe öncülük 
ediyor” dedi. Süreç ise şöyle 
işliyor: Müşteri, ortak marka ile 
bir sipariş verirse, Unmade’in 
teknolojisi otomatik olarak her bir 
sipariş için makineye hazır örme 
dosyalarını üretir. Yazılım, bu 
aşamada renkler ve malzemeleri 

gruplandırarak bunları üretilecek 
makinelere ayırır ve ilişkili 
belgeyi otomatik olarak üretir. 
Benzersiz ürünler, Unmade’in 
patentli işlemleri sayesinde 
fabrika işlemi boyunca ayrı ayrı 
izlenir. 

kitlesel kişiselleştirme
öne çıktı
Johnstons of Elgin, dünyanın önde 
gelen markaları için triko üreten 
kaşmir ve yünlü ürünlerin lider 
üreticisi olarak pazardaki yerini 
başarıyla koruyor. Lüks pazar 
hızla değişiyor ve son iki yılda 
büyük üretim aşamalarından daha 
küçük, daha ısmarlama işler ve 
her zamankinden daha kısa olan 
teslim sürelerine ve markalar ile 
perakendecilerin benzersiz ve 
özelleştirilmiş ürünlere olan artan 
bir talebe yönelmeleri görülüyor. 
İskoçya’nın ikinci en büyük aile 
işletmesi olan şirket, hayatta 

Elgin Johnstons, üretimini otomatikleştirerek lüks triko üretimine yeni bir soluk getirdi. Firma, yeni 
sipariş yönetim sistemi ile standart endüstriyel örgü makinelerini kontrol etmek için dosyalar 
hazırlayarak üretimini geliştiriyor.

kalmanın pazarın sürekli değişen 
ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine 
bağlı olduğunu söylüyor. 
Operasyon Direktörü David 
Hamilton “Elgin Johnstons, 200 
yılı aşkın bir süredir iş başında” 
diyerek ekliyor: “Önümüzdeki 
200 yılda kendimizi nerede 
görmek istediğimizi sürekli 
sorgulayarak gelişmeye devam 
ediyoruz.”

insan müdahalesi olmadan 
üretim
Tüketici eğilimleri kitlesel 
üretimden toplu kişiselleştirmeye 
doğru ilerliyor. Johnstons da 
bu anlamda, mevcut üretim 
hattında benzersiz ürün talebini 
yerine getirmenin yolunu arayan 
şirketlerden. Şimdi, yeni sipariş 
yönetim sistemi ile standart 
endüstriyel örgü makinelerini 
kontrol etmek için dosyalar 
hazırlayarak üretimini geliştiriyor. 

Kısa sürede teslimat süreleri 
ve daha geniş çeşitlilik isteyen 
müşterilerle Johnstons, bir 
defalık siparişlerin programlama 
yükünü ortadan kaldıran ve insan 
müdahalesi olmaksızın özel 
giysiler üretmesini sağlayan bir 
çözüm oldu. Çözümün mevcut 
üretim hattına kolayca entegre 
olması, doğrudan personel 
tarafından kullanılması ve 
üretim sürecinde izlenebilmesi 
gereken benzersiz giysilerin 
olması gerekiyordu. Unmade, 
insan müdahalesine ihtiyaç 
duymadan ortak fabrikalara 
çevrimiçi siparişlerden gelen 
üretim talimatlarını gönderen 
yeni bir sipariş yönetim sistemi 
yarattı. Her bir eşsiz kıyafet için, 
örülü hazır dosyalar, ilgili tüm 
evrak çantası ve her bir giysiyi 
takip etmek için patentli bir 
sistem ile birlikte otomatik olarak 
oluşturuldu. 
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rElanıt ailEsinin yEni üyEsi;
rElanıt 3.2 sC

Mayer&Cie, Shang-
haitex Fuarı’nda yeni 
ürünü olan Relanit 3.2 

SC’nin tanıtımını gerçekleştir-
di. Özellikle Çin pazarında ilgi 
gören Relanit serisi, fuarın ev 
sahipliğinde sergilendi. Nihai 
montajının Çin’de gerçekleşen 
ürün hakkında alıcılara teknik 
özellikleri hakkında detaylı 
bilgi verildi. Mayer&Cie 
ayrıca, Shanghaitex standında 
spinitsystems, yeni eğirme 
ve örme teknolojisi hakkında 
da bir bilgi standı da yer aldı. 
Mayer&Cie. yetkilileri, Spinit 
3.0 E’nin nasıl çalıştığını 
gösterdi. Mayer & Cie’nin 
Satış Müdürü Wolfgang 
Müller, piyasaya sunulan yeni 
ürün hakkında “Relanit, en 
tanınmış ve en popüler Mayer 
& Cie makine serilerinden 
biridir” diyerek şu açıklamada 
bulundu: “Pudong’taki yerel 
müşterilerimize sunduğumuz 
Relanit 3.2 SC’yi, Çin pazarı-
nın özel ihtiyaçlarıyla uyumlu 
hale getirdik.”

Örgü başı almanya’da 
üretiliyor
Örgü kafasının kalitesi, 
makine üzerinde örülenecek 
kumaşın kalitesini büyük 
ölçüde belirliyor. Relanit 3.2 
SC’nin de örgü kafası, Mayer 
& Cie.’nin Almanya’daki ana 
fabrikasında üretildi. Mayer & 
Cie’nin örgü başlığını prensip 
olarak Almanya’daki fabrikada 
üretmelerindeki yaklaşımı Satış 
Direktörü Müller, “Bu şekilde 
fiyat duyarlı Çin pazarında 
rekabetçi bir fiyatla - yeni Re-
lanit 3.2 SC gibi makinelerde 
seçilmiş makine tiplerini suna-
biliyoruz. Bu, Mayer&Cie’nin 
MSC 3.2 II ve MDC 2.2 
modelleriyle yıllarca kullandığı 
bir ilkedir. Hem Single Jersey, 
hem de Double Jersey makinesi 
Çinli müşteriler için oldukça 
popüler ürünler arasında yer 

alıyor” sözleriyle açıkladı. Aynı 
zamanda, yerel nihai montaj, 
esneklik ve hızı artıran bir 
özellik olarak görülüyor.

relanit serisinin 
avantajlarından çok daha 
fazlası
Çin’de satışa çıkacak olan 
Relanit 3.2 SC, Relanit 3.2 
S’yi andırıyor. Dolayısıyla, 
yüksek üretkenlik ve proses 
güvenilirliği dahil olmak üzere 
Relanit serisinin tüm avantaj-
larını sunuyor. Zorlu veya daha 
kalın iplik kalitesini işlerken 
bile, Relanit 3.2 SC, üretkenlik 
kaybı olmaksızın sürekli 
olarak yüksek bir triko kalitesi 
gösteriyor. 30 inç çapında olan 
Relanit 3.2 SC, 40 rpm’e kadar 
olan hızlara ulaşıyor. Ayrıca, 
klasik makinelere kıyasla çok 
daha az enerji kullanıyor. Mül-
ler, Relanit ailesinin yeni üyesi 
olan Relanit 3.2 SC için; “Çinli 
müşterilerin Relanit 3.2 SC 
ile göreceği; iyi düşünülmüş, 
binlerce defa denenmiş ve test 

edilmiş bir üründür” diyor ve 
Çinli alıcıların çok cazip fiyat-
larla başarılı bir model satın 
aldıklarının altını çiziyor.

geniş üretim yelpazesine 
sahip
Relanit 3.2 SC, çok çeşitli 
kullanımlar için uygunluk 
gösteriyor. Relanit, spor, dış 
giyimi, gecelik ve iç çamaşırı 

gibi ürünler için üretim yapı-
yor. Bununla birlikte, otomotiv 
endüstrisi ve ev tekstili için 
de kullanılıyor. Bugün 10 
bine ulaşan Relanit satışları 
ile Mayer&Cie sektördeki 30 
yıllık deneyimini başarıyla 
sürdürüyor. Her yıl, müşterilere 
teslim edilen 300 adet yeni 
bir Relanit makinesi bu sayıyı 
daha da artırıyor.

Alman yuvarlak örme makinesi üreticisi Mayer & Cie. (MCT) Pudong’da düzenlenen Shanghaitex 
fuarında yeni Relanit modeli olan Relanit 3.2 SC’yi sergiledi.
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PıavE maıtEx yEni ürünlEri ilE Paris’tE
İtalyan örme moda 
kumaş üreticisi 
Piave Maitex, 20-22 

Ocak 2018 tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan Interfilière 
Paris Fuarı’na İlkbahar/Yaz 
2019 sezonundaki en son ürün 
yeniliklerini ve trendlerini 
sergileyecek. Fuarın önümüzdeki 
günlerinde firma, ilgili teknik ve 
moda içerikleriyle birlikte yeni iç 
çamaşırı baskılı koleksiyonla ilgili 
bir dizi yenilik sunacak. Piave 
Maitex, ayrıca spor kullanımı ve 
açık giyim için sunduğu yenilikçi 
üretim sürecini de ilgilileriyle 
paylaşacak.  

Baskılı iç çamaşırı koleksi-
yonu
Piave Maitex’in yeni Lingerie 
Baskılı Koleksiyon P / E 2019 
moda tasarımları, en güncel 
ve gerekli kumaşları ve baskı 
tekniklerini, özellikle yanık 
kısımları kullanıyor ve benzeri 
görülmemiş temel kumaşların 
ve yenilikçi efektlerin yeni 
aralığıyla sunuyor. P / E 2019 
koleksiyonunun ilk temasına 
naturel olarak ortaya çıktı. 
Doğanın renklerinden esinlenilen 
koleksiyonda renkler daha sıcak 
bejden daha açık koyu griye, daha 
yoğun yeşile kadar değişiklik 
gösteriyor. Buzlu gri ve orta 
gri, optik beyaz renkli küçük 
motiflere basılıyor. Küçük iplerle 
çizilmiş orta boy rafine çiçekler 
kumaşların üzerine yıpranmaları 
için bastırılmakta ve sofistike 
şeffaf görünüm oluşturuluyor. 
Firma, “Indigo” temasını sunuyor. 
Indigo renginden büyük bir 
esintiye sahip olan süt renkli 
zeminler, hafif bir gökyüzüne 
kadar sulandırılıncaya kadar 
bu yoğun rengi ile kaplanıyor. 
Tasarımlar, jakarlı kumaşları 
simüle eden düz geometrik 
şekillerden meydana geliyor. 

düz kumaş yenilikleri 
Piave Maitex, lazer bantları 
ile sunduğu yenilikleri şöyle 
anlatıyor: “Hızlı ve hassas bir 
geliştirme çalışmasından sonra, 
Ar-Ge’ye önem vererek, zarif 
ve kolaylık açısından çekici, 
sofistike bir ürün ortaya çıkardık. 
Lazer Bantları, omnibus genişliği, 
zarif görünüşü, dengeli esneklik 
ve “temiz kesim” özelliklerinden 

ödün vermeden titizlikle çağdaş 
parametrelere sahip olmasıyla öne 
çıkıyor.”

üç boyutlu efektler kullanıyor
İtalyan örme moda kumaş 
üreticisi Piave Maitex, yeni 
ürünlerinin tanıtımlarını 
ise, çeşitli sektörel fuarlara 
katılımları ile sürdürüyor. 
7-9 Kasım tarihleri arasında 
Palais Des Festivals Cannes’da 
düzenlenen Uluslararası iç 
giyim ve plaj giyim tekstil fuarı 
MarediModa’da ürünlerini 
sergiledi. Sergilediği ürünler 
arasında son trend düz kumaşlar, 
şık ve teknik kumaşların yanı 
sıra 2019 yılı yaz seozunu yeni 
beachwear koleksiyonu da vardı. 
Fuarda üç yeni kumaşı görüyüce 
çıkaran Piave MAitex’in 
ürünleri, 3D efektli, ve renkli 
kombinasyonlar ile çeşitli ürünler 
sunarak  jakarlı kumaşların 
yeni girdilerini içeriyor. Firma 
yetkilileri ürünlerini kısaca şöyle 
özetliyor: “Örme yapısını ışık 
efektleriyle zenginleştiren klasik 
ve güneş renkleri ile plaj giyimi 
için özel olarak tasarlanmış 
zeminler içeren üçlü bir kumaş 
sunmaktayız.” Piave Maitex’in 
ikinci yeniliğini ise firma “Örme 
kumaşların gelişimindeki 
geleneğimiz yeni moda ve üç 
boyutlu efektlerle de evrimleşerek 
gelişiyor. Bunlar renk kullanımı 
ile özelleştirilebilir.” Yenilikçi 
tekstil uygulamaları ile sektörün 
başarılı firmaları arasında yer 
alan Piave Maitex, su geçirmez 
özellikte piyasaya sürdüğü 
kumaşlarla da başarısını 
kanıtlıyor.
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tErrot’tan trEnd odaklı 
yEnilik: UCC572tr

Terrot, elektronik ve 
mekanik olarak kontrol 
edilen yuvarlak örme 

makinelerinin dünya çapında 
önde gelen üreticilerinden biri 
olarak 150 yıldan fazla süredir 
pazardaki konumuyla sektörün 
önemli aktörleri arasında yer alı-
yor. Tek ve çift jarse kumaşların 
üretimi adına farklı makine tiple-
ri ile ürün yelpazesine yenilikler 
kazandıran Terrot, müşterilerinin 
beğenisini kazanıyor. Dünya 
genelindeki tekstil üreticileri 
Terrot’un dairesel örme maki-
neleri ile, hem iç çamaşır hem 
de dış giyim ve teknik veya ev 
tekstili gibi farklı uygulamalar 
için yüksek kaliteli kumaşlar 
üretiyor.

üretimde bireysellik ve 
kalite
Alman örgü makinesi üreticisi 
Terrot, birkaç yıldır üretim per-
formansı, bireysellik ve kumaş 

kalitesi gibi müşteri ihtiyaçlarına 
odaklanıyor. Yakın müşteri işbir-
liği ve stratejik odak oluşturma 
yoluyla, Terrot, ürün portföyünü 
tutarlı bir şekilde genişletiyor. 
En son makinesi ise buna en 
güzel örneği oluşturuyor. Trend 
odaklı üretim gerçekleştiren üre-
ticilere yönelik olarak piyasaya 
sunulan UCC572TR, dış giysiler 
için yüksek kaliteli desenli ku-
maş üretmek üzere geliştirilmiş 
bilgisayar kontrollü dairesel 
örme makinesi olarak üretildi. 

Farklı moda uygulamalarına 
uygun geliştirildi
UCC572TR, Terrot’un en çok 
satan makinelerinden UCC572 
ve UCC572T’ye ek boyut ve 
çok yönlülük sunuyor. 3 yönlü 
teknoloji ile moda tekstiller için 
elektronik jakar aktarım rahatlığı 
sağlamak için geliştiriliyor. 
Bu, kumaşın her iki tarafında 
çeşitli desen stilleri sağlıyor. 

Bu, UCC572TR’yi farklı 
moda uygulamaları ve bağlar 
açısından son derece esnek hale 
getiriyor. Her zamanki örme 
yapıları, bir ya da daha fazla 
renkte olabiliyor. Çift yüzlü, 
jakarlı ve rahatlatıcı yüksek 
kaliteli örgü yapılar Terrot’un 
UCC572TR’nin gerçek gücünü 
temsil ediyor. Özel transfer 
teknolojisi sayesinde zorlu delik 
ve yapı desenleri hızlı bir şekilde 
ve büyük çaba harcamadan 
gerçekleştirilebiliyor.

yaratıcı desenlendirme ve 
verimli üretim
Üç yönlü teknolojiyi kullanan 
Terrot’un UCC572TR modeli 
son derece verimli ve güvenilir 
özelliğiyle öne çıkıyor. Modelde 
30 inç çapında 72 ilerleme var. 
Benzer makinelerde aynı çapta 
yalnızca 48 sistem bulunurken, 
UCC572TR SF 540 hız faktörü-
ne ulaşıyor ve önemli bir üretim 

performansı sağlıyor. Desen 
değiştirme, saniyeler içinde 
USB veya LAN portu üzerinden 
yapılabiliyor. Elektronik olarak 
kontrol edilen örgü makinesi, 
muazzam desen imkânlarıyla 
kullanıcılarına moda pazarı 
koşullarındaki değişikliklere 
hızlı ve esnek cevap veriyor ve 
böylece değişen müşteri ihti-
yaçlarına hızlı bir şekilde uyum 
sağlıyor.

yüksek moda endüstrileri 
için esnek uygulama 
olanakları
Terrot UCC572TR, E14 ile E18 
ölçülerindeki çift jarj kumaş-
ları için özellikle uygun. Şu an 
makine modeli 30 veya 34 inç 
çapında sunuluyor. Bu makine 
için güçlü argüman, silindir, 
kam kutusu parçaları ve iğneleri 
değiştirerek bir UCC572T’ye 
dönüştürülmesi olarak değerlen-
diriliyor.

Alman örgü makinesi üreticisi Terrot, tek ve çift jarse kumaşların üretimi adına farklı makine tipleri 
ile ürün yelpazesine yenilikler kazandırmaya devam ediyor. Son ürünü UCC572TR, farklı moda 
uygulamalarına esnek yapısı ile değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlıyor.
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shıma, PortEkiz’dE son 
tEknoloJik ürünlEriylE 

Japonya’nın önde 
gelen bilgisayarlı 
düz örgü makinesi 

üreticisi Shima Seiki, 
Portekiz’in Matosinhos kentinde 
yaklaşmakta olan Maquitex 
2017 serisinde, en son Shima 
Seiki bilgisayarlı düz örgü 
teknolojisini sergileyecek. 
MACH2XS serisi Wholegarment 
örgü makinesi Shima Seiki’nin 
orijinal SlideNeedle’ı dört iğne 
ağzında ve patentli yaylı platin 
sisteminde sunuyor. SWG-N2 
serisi kompakt Helikopter örgü 
makinesi, çeşitli küçük eşyalar 
ve aksesuarlar üreten çok yönlü 
bir seri olmasıyla biliniyor. 
SRY ve SVR-SP makineleri, 
benzersiz örme-dokumalı hibrid 
kumaş üretebilen halka presler 
içeriyor. SSR makinesi Shima 
Seiki kıyaslama teknolojisini 
ekonomik bir pakette sunuyor. 
‘Shima Seiki’nin Moda Sistemi’ 
kavramının anahtarı olan 
APEX3, planlama ve tasarımdan 
üretim ve satış promosyonuna 
kadar kapsamlı bir destekle 
konfeksiyon üretiminin tüm 

aşamalarını tek bir iş akışına 
entegre ediyor. Ultra gerçekçi 
ürün simülasyonları ile APEX3, 
zaman kazandıran ve kaynak 
tüketen pahalı numune alma 
işlemini minimuma indiren 
sanal numune alma özelliğine de 
sahip.

shima’dan son teknoloji
Sektörün önde gelen firmaları 
arasında yer alan Shima Seiki 
Italia’nın bir diğer önemli 
gelişmesi ise, özel bir sergi 
ile alıcı ve üreticileri bir araya 
getirmesi oldu. Sergi, bilgisayar 
destekli düz örgü teknolojisinin 
en son seçimi Shima’nın 
yanı sıra, Pitti Filati, ISPO 
ve Première Vision’a kadar 
uzanan sonraki programlarda 
gösterilecek makinelerin ve 
örneklerin önizleme imkânı 
için bir vitrin niteliğinde 
oldu. Firmanın son teknoloji 
sunduğu ürünü, dört iğne 
üzerine monte edilmiş Slide 
Needles ve şirketin orijinal 
yaylı hareketli platin sistemi ile 
endüstriyel tekstil için yeteneği 

Japon bilgisayarlı örgü makinesi üreticisi Shima Seiki’nin bir İtalyan yan kuruluşu olan Shima Seiki 
Italia, özel bir sergi ile ürünlerinin gösterimini gerçekleştirdi.  Alıcılar etkinlik süresince, SDS-ONE 
APEX3 3D tasarım sistemi üzerinde detaylı bilgi edindiler.

olan kompakt SWG-N2 serisi 
Wholegarment örme makinesi. 
Özellikle MACH2XS serisi 
Wholegarment örme makinası, 
örgü şekillendirmede döngü 
baskılayıcıları olan SRY ve 
SVR-SP dokuma dokularla 
benzersiz melez triko üretmek 
için kakma tekniğine sahip 
olmasıyla öne çıkıyor. 

Etkili zaman ve üretim 
yöntemi benimsendi
Ayrıca, şirketin Total Fashion 
System konseptinin merkezinde 
yer alan Shima Seiki’nin SDS-
ONE APEX3 3D tasarım sistemi 
üzerinde de gösteriler yapıldı. 
APEX3, tedarik zincirindeki 
tüm yönleri kapsamlı bir 
şekilde destekleyerek üretimi, 
iplik geliştirme, ürün planlama 
ve tasarımından, makine 
programlama, üretim ve hatta satış 
promosyonuna kadar düzgün ve 
verimli bir iş akışı haline getiriyor. 
APEX3’ün Sanal Numune 
Alma ile atık üretimleri ortadan 
kaldırma özelliği de oldukça 
etkili. Gerçekçi simülasyon 
kapasitesi, numune alma işlemine 
olan ihtiyacı en aza indiriyor 
ve numune alma sürecindeki 
zaman, maliyet ve malzemeleri 
etkili bir şekilde azaltıyor. Buna 
ek olarak, sanal numuneler, satış 
öncesi etkinliklerde üretim öncesi 
talebi belirleyerek gerçek üretim 
başlamadan önce optimum stok 
envanterini gerçekleştiriyor ve artık 
stokları önleyerek kullanabilme 
güçlülüğünü gösteriyor. Bu yolla, 
atıklar ortadan kaldırılabiliyor. 
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Dünyanın en büyük hi-
permarket zincirlerinden 
biri olan Carrefour, yeni 

TEX marka spor sütyen serisine 
konfor ve performans katmak için 
Lycra Sport teknolojisini seçti. 
Lycra Sport yetkilileri spor giyim 
ürünleri ile ilgili açıklamasında; 
“TEX, zincirin öncü markası ve 
neredeyse her giyim kategorisini 
kapsıyor. TEX markasının amacı, 
bütçeye uygun fiyatlarla yüksek 
kalitede, şık moda sunmak “dedi. 
Carrefour ise bu teknolojiyle ya-
pılmış kumaşları seçtiğini açıkladı 
ve TEX markasının çok çeşitli spor 
etkinliklerine uyarlanabilen ürün 
geliştirdiklerini dile getirdi. Lycra 
Sport teknolojisi aynı zamanda bir 

Portekiz’in önde gelen 
kumaş üreticisi Tintex, 
tüm üretim, yatırımlar 

ve kumaş yenilikleri için eko-
sürdürülebilir bir stratejiyi güçlen-
dirmeyi ve büyütmeyi hedefliyor. 
1998’de Porto bölgesinde kurulan 
şirket, çağdaş moda, spor ve iç ça-
maşırı piyasalarını harekete geçir-
mek için tasarlanmış daha akıllı ve 
daha sürdürülebilir, modern hibrid 
jersey kumaşları geliştiriyor.
Şirket çalışmalarını “Tintex 
doğal olarak daha iyi seçenekler 

sporcunun performansını optimize 
etmek için kritik öneme sahip 
olağanüstü hareket özgürlüğü sun-
mak üzere tasarlanması ile gözde 
ürünler arasında yer alıyor. 

günlük hayatta da kullanılıyor
Renkli ve çok yönlü TEX spor süt-
yen koleksiyonu, atletlere ve aktif 
tüketicilere ve artan sayıda sporcu 
tüketicisine hitap edecek şekilde 
tasarlandı. TEX yetkilileri, “Bu ko-
leksiyonumuz spor için tasarlanmış 
olsa da, pek çok tüketicinin günlük 
yaşamında da giymek için spor 
sütyen satın aldığını hatırlamamız 
gerek. Özellikle ABD’de, tüketici-
lerin yüzde 41’i  spor dışı kullanım 
için spor sütyen satın alıyor” dedi.

aramak isteyen müşterilere 
hassas yaratıcılık ve esneklikle 
güven, değerler, beceri ve akıllı 
üretimi sağladığı doğal gelişmiş 
ve dinamik ürün üretiyor. Yeni 
hazırlanmış kumaşlar, organik 
nitelikleri, uzman boyama ve 
sonlandırma tekniklerinde, 
uygulamalarda, ekipmanlarda ve 
süreçlerde bir Tintex uzmanlığı 
sayesinde gerçek performans ve 
yüksek akıllı zekaların sağlandığı 
yeni bir düzeye yükseliyor” diye 
açıklıyor.

lyCra sPort ilE iÇiniz 
rahat olsUn

hEm organik hEm dE 
modErn ürünlEriylE tıntEx

KARL MAYER VİETNAM’DA ARTAN TALEBİ TESPİT ETTİ
Çözgü örme makinelerinin lider 
üreticisi Karl Mayer, Vietnamlı 
firmalara çözgü örme sektöründe 
daha güncel makinelerin ve 
ekipmanların yerleştirilmesine 
yardımcı oluyor. Firma, artan 
talebe karşı araştırmalarını 
tamamlayarak çalışmalara başladı. 
Karl Mayer Satış Direktörü 
Rainer Müller, Vietnam’a çok 
fazla para yatırıldığını belirterek 
çoğu yerli üreticinin şu anda 
tesislerini modernleştirmekte ve 
büyümekte olduğuna değindi. 
“İtalyan, Koreli, Tayvanlı ve 
Çinli şirketler Vietnam’daki yan 
kuruluşlara da yatırım yapıyor” 
diyen Müller; “Vietnam’ın tekstil 
ve giyim firmaları kendilerini 

sürekli yenilenmekte. Geçen 
yıl, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı (MOIT) 
hükümete 2016-2020 
yıllarını kapsayan 
genel bir yeniden 
yapılanma planını 
sundu” açıklamasında 
bulundu. Karl Mayer, 
Kasım ayında bu 
modernizasyon ve 
genişleme sürecini 
desteklemek için 
sadece yüksek teknolojili 
makineler sunmakla kalmayıp 
aynı zamanda gerekli teknik 
bilgileri sağlayarak bir Vietnam 
Atölyesi’nde olacağının haberini 
verdi.
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ITM 2018 MOBİL UYGULAMASINA YOĞUN İLGİ 
ITM 2018 için özel olarak tasarlanan mobil uygulama yayımlandı. Düzenlenen uygulama ile 
katılımcıların fuardan çok daha etkin bir şekilde yararlanabilecekleri düşünülüyor.  Tasarımı, 
işlevselliği ve çoklu dil desteği ile dikkat çeken uygulama sayesinde, katılımcı ve ziyaretçiler tüm 
fuarı ceplerinde taşıyabilecekler!

ITM 2018 Fuarı’nın mo-
bil uygulaması yayım-
landı. Tekstil makineleri 

alanında, bölgesinin en büyük et-
kinliği olan fuarı, katılımcı ve zi-
yaretçilerin cebine taşıyacak olan 
uygulama, tasarımı ve işlevselliği 
ile dikkat çekiyor. Türkçe’nin yanı 
sıra İngilizce, Almanca, İtalyanca 
ve Çince dil desteği ile hazırlanan 
ITM 2018 Uygulaması, kullanan 
tüm ziyaretçi ve katılımcıların; 
fuar yerleşim planından katılımcı 
listelerine, fuar alanına erişimden 
güncel haber ve duyurulara; fuara 
katılım için başvuru formundan 
online davetiye talebine kadar pek 
çok veriye doğrudan ve hızlı şe-
kilde ulaşmasına olanak sağlıyor. 
Uygulamadaki dikkat çeken en 
önemli özelliklerden birisi olan 
navigasyon desteği sayesinde, 
kullanıcılar hem fuar alanına 

hızlıca ulaşabilecekler hem de 
fuar alanında aradıkları firmaların 
stantlarını kolaylıkla bulabilecek-
ler. ITM 2018’e yönelik haber 
ve gelişmelerin paylaşılması ve 
Instagram desteği de yine uygula-
manın sunduğu özellikler arasın-
da. iOS ve Android tabanlı akıllı 
telefon ve tablet kullanıcıları, 

Kilit Özellikler: 
• Çoklu dil desteği (Türkçe,
İngilizce, Almanca, İtalyanca
ve Çince)
• Haber ve güncellemeler 
• Sosyal Medya
• Navigasyon
• Online Davetiye
• Başvuru Formu
• Fuar yerleşim planı
• Katılımcı listeleri

uygulamayı, App Store ve Google 
Play üzerinden arama kutucuğuna 
ITM 2018 yazarak indirebilirler. 
Teknik Fuarcılık ve Tüyap’ın or-
taklığında, TEMSAD işbirliğiyle 
düzenlenen ITM 2018 Fuarı, 14-
17 Nisan 2018 tarihleri arasında 
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek. 

ITM 2018 Mobil uygulamamızı 
aşağıdaki linklerden
indirebilirsiniz:
IOS; https://itunes.app-
le.com/tr/app/itm-2018/
id1261284785?mt=8 
Android; https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
itmexpoapp

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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BU FUARLARA AJANDANIZDA YER AÇIN!
Tekstil sektöründe yeni gelişmeleri bizzat yakından inceleyebileceğiniz, yenilikçi teknolojinin ürünlerini 
değerlendirebileceğiniz birbirinden önemli fuarları sizler için derledik. Bizden söylemesi, şimdiden ajandanızda yer açın 
ve mutlaka bu fuarlara bir göz atın…

CBME Türkiye /10-13 Ocak 2018
İstanbul Fuar Merkezi- Yeşilköy
Anne, bebek ve çocuk ürünlerindeki heyecan verici yenilikler 
ve dünya modasındaki son trendleri keşfetmek için sektörün 
en köklü ve en kapsamlı fuarı olan CBME Türkiye’yi ziyaret 
etmelisiniz! Geçen sene 80 ülkeden 13 bini aşkın ziyaretçiye ev 
sahipliği yapan fuar, bu sene çok daha yoğun bir katılım ile sektör 
paydaşlarını bir araya getiriyor.

Junioshow Bursa Bebe, Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları 
Fuarı / 10-14 Ocak 2018 - Bursa Tüyap
Tekstilin kalbi Bursa’da atacak. Junioshow, 0-12 yaş hazır giyim 
sektörünün tanıtılması adına düzenlenerek sektörün en iyilerini 
bir araya getiriyor. Dünyaca ünlü trend uzmanlarının tasarladığı 
trend alanı ve defilelerle katılımcı ve ziyaretçilere farklı bir fuar 
deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

IF Wedding Fashion İzmir / 16-19 Ocak 2018 - Gaziemir 
Bu sene 12’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Gelinlik, Damatlık 
ve Abiye Giyim Fuarı, var olan pazarların yanı sıra yeni işbirlikleri 
kurarak farklı pazarlara ulaşmanızı sağlamak için sizi bekliyor. 

Garmentech 2018 / 24-27 Ocak 2018 - Bangladeş - Dakka
Bangladeş Uluslararası Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri ve 
Aksesuarları Fuarı, en yeni makine teknolojilerini ilgilileri ile 
paylaşmaya hazırlanıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmek için bu fuarı ajandanıza kaydetmelisiniz!
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Techtextil North America
22-24 Mayıs 2018 - ABD- Chicago
Texprocess Americas, Amerika’daki en büyük ve en iyi teknik tekstil, 
nonwoven, makine, dikişli ürün ve ekipman fuarını düzenliyor! Kuzey 
Amerika’nın teknik tekstiller ve dokunmamışlar için yaptığı özel 
fuarın 15’incisi, 22-24 Mayıs 2018 tarihlerinde Georgia Dünya Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşecek.

ITMA Barcelona 2019
20-26 Haziran 2019 - İspanya - Barcelona
ITMA, sektörün yeni fikirleri, etkili çözümleri ve iş büyümesi 
için işbirlikçi ortaklıklar keşfetmek için her dört yılda bir araya 
geldiği trend belirleyici tekstil ve konfeksiyon teknolojisi 
olarak ajandanızda mutlaka yer alması gereken fuarlar 
arasında…

ISPO / 28-31 Ocak 2018 - Almanya - Münih
Uluslararası Spor Giyim Fuarı ISPO, adeta sporun küresel evrimini yönlendiriyor. Spor endüstrisinin tüm bilgi birikimini sunan ISPO Munich 
2018, aynı zamanda fuarın dört günü boyunca planlanan 200’den fazla etkinliği de içeriyor. 
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Lifestyle / 15-17 Şubat 2018 - Türkiye - İstanbul 
Kongre Merkezi
Muhafazakar Giyim Fuarı, sektörün en yenilikçi ürünlerini 
sergileme fırsatı sunuyor. Muhafazakâr moda tasarımcılarından 
muhafazakâr hazır giyim gelinlik, abiye, zincir mağazalarına kadar 
pek çok kişinin yoğun ilgi göstereceği fuar için geri sayım başladı.

Texworld Paris /  11- 14 Şubat 2018 - Fransa - Paris
Sektöre dair son trendleri yakalamak, ürünleri yakından incelemek 
ve global ölçekte yeni yaklaşımların ayrıntılı değerlendirmesini 
yapabileceğiniz Texworld Paris, 27 ülkeden yaklaşık 950 kumaş 
üreticisini buluşturuyor.

Textile Asia / 29 Aralık 2017 - 27 Mart 2018 Pakistan - Karachi
Fuar, tekstil ve hazır giyim makineleri, giyim tekstil aksesuarları, tekstil hammadde malzemeleri, tekstil boyaları kimyasalları, nakış makineleri, 
tekstil endüstrisi ve tekstil müttefikleri için güç ve hava kompresörlerinin satış potansiyeli üzerinde yoğunlaşmayı amaçlıyor. Tekstil sektörünü 
modernize etmek ve yükseltmek için daha kaliteli ürünler ve geliştirilmiş üretkenlik için hazırlanmak üzere organize edilen fuar, hem Pakistan 
hem de tekstil ülkelerinde büyük önem taşıyor.
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CHPE / 26- 28 Mart 2018 - Çin – Shanghai
3 gün boyunca, hazır giyim ve tekstil sektörünün önemli paydaşlarını 
bir araya getirecek olan CHPE, özellikle çorap sektörü için büyük önem 
taşıyor. Birçok üretici CHPE’De en son eğilimleri, renkleri ve malzemeleri 
öğreniyor. Üretici ve alıcılar ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

HIGHTEX 2018 / 14 - 17 Nisan 2018 – TÜYAP İstanbul
OrtaDoğu ve Doğu Avrupa’nın da Teknik Tekstiller ve 
Nonwovenlar konusunda en büyük buluşması olan HIGHTEX 
Fuarlarında Teknik Tekstil ve Nonwoven hammaddeleri, ara ve 
nihai ürünler ve üretim teknolojileri bir arada yer alıyor.

MOTEXHA SPRING / 03-05 Mart 2018 – B.A.E. - Dubai
2018 yılının Mart ayında gerçekleşecek fuar için geri sayım başladı. 
Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalar 03-05 
Mart tarihlerinde Dubai’de olacak. Siz de yerinizi ayırın!

EMİTEX 2018 / 10-13 Mart 2018 - Buenos Aires - Arjantin
Tekstil dünyasına dair her şey bu fuarda! EMİTEX 2018 dünyanın 
dört bir yanından gelen ziyaretçilerine kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. B2B görüşmelerin yapılacağı yeni iş ortaklıklarının 
kurulacağı bu fuarı kaçırmamalısınız!
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ÜLKELERE GÖRE 2017 KASIM İHRACATI

KASIM AYINDA
İHRACAT

YÜZDE 14,2
ARTARAK

13 MİLYAR 629 
DOLAR OLDU

TÜRKİYE İHRACATI

ANA ÜRETİM
GRUPLARININ
İHRACATTAN
ALDIĞI PAY

421,1
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

817,4
MİLYON DOLAR

İTALYA

593
MİLYON DOLAR

FRANSA

721,1
MİLYON DOLAR

ABD

224,9
MİLYON DOLAR

BAE

865,3
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

537,5
MİLYON DOLAR

İSPANYA

630,6
MİLYON DOLAR

IRAK

1,3
MİLYAR DOLAR

ALMANYA

312
MİLYON DOLAR

İSRAİL

% 14,3

% 77,4

% 3
 TARIM:

SANAYİ: 

MADENCİLİK:

Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 14,2 artarak 
13 milyar 629 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2017 Kasım ayı, 
ihracat tarihindeki en iyi üçüncü Kasım ayı oldu.

Sektörel bazda Kasım’da en fazla ihracatı yine 2 milyar 646 milyon 
dolarla otomotiv sektörü yaptı. Yılın ilk 11 aylık döneminde ihracatı 
sırtlayan otomotiv, 26 milyar 45 milyon dolar ihracata imza attı.

Kasım ayında otomotivi, 1 milyar 440 milyon dolarla hazır giyim ve 
konfeksiyon ve 1 milyar 392 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri 
takip etti.

İHRACATI
EN FAZLA ARTAN İL 
İhracatını Kasım ayında en çok artıran 
ilk 10 il arasında, yüzde 1035,8 artışla 
Kars oldu. 

ANA ÜRETİM 
GRUPLARININ
OCAK-KASIM
İHRACATINDAN
ALDIĞI PAY

84,9  MİLYAR DOLAR
14,6

MİLYAR DOLAR

10,7      
MİLYAR DOLAR

13,6 
MİLYAR DOLAR

2,3
MİLYAR DOLAR

4
MİLYAR DOLAR

Sanayi 
mamulleri

Kimyevi maddeler ve 
mamulleri

Tarıma dayalı işlenmiş 
ürünler

Ağaç ve orman ürünleri

Hayvansal ürünler

Bitkissel ürünler

KARS
%1035,8 



75ÖRME DÜNYASI Kasım-Aralık 2017

ÜLKELERE GÖRE 2017 KASIM İHRACATI

KASIM AYINDA
 İHRACAT

905,646 
 MİLYON 

DOLAR OLDU

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATI 

ALT ÜRÜN GRUPLARINDA KASIM  İHRACATI
ÜRÜN GRUPLARININ

SEKTÖRDEKİ KASIM AYI 
DEĞİŞİM ORANLARI

26
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

72,9
MİLYON DOLAR

İTALYA

54,5
MİLYON DOLAR
BULGARİSTAN

45,4
MİLYON DOLAR

ABD

28,1
MİLYON DOLAR

POLONYA

39,4
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

28,7
MİLYON DOLAR

İSPANYA

47,1
MİLYON DOLAR

İRAN

80,5
MİLYON DOLAR

ALMANYA

28,6
MİLYON DOLAR

ROMANYA

163,1
MİLYON 
DOLAR 

65,1 
MİLYON DOLAR

222,2 
MİLYON DOLAR

%6

%17,8

%15,6

%24,3124,8 
MİLYON DOLAR

İPLİKLER

TEKSTİL
ELYAF

DOKUMA

ÖRME

İPLİK

ELYAF

DOKUMA 
KUMAŞLAR

ÖRME
KUMAŞ

göstergeler

Örme kumaş 2017 yılının Kasım ayında 124,85 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 
Geçtiğimiz yıla kıyasla, yüzde 3,7 oranında büyüme 
kaydeden örme sektörünün payı yüzde 15,6 oldu. 
2016 senesinin Ocak – Kasım döneminde 
toplam 1,3 milyar dolar ihracat 
gerçekleştiren örme sektörü, 2017 
senesinin aynı döneminde yüzde 3,3 

oranında artış göstererek 1,43 milyar 
dolara ulaştı. 
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DIŞ TİCARET DENGESİ

Ekim ayında dış ticaret 
açığı 7,32 milyar 

dolar olurken 12 aylık birikimli dış 
ticaret açığı 70,96 milyar dolara ge-
nişleyerek 2015 yılının Eylül ayından 
sonraki en yüksek noktasına çıktı. 
İhracat yıllık bazda yüzde 9 artarak 
13,94 milyar dolar olurken; ithalat 
yüzde 25 artışla 21,27 milyar do-
lar şeklinde gerçekleşti. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı bir önceki 
yılın aynı döneminde yüzde 75,2 
iken Ekim’de yüzde 65,6’ya geri-

ledi. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış ihracat Ekim ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1,7 artarken 
ithalatın yüzde 6,1 azalmış olduğunu 
görmekteyiz. Yıllık bazda ise ihracat 
ve ithalattaki artış sırasıyla yüzde 
6,8 ve yüzde 19,5 oldu. Ekim ayın-
da 12 aylık birikimli ihracat 154,60 
milyar dolar olurken, ithalat 225,56 
milyar dolar oldu. İthalattaki artış 
hızı (yüzde 13,6) ihracattan daha 
yüksek (yüzde 8,5) olmaya devam 
ederken, dış ticaret açığının da 

yüzde 26,5 artmış olduğunu gör-
mekteyiz. Bunun bir sonucu olarak 
da ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 71,8’den yüzde 68,5’e gerile-
miş oldu.
2016 yılında 23,96 milyar dolar olan 
enerji maliyeti, 12 aylık birikimli 
olarak bakıldığında Ekim’de 30,75 
milyar dolara yükselirken bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 27 
artmış oldu. Ekim ayında 314 milyon 
dolarlık altın ihracatına karşılık 819 
milyar dolar ithalat gerçekleşirken, 

2016 yılında dış ticarete 1,8 milyar 
dolar katkı veren altın ticaretinin son 
12 ayda toplam 8,98 milyar dolar 
olumsuz katkı verdiği görülmekte. 
Dış ticaret rakamlarına altın ve ener-
ji etkisini dışarıda bırakarak baktığı-
mızda çekirdek açığın (altın ve enerji 
hariç) bir önceki aya göre 29,26 
milyar dolardan 31,23 milyar dolara 
yükseldiğini görmekteyiz. Enerji dışı 
açık ise, altının da etkisiyle 37,95 
milyar dolardan 40,22 milyar dolara 
yükselmiş bulunmakta.
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AVRUPA EKONOMİSİ

ABD EKONOMİSİ

Avrupa K o m i s yo nu , 
Euro Bölgesi 

ekonomik büyüme tahminini 2017 
yılı için yüzde 1,7’den yüzde 2,2’e 
yükselttiğini açıkladı. 2018 yılında 
ise bölge ekonomisinin yüzde 2,1 
büyüme gerçekleştireceği tahminin-
de bulundu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Ekim 
ayı toplantı tutanakları, üyelerinin 
ECB’nin parasal genişleme prog-

ramının açık uçlu tutulması konu-
sunda görüş ayrılıkları yaşadıklarını 
ortaya koydu. Üyelerin bir kısmı ise, 
ECB’nin varlık alımlarını enflasyon 
patikasına bağlamaya son vererek, 
genel para politikası duruşunu refe-
rans alması gerektiğini dile getirdi.
Euro Bölgesi 2017 yılı 3’üncü çey-
rek büyümesi, ikinci okuma verisine 
göre beklentilere paralel çeyreklik 
bazda yüzde 0,6 ve bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı. 
2017 yılı 2’nci çeyrekte büyüme çey-
reklik bazda yüzde 0,7 ve bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 
artmıştı.
Ekim ayında Euro Bölgesi tüketici 
fiyat endeksi final verisi piyasa bek-
lentisine paralel aylık bazda yüzde 
0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. 
Eylül ayı TÜFE verisi aylık bazda 

yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1,5 
olarak açıklanmıştı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş-
kanı Draghi, Avrupa Parlamentosu 
Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde 
yaptığı açıklamada, iç talepte yaşa-
nan artışın ekonomik büyümeyi des-
teklediğine değinirken Euro Bölgesi 
ekonomisinde büyüme verisinin üye 
ülkeler arasında tabana yayılmaya ve 
güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

ABD  ekonomisinde 2017 
yılı 3’üncü çeyrekte 

büyüme ikinci okuma verisi-
ne göre, piyasa beklentisi olan 
yüzde 3,2 seviyesinin üzerinde 
yüzde 3,3 oldu. ABD ekonomisi 
ikinci çeyrekte yüzde 3,1 oranın-
da büyümüştü.  
FED toplantı tutanakları, Aralık’ta 
faiz artırım ihtimalinin hala yük-
sek ihtimal olduğunu, bununla 
beraber yetkililerin düşük enf-
lasyonla ilişkin endişelerinin de 
sürdüğüne işaret etti. Yetkililer, 
enflasyonun sıkılaşan işgü-
cü piyasasına rağmen düşük 
seyretmesinin, mevcut seyrin 
sadece geçici nedenlerden kay-
naklanmaktan ziyade, daha kalıcı 
gelişmelerin etkisini yansıttığını 
gözlemlediklerini ifade etti.

U.S. Bureau Economic Analysis

Seasonally adjusted annual rates

Real GDP: Percent change from preceding quarter
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ilanlar

Değerli ÖRSAD Üyelerimiz, 
Makina alım satım ilanlarınızı kumaş 

ve fason iş taleplerinizi,iplik ve 
yedek parça alım satımlarınızı artık 

dergimizin seri ilanlar sayfasında 
ücretsiz olarak  yayımlayabilirsiniz. 
Bunun için tek yapmanız gereken, 

ilanlarınızı e-mail ya da fax yoluyla bize 
ulaştırmanız olacaktır.

İrtibat tel: 0212 637 68 05 - 06
Fax: 0212 637 68 07

e-mail: orsad @orsad.org.tr



SAtılık MAkİNE İlANlARı

SAtılık İğNE İlANlARı

Sakin ÖZDEMİR 
GSM:0507 153 53 33
Şirket No:0212 482 82 45

Hasan Bostan
Bostan Tekstil A.Ş.
GSM:0532 274 24 42
Şirket No:0212 656 29 13-14

İŞ ARAYANlAR
kemalettin CİVİl

Planlama

GSM:0544 409 11 00

S.NO PUS FEıN SİStEM MARkA MAkİNA 
CİNSİ

ElAStAN ADEt ÖRGÜ CİNSİ

1 30 18G 62 MAYER İNTERLOK FULL 1 İNTERLOK RİBANA WAFFEL SELANİK KAŞKORSE
2 30 7G 36 PİLOTELLİ OTORYOLU 

SÜPREM
FULL 1 SÜPREM OTORYOLU MİNİ JAKARLI

3 30 20G 90 KEUM YONG HAVLU ELESTAN  1 HAVLU/KADİFE/POLAR
4 30 20G 90 KEUM YONG HAVLU ELESTAN 1 HAVLU/KADİFE/POLAR
5 30 20G 90 KEUM YONG HAVLU 1 HAVLU/KADİFE/POLAR
6 30 20G 90 KEUM YONG HAVLU 1 HAVLU/KADİFE/POLAR
7 30 7G 36 SSANG 

YONG
OTORYOLU 
SÜPREM

FULL 1 SÜPREM OTORYOLU MİNİ JAKARLI

8 30 10G 72 ORİZİO VANİZE 
SÜPREM

1 SÜPREM/2 İPLİK/KREP/PİQUE

9 30 18G 54 TERROT İNTERLOK 
RİBANA

ELESTAN 1 İNTERLOK/RİBANA/WAFFEL/SELANİK KAŞKORSE

10 30 18G 54 TERROT İNTERLOK 
RİBANA

ELESTAN 1 İNTERLOK/RİBANA/WAFFEL/SELANİK KAŞKORSE

11 30 24G 48 MAYER ELEKTRONİK 
JAKARLI

1  E.J SÜPREM/ 2 İPLİK/PİQUE

Stok kodu Stok Adı Adet

91028 CC 641 1400

91028 CB 641 1400

91028 CD 641 1850

91028 CE 641 1500

33618 DTLB 0021 1500

33618 DTH 0021 850

33618 DTL 0021 1050

33618 DTHB 0021 550

26718 CZ 11 2500

26518 DTL 1 3000

26518 DTL 1 2700

81320 CZ 14 3750

7322 DH 21 C1 1300

7322 DL 21 C1 1350

7822 CC G 1 450

7822 CD G 1 350

toplam 25500
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Esnek
FLEXIBLE

Rahat
COMFORTABLE

Ten Uyumlu
CLOSEST

Isıya Dayanıklı
HEAT RESISTANT

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

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

Spandex

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