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Ülke şartlarında  
sanayici olmak

2017 yılının son çeyreğine girerken, bizleri yakından 
ilgilendiren bazı verilerde istenilen iyileşmenin 
sağlanamadığını görüyoruz. Bunlardan ilki dış ticaret 

açığımız; ilk dokuz ayda yüzde 27.9 genişlemiş ve ihracatın 
ithalatı karşılama oranı düşmüştür. Bir diğeri, işgücüne katılım 
oranının artması nedeniyle işsizlik oranının yüzde 11’e yakın 
seyretmesi. Son olarak, sanayi üretiminin performansı, düşük 
baz etkisini de hesaba katarsak, geçen yıla göre daha iyi bir 
seviyeye gelmiştir.
Bu verilere bakınca, büyüme oranımız yükselse de, istediğimiz 
ölçüde dış ticaret fazlası verip artan işgücümüze istihdam 
sağlayamadığımızı görebiliriz. Buna karşın, küresel büyüme 
beklentilerinin yukarı revize edilmesi, ihracatımızı en fazla 
gerçekleştirdiğimiz Euro Bölgesi’nde tahminlerin üzerinde bir 
büyüme görülmesi, elbette umut tazelemektedir.

İç ve dış etmenlere bağlı sanayicilerimizin performansında değişiklikler olsa da mevcut 
sorunların bazıları süreklilik arz ediyor. Halihazırda başta tekstil ve hazır giyim sektörü olmak 
üzere, Uzakdoğu ülkelerinin verdiği sübvansiyonlu malları ithal ederek Türk ekonomisini 
haksız rekabete maruz bırakıyoruz. Türkiye, AB’nin STA imzaladığı üçüncü ülkelere gümrük 
vergisi ödeyerek ihracat yaparken, bu ülkeler bize sıfır gümrük ile ihracat yapıyorlar. Böylece 
gümrüksüz hammadde ithalatı haksız bir şekilde fiyatı düşürdüğü için firmalar da yerli 
hammaddeyi kullanmak yerine, STA’ların yarattığı haksız rekabetin avantajını kullanmayı 
tercih ediyor. Bu durum Türkiye’deki üreticilerin sanayiye yeni yatırım yapmalarını engelliyor ve 
işletmelerindeki sürdürülebilir üretim olanaklarını sınırlıyor. Yüzlerce KOBİ bu yüzden üretimden 
vazgeçerken, büyük işletmeler de bazı birimlerini kapatıyor. Bunun sonucunda istihdamın 
sürdürülebilir bir şekilde sağlanması mümkün olmuyor.
Türkiye’de sanayiciler fedakârca üretmeye devam etmesine karşın, bu şartlarla ilgili 
farkındalıkları olmayan sektörlerden gelen bir öneriyi son derece rahatsız edici buluyorum. 
Ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlamak, istihdamı artırmak gibi makro hedefler ile yola çıkan 
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde  (BES) yer alan şirket yöneticilerinin, “otomatik BES’e işverenlerin 
katılımını” isteyen demeçlerine dikkatinizi çekmek isterim.  
Sanayicilerimizin ödedikleri SGK işveren payı, yüzde 2 İşsizlik Fonu payı, her işçi için ayırdıkları 
yaklaşık yüzde 7 ila yüzde 10 arasındaki kıdem tazminatı yüküne ek olarak; sendikalı olması 
durumunda toplu sözleşmeden doğan hakların verilmesiyle çalıştırılan bir kişinin ortalama 
işgücü maliyeti sektörümüzde 3.800-4.000 TL’yi bulmaktadır. Sanayicimizin herhangi fazladan 
bir yükün altına girmesini zorunlu kılmanın olanaksızlığı bu tabloda ortadadır. Kamu bütçesi 
ve SGK açıklarının bugünkü durumuyla, işverenlerimize yük getirmeden BES’te zorunlu 
katılım sağlanması düşüncesinin söz konusu olamayacağı da son derece nettir. BES şirketleri, 
aldıkları yüksek yönetim ücretleri, fahiş erken ayrılma bedelleri ve yetersiz getirileri nedeniyle 
planladıkları hedefe ulaşamadılarsa bunun zorunlu çaresi işverenlerimiz olamaz. Temel 
hedefi ülke ekonomisini kalkındırmak olan sanayicilerimizin üstünden kendi durumlarını 
iyileştirmeye kalkmak Türkiye gerçeklerine ters düşmektedir. Bu konuda BES yöneticilerine, 
Türkiye gerçeklerine uygun talepte bulunmaları için hem sendikamız hem de TİSK bünyesinde 
uyarılarımızı yaptığımızı belirtmek isterim.
Son olarak, ani vefatıyla yitirdiğimiz, sendikamıza çok değerli hizmetleri bulunan Genel 
Sekreter Yardımcımız Samim Ergeneli’yi  huzurunuzda rahmetle anar, acılı ailesine ve çalışma 
arkadaşlarına bir kez daha sabırlar dilerim.

Muharrem Kayhan
Yönetim Kurulu Başkanı
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TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN KIYMETİ 
YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Türkiye’de son dönemde yapılan teşvik çalışmaları 
ve hazırlanan stratejik eylem planları ile geleceğe 
yönelik önemli hedefler belirleniyor. Bu kapsamda 

hazırlanan “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesinde 
belirlenen öncelikli 10 stratejik lokomotif sektör arasında 
tekstil ve hazır giyimin yer almaması, sektör temsilcilerinin 
yeni bir düzenleme yapılması görüşünde birleşmelerine 
neden oldu. Son 5 yıldır ortalama 15 milyar doların üzerinde 
dış ticaret fazlası veren sektör temsilcileri, dünyada yaşanan 
gelişmeler göz önünde bulundurularak bir an önce yeni 
düzenlemelerin yapılmasını ve sanayinin “stratejik sektör” 
olarak değerlendirilmesini talep ediyor. Cazibe Merkezi 
Programı, Anadolu’yu kalkındırmak, istihdam ve yatırımları 

canlandırmak için hazırlanmış son derece önemli bir teşvik paketi. Bu yıl 24 Ocak-27 Şubat 
döneminde başvuruları alınan programa, 92 milyar liralık yatırım başvurusu geldi. Başvuranlar 
arasında doğrudan yatırım yapmak isteyen çok sayıda yabancı şirket olduğu gibi, bunlardan bir 
kısmının da Türk ortakla birlikte yatırım yapmayı öngördüğü ifade ediliyor. Programda gelinen 
noktayı sizler için araştırdık.
Bilimkurgu filmlerine ve kitaplara konu olan yapay zekâ gerçek hayatta hiç bu kadar 
yakınımızda olmamıştı.  Çevremizdeki her şey akıllanmaya başladı. Artık fabrikalarda 
insanların yerini robotlar alıyor. İnsansı yapay zekâların hayatımıza gireceği bir gelecek 
bizi beklerken, biz de sendikamızda konunun uzmanlarından fütürist, gelecek tasarımcısı 
ve iş avatarı Ufuk Tarhan’ı ağırladık. Endonezya’nın Bali adasında düzenlenen ve ülkemizi 
sendikamızın temsil ettiği Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu’nun (ITMF) bu yılki 
konferansında ana tema “Teknoloji, Ticaret, İklim - Zor Zamanlarda Yön Belirleme”ydi. ITMF 
Başkanı Jaswinder Bedi, bugünün tekstil sanayisinin dünya ekonomisinde hâlâ önemli 
bir oyuncu olduğunu, ancak rekabetçi nedenlerle sektörün yeniden icat edildiğini, tüketici 
taleplerine adapte olduğunu ve döngüsel ekonomiye açıldığını vurguladı. Konferansın ilgi çekici 
sunumlarından sizler için bu sayımızda bir derleme yaptık. Sektörümüzle ilgili gelişmelere 
de kısaca bir göz atalım. Bu yıl Türkiye’nin pamuk üretimi önceki yıla oranla yüzde 20 artış 
gösterdi. Rekolte artınca fiyatlar düştü ve Türk üreticinin yerli pamuğa talebi arttı. Sonuçta 
yılın ilk sekiz ayında bu yıl üretilen 750 bin tonluk ürün tükendi. Uzmanlara göre, pamukta 
ekim alanları genişletilmeli.
Son yıllarda ABD pazarında rüzgârı arkasına alan Denizlili üreticiler, özellikle havlu ve bornozda 
güçlü bir marka algısı oluşturmaya başladı. Türk denimcileri ise 2016 yılında toplam 1.6 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2017’nin ilk altı ayında ise toplam 801.5 milyon dolarlık ihracat 
söz konusu. Öte yandan Türkiye’de kişi başı 10 Euro olan jean tüketimi, ihracatta olduğu gibi 
yurtiçi piyasada da pazarın potansiyelini ortaya koyuyor. 
Sektörümüzün vazgeçilmezi olan renk konusundaki güzel bir haberi de bu sayımızda sizinle 
paylaşıyoruz. Dünya çapında küresel bir renk otoritesi olan Pantone, çeşitli endüstrilerde 
hatasız renk iletişimini sağlıyor. 15’inci yüzyılda Osmanlı’dan tüm dünyaya yayılan ve yaklaşık 
200 yıldır kayıp olan Türk kırmızısının reçetesi uzun süren bilimsel çalışmaların sonucunda 
yeniden keşfedildi. Türk Patent Enstitüsü tarafından Türk Kültür Vakfı adına tescil edilen 
rengin, önümüzdeki yıl Pantone kataloğuna da girmesi bekleniyor. 
Ekim ayında, değerli mesai arkadaşım ve meslektaşım Av. Samim Ergeneli’yi kaybetmenin 
derin üzüntüsünü yaşadık. Sendikamıza 12 yıldır başarıyla ve tutkuyla hizmet eden Genel 
Sekreter Yardımcımız Av. Samim Ergeneli’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, çalışma 
dünyasına, tekstil ve hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz.
Av. Başar Ay
Genel Sekreter
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Katalonya’dan ayrılıyorlar
İspanya’nın en büyük bazı şirket ve bankaları, ihtilaflı 
bağımsızlık referandumunun ardından genel 

müdürlüklerini Katalonya’nın dışına taşımaya başladı. 
İspanya’nın ekonomik açıdan en güçlü bölgesi olan 
Katalonya’da, aralarında Volkswagen, Cisco ve Nissan’ın 
da olduğu 7 bin 100 yabancı şirket faaliyet gösteriyor. 
İspanya’dan kopma endişesi yaşayan şirketler arasında; 
Avrupa’nın en büyük altyapı şirketlerinden Colonial 
and Abertis da var. Ülkenin en büyük üçüncü ve beşinci 
bankaları Caixabank ve Sabadell de genel müdürlüklerini 
Katalonya dışına taşıyacaklarını doğruladı. Enerji üreticisi 
Gas Natural Fenosa, tekstil üreticisi Dogi Insternational 
Fabrics ve biyoteknoloji şirketi Oryzon Genomics de 
Madrid’e taşınıyor. Bankalar, AB düzenleme ve denetleme 
sisteminin dışına çıkılmasından en fazla etkilenecek olanlar. 

TÜSİAD Başkanı: “Büyüme 
inşaattan çok besleniyor”
Türk Sanayicileri ve İş 

Adamları Derneği 
(TÜSİAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Bilecik, 
büyüme rakamlarının 
memnun edici olduğunu, 
ancak yeni bir bakış açısı 
gerektiğini söyledi. “Göz 
kamaştırıcı büyüme 
noktalarına gelmeliyiz” 
diyen Bilecik, “Büyüme 
kompozisyonunda 
eksiklikler var. Kısa 
dönem harcamalarının 
motive ettiği bir büyüme 
var. Geçici dönem için 
son derece olağan. 
Ama burayı stop 
ettirmeliyiz artık. AK 
Parti hükümetleriyle, 
2002’yle birlikte başlayan dönemin en önemli özelliği mali 
disiplin. Burada acaba bir gevşeme mi var, gidişata bakmalıyız. 
Büyüme inşaattan çok besleniyor. Bu çok sürdürülebilir 
değil” açıklamasında bulundu. Bilecik, Almanya ile yaşanan 
sıkıntılı dönemin bir sonucu olarak ticarette düşüş riskini 
gördüklerini de sözlerine ekledi.

IMF’ten iyimser açıklama
Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul 

Thomsen, Türk ekonomisinde bu yıl geçen seneye kıyasla dikkate değer 
bir hızlanma gördüklerini belirterek, “Bunda baz etkisinin yanı sıra hükümetin 
ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı genişlemeci politikalar etkili oldu” 
açıklamasında bulundu. IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde 
Washington’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Thomsen, küresel 
ekonominin genel olarak iyi durumda olduğuna işaret etti. Avrupa ülkelerinin 
güçlenmeyi sürdürdüğünü vurgulayan direktör, IMF’nin Euro Bölgesi’ne 
yönelik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2.1’e ve gelecek yıl için yüzde 
1.9’a yükselttiğini hatırlattı. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunda 
da Türkiye’nin 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 2.5’ten 
yüzde 5.1’e ve yüzde 3.3’ten yüzde 3.5’e yükseltmişti. Büyüme tahminindeki 
değişiklik, DEG raporundaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçti.

Çekirdek enflasyon  
13 yılın zirvesinde
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon 

rakamlarına göre, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında (TÜFE) 
yüzde 11.20, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 16.28 oldu. TÜFE, 
beklentiler doğrultusunda yüzde 0.65 artış gösterdi. Ağustosta TÜFE, 
piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 0.52 artmış, yıllık enflasyon bir 
aylık molanın ardından yüzde 10.68 ile yeniden çift haneye çıkmıştı. 
Eylül ayı sonunda açıklanan Orta Vadeli Program’a (OVP) göre 
TÜFE’nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyor. Tüketici fiyatları 
bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 14.75 ile yeşil soğanda görülürken, 
en fazla fiyat düşüşü yüzde 27.46 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla 
süreli turlarda oldu. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler 
ile tütün ve altın hariç (C endeksi) Eylül’de aylık bazda yüzde 0.88 
artarken, çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 10.98 oldu. Çekirdek 
enflasyon 2004’ten bu yana en yüksek düzeye çıkmış oldu.

Ayder’e Davos modeli
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’ndan Davos 

olur mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları 
üzerine yayladaki çarpık yapılaşma bir süre önce gündeme gelmişti. 
Şimdi de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ayder’de bir kentsel 
dönüşüm projesi olan “Ayder Yenileme ve Koruma Projesi”ni 
hayata geçiriyor. Yaklaşık 1 milyon metrekareyi kapsayacak proje 
kapsamında, yayla ile ilgili kentsel tasarım ve mimari projeler 
geliştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, 
Ayder’in İsviçre’nin turizm bölgesi Davos’a dönüştürülmesi için, “Kısa 
vadede endişeleriniz olabilir ama Davos gibi merkez üretebilirsek 
bunu uzun vadede gelir getiren destinasyon haline getirebiliriz” 
açıklamasında bulundu. Ayder birinci, ikinci, üçüncü derece SİT 
alanlarından, milli park ve yayladan oluşuyor.

İşsiz sayısı 200 milyonu aştı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2017’de küresel seviyede işsiz 

sayısının geçen yıla göre 3.4 milyon artarak 201 milyona ulaştığını 
açıkladı. Yüzde 5.8’lik bu oranın kısa vadede düşmesi beklenmiyor. 
ILO’nun “2017 Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm” raporuna 
göre, özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) dünya 
genelindeki istihdamda hayati rol oynuyor. 2003-2016 yıllarında 
KOBİ’lerde tam zamanlı çalışan sayısı neredeyse ikiye katlandı ve 
KOBİ’lerin toplam istihdamdaki payı yüzde 31’den yüzde 35’e çıktı. 
Gelişmekte olan ekonomilerde KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 
52’sini oluşturuyor. Gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 41, 
yükselen ekonomilerde ise yüzde 34. Rapora göre, son yıllardaki tüm 
ilerlemelere rağmen gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ülkelerde 
yaklaşık 780 milyon işçi halen “aşırı” veya “orta derecede” yoksulluk 
koşullarında yaşıyor.

Nobel Ekonomi Ödülü’nün 
yeni sahibi
Nobel Ekonomi Ödülü, ekonominin psikolojisi üzerine 

yaptığı çalışmalar nedeniyle İsveç Kraliyet Bilimler 
Akademisi tarafından Chicago Üniversitesi’nden Richard 
Thaler’e (72) verildi. Thaler, ekonomide yeni bir alan 
olarak kabul edilmeye başlanan davranışsal ekonomi ya 
da ekonomi psikolojisinin kurucularından kabul ediliyor. 
Kraliyet Akademisi, Amerikalı iktisatçının deneysel bulgu 
ve teorik çıkarımlarının, ekonomi psikolojisine yeni ve 
süratle genişleyen alanlar yaratılmasına yardımcı olacağını 
vurguladı. Thaler, toplamda 9 milyon İsveç kronu (1.1 
milyon dolar) para ödülü almaya hak kazandı. Thaler 
çalışmalarında, ekonomide yaygın olarak kullanılan 
“herkesin rasyonel ve bencil olduğu” varsayımı yerine, 
daha “insani” olabileceği varsayımına yer veriyor. 
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Yurtiçinde işsiz sayısında artış
İstihdam, bu yılın dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 39 arttı, İşsizlik Sigortası Fonu’na başvurular yüzde 12.7 

azaldı. Buna karşın, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde 
işsiz sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 
ise değişim göstermeyerek yüzde 10.7 seviyesinde kaldı. Aynı 
dönemde, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı da 0.9 puan artışla yüzde 35.2 olarak gerçekleşti. 
Öte yandan, Ocak-Eylül döneminde İşsizlik Sigortası Fonu’na 978 
bin 68 kişi başvurdu, aynı dönemde İŞKUR tarafından 791 bin kişi 
işe yerleştirildi. Son dönemdeki işe yerleştirmelere rağmen açık iş 
sayısının 100 binin üzerinde seyretmesi üzerine, İŞKUR personeli, 
iş arayanlara verdikleri danışmanlık hizmeti kapsamında 2 milyonun 
üzerinde bireysel görüşme yaptı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Bilecik

IMF Avrupa Departmanı 
Direktörü Poul Thomsen

Richard Thaler
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Risklere rağmen dünya 
ticareti yükseliyor
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ekonomistleri, 

yılın ilk yarısında küresel ticaret 
büyümesinde yaşanan keskin ivmelenme ile 
2017 için genişleme tahminlerini revize ettiler. 
Dünya mal ticaret hacmindeki büyüme tahmini 
yüzde 3.6’ya yükseltildi. Önceki tahmin ise  
yüzde 2.4 ile 1.8 ve 3.6 aralığındaydı. Böyle bir 
büyüme, 2016’daki yüzde 1.3’lük zayıf değerde 
önemli bir iyileşme anlamına gelecek. DTÖ 
Genel Direktörü Roberto Azevêdo, bunun 
umut verici bir gelişme olduğunu, ancak dünya ekonomisini tehdit 
eden risklerin devam etmesinin, herhangi bir canlanmayı kolayca 
zayıflatabileceğini belirtiyor. GSYH büyümesi, yılın ikinci çeyreğinde 
gelişmiş ekonomilerde hızlandı. Çin GSYH’si, bir önceki döneme göre 
birinci çeyrekte yüzde 1.3, ikinci çeyrekte yüzde 1.7 arttı. Bu değer 
ABD’de birinci çeyrekte yüzde 1.2 iken 3. Çeyrekte yüzde 3’e yükseldi. 
Bu hızlı ticari büyümenin önümüzdeki yıl devam etmesi pek olası 
görünmüyor. Zira 2018’deki büyüme, bu yıl olduğu gibi, zayıf bir baz 
yılına göre ölçülmeyecek. ABD Merkez Bankası’nın kademeli olarak faiz 
oranlarını artırması ve Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi’ndeki 
nicel rahatlamayı aşamalı olarak ele alması nedeniyle gelişmiş ülkelerde 
para politikası da sıkılaşabilir. Söz konusu faktörlerin tümü 2018 yılı 
ticari büyümesinin yüzde 3.2 civarında olmasına katkıda bulunabilir.
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ABD dış ticaret açığı 
11 ayın en düşüğü
Küresel talebin gelişmesi ve zayıf durumdaki dolar, 

ABD’nin ihracatını artırmaya yardım etti. Ağustos ayı 
dış ticaret açığı bir önceki aya göre yüzde 2.7 azalarak 
42.4 milyar dolara geriledi. İhracat yüzde 0.4 artışla 195.3 
milyar dolara yükseldi. İthalat; sanayi kaynakları, sermaye 
mallarında yüzde 0.1 azalarak 237.7 milyar dolara geriledi. 
ABD’nin sermaye malları ihracatı ve petrol dışı ihracatı 
Nisan 2015’ten bu yana en yüksek seviyesindeyken, mal 
açığı Ekim 2016’dan beri en düşük seviyedeydi. ABD 
Ticaret Bakanlığı’na göre, bu veriler Kasırga Harvey’in 
başlangıçtaki etkilerini yansıtıyor olabilir. 2016’da ABD’nin 
toplam ticaretinin yaklaşık üçte ikisini malların ihracatı ve 
ithalatı oluşturuyordu. 

ABD pamuk ihracatı 
rekor seviyeye ulaştı
ABD’nin 2005-06 dönemi pamuk ihracatı, 2016-

17 yıllarında, yani 10 yıldır ilk kez 14.9 milyon balya 
ile rekor seviyeye çıktı. İhracat yıl boyunca, ABD Tarım 
Bakanlığı (USDA) ve uzmanların öngörülerinin çok üzerinde 
seyretmişti. USDA’nın bu yıl yayınladığı “Pamuk: Dünya 
Piyasaları ve Ticareti” raporuna göre, 14.3 milyon balya 
ile en fazla upland cinsi pamuk ihraç edildi, kalan 614 bin 
balya üretimi ise ekstra uzun elyaflı pamuk oluşturuyor. İki 
yıldır ABD pamuğunun en büyük ithalatçısı olan Vietnam, 
neredeyse 2.8 milyon balya pamuk ithal ediyor. Bu ülkedeki 
ABD pazar payı geçen yıl yüzde 50’ye çıktı. Hindistan, 
Pakistan ve Bangladeş de bir arada ABD’nin ikinci en büyük 
ticari ortağı konumunda. Çin’deki ABD pazar payı, 2015-
16 dönemindeki düşük seviyeden çıkarken, önümüzdeki yıl 
Çin’e yapılacak ihracatın belirgin şekilde artması bekleniyor. 
Türkiye ve Meksika’dan ABD pazarına yapılan ihracatta ise 
yıl boyunca belirgin bir büyüme gerçekleşmedi.

Pakistan’dan ABD’ye 
çağrı
Karaçi’deki ABD 

Konsolosluğu’nun 
siyasi ve ekonomik ilişkiler 
konusundaki sorumlusu 
John Robinson, Pakistan 
Ticaret ve Sanayi Odaları 
Federasyonu (FPCCI) 
üyeleri ile yaptığı 
görüşmede, iki ülkenin ekonomi ve ticaret konularındaki ikili 
ilişkileri ilerletmeye odaklanmaları gerektiğini; bu alanların oldukça 
fırsat ve faaliyet alanı barındırdığını ifade etti. FPCCI Başkanı’nı 
vekâleten temsil eden İrfan Ahmed Sarvana ise söz konusu 
görüşmede, ABD’nin Genelleşmiş Preferanslar Sistemi (GSP) 
programına tekstil ve deri ürünlerinin de dahil edilmesi için yardım 
çağrısında bulundu. ABD, GSP ile gümrük vergisinden muafiyet 
ve imtiyaz hakkı veren pek çok ürüne erişim hakkını sağlıyor olsa 
da Pakistan’ın temel ürünleri tekstil ve deri GSP’ye dahil değil. 
Pakistan tekstil ve deri ürünleri, sadece yüzde 7 ila 32 arasında 
gümrük vergisi ile ABD pazarına giriyor ve diğer ülkelerin ithalatı 
ile rekabet edemiyor. FPCCI Başkanı, 2007 yılında 1.3 milyar dolar 
olan Amerikan yatırımının 2016’da 71 milyon dolara düşmesi 
konusundaki endişesini de belirtti.

Japonya ihracatını artırdı
Japonya, bu yıl ihracatta güçlü bir büyüme gösterdi. Yükselen 

ithalat ise iç talepteki canlanma işaretlerini artırdı. Japon 
ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık büyüme oranını yüzde 2.5 artırdı. 
Zayıf Yen ticaret verilerini iyileştirirken, enflasyon Japonya Merkez 
Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin altında kaldı. İhracat bir önceki 
yıla göre yüzde 18.1 arttı (tahmini yüzde 14.3), ki bu değer Kasım 
2013’ten bu yana yapılan en büyük artışı teşkil ediyor. İthalat ise 
yüzde 15.2 yükseldi; öngörülen artış yüzde 11.6’ydı. Dış ticaret 
fazlası da 113.6 milyar Yen, yani 1.02 milyar dolar değerinde 
(tahmini 104.4 milyar Yen). Japonya Maliye Bakanlığı, ABD’ye 
yapılan toplam sevkiyat artışının bir kısmını önceki yıla göre daha 
düşük ihracata bağlıyor. Buna rağmen, otomobillerin ABD’ye 
sevkiyatı yüzde 28.3 oranında arttı. Asya’ya elektronik parça 
sevkiyatı ise yüzde 21.6 artış gösterdi. Japonya’nın en büyük ticaret 
ortağı Çin’e yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 25.8 yükseldi. 
ABD’ye yapılan sevkiyatlar yüzde 21.8, AB’ye yapılan sevkiyatlar da 
yüzde 13.7 arttı.

Tekstil geri dönüşümünde 
yeni teknoloji
Kâr amacı gütmeyen H&M Vakfı ve Hong Kong Tekstil ve Hazır 

Giyim Araştırma Enstitüsü (HKRITA), geri dönüşüm karışımlı 
tekstillerin kalite kaybına uğramadan yeni kumaşlara ve ipliklere 
dönüştürülebileceği yeni bir teknoloji olan hidrotermal (kimyasal) 
sürecini geliştirdi. Pamuklu ve polyester karışımı gibi sektörde sıklıkla 
kullanılan malzemeler için geçerli bir ayrıştırma-sıralama-geri dönüşüm 
teknolojisi bulunmuyor. HKRITA ise Japonya’daki Ehime ve Shinshu 
Üniversiteleri ile pamuk ve polyester karışımlarını tamamen ayıran ve 
geri dönüştüren söz konusu işlemi geliştirdi. Hidrotermal proseste, 
karışımları ayırmak için yalnızca ısı, su ve yüzde 5’ten az biyolojik olarak 
parçalanabilir yeşil kimyasal kullanılıyor. Bu, tekstillerde kapalı döngüye 
geçişe doğru büyük bir ilerleme. Yaklaşık bir yıl önce başlayan ortaklıkta, 
enstitüye araştırma süreci için 5.8 milyon Euro kaynak sağlanmıştı.

Mısır ihracatta 
büyüyor 
Mısır hazır giyim ihracatı bu yılın ilk sekiz ayında 941 

milyon dolara ulaştı. Mısır Hazır Giyim İhracat 
Konseyi’nin açıklamasına göre, geçen yılın aynı döneminde 
bu değer 865 milyon dolardı. Aynı dönemde ABD’ye yapılan 
hazır giyim ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 
artarak 461 milyon dolara; AB’ye yapılan ihracat da yüzde 12 
artışla 312 milyon dolara çıktı. Arap ülkelerine yapılan ihracat 
ise söz konusu dönemde yüzde 44 arttı ve 53 milyon doları 
buldu. Afrika ülkelerine ihracatta da yüzde 36’lık artış (201 
milyon dolar) söz konusu. Türkiye ise geçen yıla göre yüzde 
4’lük bir düşüşle (78.8 milyon dolar) ABD’den sonra ikinci 
sırayı alıyor. İspanya geçen yıla göre yüzde 34’lük artış ile 91.4 
milyon dolar değerine yükselirken, onu 71.5 milyon dolar ile 
İngiltere, bu ülkeyi de 41.9 milyon dolar ile Almanya izliyor. 
Mısır’ın hazır giyimde 2017 Ağustos ayı itibarıyla ihracatı 
geçen yıla göre yüzde 8 artışla 132 milyon dolara ulaştı.

Brexit sonrası serbest 
ticaret anlaşması 
İngiltere’deki ana bankalar, hukuk firmaları ve fon 
yöneticilerinin hazırladığı bir raporda, ülkenin AB’den 

ayrılmasıyla “ısmarlama” bir serbest ticaret anlaşması 
yapılması önerildi. Aksi halde Londra ve Frankfurt’un, bir 
finans merkezi olarak güçlerini New York ve Singapur’a 
kaybedebileceği belirtildi. Böyle bir anlaşmanın, İngiltere 
ve AB merkezli finansal şirketlerin ürün ve hizmetlerini, 
Brexit’ten sonra da birbirlerinin pazarlarında tarifeler, 
vergiler veya kotalar olmaksızın satmasına imkân vereceği 
ifade ediliyor. Brexit sonrası, İngiliz finans şirketlerinin 
tek pazar içinde rahatça ticaret yapmasına izin veren 
“pasaport” haklarının kaybolmasının, İngiliz emeklileri 
ve AB’de yaşayan diğer tüketicilere büyük etki edeceği 
uyarısı da yapılıyor. 

DTÖ Genel Direktörü 
Roberto Azevêdo
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Cazibe Merkezleri’nde 
taraflar resMi 
açıklaMaya Odaklandı
Hükümet, doğu ve Güneydoğu anadolu bölgeleri’ndeki 23 ilde süper teşvikler verilmesini 
öngören Cazibe Merkezleri’ne yapılacak yatırımları belirledi. 400 bin kişiye istihdam sağlarken 
92 milyar tl’lik de yatırımın öngörüldüğü programa ilgi yoğun ama resmi makamlardan 
beklenen açıklamanın gelmemesi atılacak adımlarda belirsizliği beraberinde getiriyor.

PROGRAM 
HANGİ İLLERİ 
KAPSIYOR?
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, 
Batman, Bayburt, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, 
Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, 
Kars, Malatya, Mardin, Muş, 
Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli 
ve Van.

Hükümet, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri’ndeki 23 
ilde süper teşvikler verilmesini 

öngören Cazibe Merkezleri’ne yapılacak 
yatırımları belirledi. 400 bin kişiye istihdam 
sağlarken 92 milyar TL’lik de yatırımın 
öngörüldüğü programa yoğun bir ilgi 
gösterildi. Ve sonuçta, Türkiye ekonomi 
tarihinin en önemli atılımlarından biri 
kabul edilen Cazibe Merkezi Programı 
başvurularının değerlendirme süreci aylar 
önce tamamlandı.

Başvuru sonuçlarının geçen Ağustos 
ayında Başbakan Binali Yıldırım tarafından 

açıklanması bekleniyordu, ancak beklenen 
açıklama henüz gelmedi. 

Cazibe Merkezi Programı, Anadolu’yu 
kalkındırmak, istihdam ve yatırımları 
canlandırmak için hazırlanmış son derece 
önemli bir teşvik paketi. Yatırım ve üretim 
desteği, üretim tesisi taşıma desteği, çağrı 
merkezi desteği, veri merkezi yatırım ve 
enerji desteği gibi başlıklar içeren program, 
Türkiye tarihinin kalkınmaya dair en 
kapsamlı projelerinden biri kabul ediliyor. 

Ancak hem programın kapsadığı 23 
ili, hem de yatırımcıları heyecanlandıran 
teşvik paketiyle ilgili muğlaklık, soru 
işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bu 
bekleyiş taraflarda belirsizlik yaratıyor. 
Açıklamanın uzamasına sebep olarak ise 
detaylı incelemeler gösteriliyor.

Peki, şu ana kadar elimizde neler var, bir 
bakalım:

Bu yıl 24 Ocak-27 Şubat döneminde 
başvuruları alınan programa, 92 milyar 
liralık yatırım başvurusu geldi. Bu 
başvurular da ağırlıklı olarak; Erzurum, 

Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır 
illerinde yoğunlaşıyor.

Başvuranlar arasında doğrudan yatırım 
yapmak isteyen çok sayıda yabancı şirket 
olduğu gibi, bunlardan bir kısmının da Türk 
ortakla birlikte yatırım yapmayı öngördüğü 
ifade ediliyor.

Bu arada bir de küçük değişiklik 
oldu; daha önce koordinasyonu 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından 
yürütülen uygulamayı izlemek ve 
yönlendirmek üzere kurulan komitenin 
başkanlığını Başbakan Yardımcısı Fikri 
Işık’ın yürüteceği açıklandı. 

400 bin kişiye istihdam
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 

İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail 
Gülle, yatırımlar için sıfır faizli kredi ve 
faiz oranı düşürülmüş işletme kredisi 
verilmesi, yeni üretim tesisi, üretim tesisini 
yenileme ve işini geliştirmek isteyenlerin 
yanı sıra çağrı ve veri merkezi kurmak için 
başvuruda bulunanların da desteklendiği 
bu kapsamlı programa 3 bin 380 şirketin 
başvurduğunu belirtiyor. 

Bu şirketler, Türkiye Kalkınma Bankası 
yetkilileri ve Kalkınma Bakanlığı’nın 
uzmanları ile tek tek incelenerek ve belirli 

başvurular arasında doğrudan yatırım yapmak  
isteyen çok sayıda yabancı şirket olduğu belirtiliyor.
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“İkinci dönemde 
aksaklıklar 
giderilebilir”
Cazibe Merkezleri 

Programı’nda, çağrı 
merkezlerinde başlangıçta 200 
kişi çalıştırma şartı olduğunu 
ifade eden Dicle Kalkınma 
Ajansı Mardin Yatırım Destek 
Ofisi Uzmanı ve Tanıtım 
Sorumlusu Ekrem Dirican, bu 
durumun sıkıntı yarattığını, 
prosedürlerde bazı eksikler 
olduğunu kaydediyor. Bu 
eksikliklerin ikinci dönemde 
düzeltilebileceğini belirten 
Dirican, “Kalkınma Bankası 
henüz bir açıklama tarihi 
vermedi. İnsanlar şu anda bir 
bilgisizlik içerisinde. O tarafta 
bir muğlaklık var. Normalde 
bu programa yılda bir 
çıkılıyor. Buna istinaden ikinci 
dönem süreci 2018 Ocak’ta 
başlayabilir. Fakat bu ilk 
süreçteki uzamalar sebebiyle, 
ikinci dönem daha ileri bir 
tarihte başlayabilir” diyor.

kriterler gözetilerek seçiliyor. Uzmanlar 
başvuruları bizzat sahada da inceledi.

Gülle, söz konusu programın sağlam 
temellere dayandırıldığını, bölge insanı ve 
coğrafyanın kalkınması için ince elenip 
sık dokunduğunu gördüklerini belirterek, 
resmi açıklamanın da “kısa süre içerisinde 
Başbakan Binali Yıldırım tarafından 
yapılacağı”nı söylüyor.

Hazır giyimde durum nasıl?
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu da 

(MHGF) Cazibe Merkezleri için tanıtım 
ataklarına ara vermeden devam ediyor. Bu 
bağlamda, MHGF’nin Iğdır ile başlattığı 
Cazibe Merkezleri Tanıtım Programı’nın 
ikinci durağı olarak Van seçildi. 

MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Öztürk, devletin vereceği bir teşvikten 
ziyade, bölgenin kaynaklarını daha aktif 
kullanabilmek adına Van’a gittiklerini 
belirtiyor. “Amacımız düşük yatırım 
maliyeti ile yüksek istihdam sağlayan hazır 
giyimde standart ürünlerin üretimini Doğu 
ve Güneydoğu illerimize yönlendirerek 
bu bölgelerimizin kalkınmasına katkı 
sağlamak. Van’daki yüksek işsizliğin çaresi 
de hazır giyim” diyen Öztürk, böylelikle 
büyük şehirlerin katma değerli, Ar-Ge’li 

o yatırım hızını artıracaksak, bürokratik 
olarak bu konuları çözmemiz lazım. Biz 
de yatırım yapmak istiyoruz, bizim de en 
az bin kişiyi istihdam edecek yatırım için 
sözümüz var” ifadelerini kullanıyor. 

Güvenlik kaygısı söz 
konusu mu?

Terörden etkilenen bölgelerin 
özellikle gözetildiği program, Doğu 
ve Güneydoğu’yu kaldırmayı 
hedefliyor. Güvenlik problemi olan bir 
coğrafyada kimsenin yatırım yapmak 
istemediğini dile getiren İsmail Gülle, 
içinde büyük yabancı yatırımcıların 
da bulunduğu 3 bini aşkın şirketin 
başvurusu ve 92 milyar TL’lik yatırımın, 
korkunun hâkim olduğu bir coğrafyada 
gerçekleşemeyeceğine dikkat çekiyor. 

“2017 Türkiye’sinde hiçbir 
yatırımcımızın Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu bölgelerine karşı bir 
önyargısı, korkusu ve güvenlik endişesi 
bulunmamakta. 2-3 yıldır inşaatları devam 
eden dev projeler 2017 yılında bu bölgede 
hizmete girdi. Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a 
Erzurum’dan Van’a birçok ilimizde 
yatırımlar hızla devam ediyor” diyen Gülle, 
gerçekleştirilen Cazibe Merkezleri yatırım 
ve teşvik programının, bu yatırımların daha 
canlı ve dinamik bir sürece bürünmesine 
vesile olacağının altını çiziyor. 

İsmail Gülle’ye göre, gerçekleştirilen 

yatırımlarla bölgenin kalkındırılması ve 
yarattığı istidamın yanında programın 
getirdiği sonuçlar, terör örgütü PKK’ya da 
en büyük darbelerden birini vuracak.

Fabrika taşıyacak olan 
yatırımcı var mı?

Bununla beraber programda birtakım 
gecikmelerin yaşandığı da bir gerçek. 
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mardin 
Yatırım Destek Ofisi Uzmanı ve Tanıtım 
Sorumlusu Ekrem Dirican, resmi verilerin 
açıklanmamasına dikkat çekerek, Türkiye 
Kalkınma Bankası’nın ilk defa böyle 
bir işe soyunduğu için birtakım küçük 
tecrübesizliklerin olabileceğini söylüyor. 

“Çok fazla başvuru yapıldı. DİKA olarak 
toplamda 14 farklı başvuru ile gittik. 
Mardinli, Şırnaklı ve bölgedeki diğer 

üretime yoğunlaşmasını sağlarken, 
Anadolu’da hazır giyimde belli ürünlerde 
uzmanlaşmış, birbiriyle entegre çalışan iller 
yaratabileceklerine dikkat çekiyor. 

Van’ın İran için bir cazibe merkezi 
olduğunu hatırlatan Öztürk, “80 milyonluk 
İran’ın hazır giyim ihtiyacının yüzde 70’ini 
ithal ederken, bunun da çok büyük bir 
bölümünü Türkiye’den karşılıyor” diyor.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı, aynı 
zamanda dünya markalarına üretim yapan 
Yeşim Tekstil A.Ş.’nin Üst Yöneticisi (CEO) 
de olan Şenol Şankaya da, “Bizim hızlı bir 
şekilde cazibe merkezlerindeki yatırımları 
hayata geçirebilecek bir koordinasyonu 
sağlamamız ve o hızı sağlayacak 
bürokratik adımların atılması lazım. Çünkü 
Başbakanımız çok güzel teşvikler açıkladı, 
‘Binayı da her şeyi biz yapacağız, siz gelin 
üretim yapın’ dedi. İşte orada, mesela 
Şanlıurfa’da güzel bir sanayi bölgesi kurduk, 
hazır giyim ve konfeksiyon olarak. 2-3 
arkadaşımız kendi imkânlarıyla başladı ama 
aşağı yukarı 30-40 firma da bu teşviğin 
hayata geçmesi için beklentide” diyor. 

“Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de 
o yatırım ihtiyacını en hızlı karşılayacak 
sektör” diyen Şankaya, “Eğer biz Doğu’daki 

dika programa yoğun başvuru aldıklarını, ama henüz fabrikasını bu 
bölgelere taşıyan yatırımcıyla karşılaşmadıklarını belirtiyor. 

illerin işadamlarıyla, büyük şehirlerde bir 
araya geldik. 700 civarında da başvuru 
aldık. Fakat adım atılmada bu kadar geç 
kalınacağını kimse tahmin etmiyordu. 
Yatırımcılar da resmi bir açıklama 
gelmediği için mağdur olabiliyor” diyen 
Dirican, Kalkınma Bankası’nın bu denli geç 
kalmasında yoğun başvuru sürecinin etkisi 
olabileceğine dikkat çekiyor. 

Tekstil sektörünün, yetişmiş insan 
gücü ve tekstil makinelerini taşıma 
zorluğu gibi sebeplerle Cazibe Merkezleri 

Programı’na bir parça mesafeli durduğunu 
daha önce yazmıştık. DİKA da programa 
yoğun başvuru aldıklarını, ama 
henüz fabrikasını bu bölgelere taşıyan 
yatırımcıyla karşılaşmadıklarını belirtiyor. 
Dirican, fabrikasını bu bölgelere taşıyan 
yatırımcıların da olabileceğini, fakat bunun 
yüzde olarak çok düşük kalabileceğini dile 
getiriyor. 

İllerde durum nasıl?
Öte yandan Bitlis’te 70’ten fazla 

girişimci, Cazibe Merkezleri Programı 
kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yatırım gerçekleştirmek için Kalkınma 
Bankası’na başvuru yaptı. Bitlis Belediye 
Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yatırımların 
büyük bölümünün yer alacağı Bitlis-
Tatvan Karayolu’nun Üçyol mevkiindeki 
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut 

İsmaİl Gülle/İTHİB Başkanı 

Yabancı yatırımcıların ilgisi çekildi
2017 yılında Türkiye genel ihracatının artışına önemli 

katkıları olan otomotiv sektörümüzün güçlü üretim 
altyapısı, hızlı tedarik süreci ve sunduğu kaliteli hizmet 
anlayışı, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin 
dikkatini çekti. Aynı şekilde Çin’in de yakın zamanda Doğu 
Avrupa ülkelerine demiryolu hattı yatırımları oldu. Cazibe 
Merkezlerimiz yabancı yatırımcıların da ilgisini çekti ve 
başbakanımızın yakın zamanda açıklayacağı yatırımları 
teşvik paketi çalışmalarının sonucu ile bu bölgelerimize 
yatırım kararı aldı. Dolayısıyla Doğu Avrupalı ülkelerin, Türk 
şirketlerine yatırım imkânları hakkında teklifler götürmesi 
ve firmalarımızın oralarda yatırım kararı almasının Cazibe 
Merkezlerimizin önemini azaltacağını düşünmüyorum. 
Hatta program faaliyete geçtikten ve yatırım imkânlarından 
faydalanılmaya başlandıktan sonra, inanıyorum ki bu fırsattan 
yararlanamayan yatırımcılar, tekrar benzeri bir paketin 
çıkarılmasını gündeme getirecektir.
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1966 doğumlu Samim Ergeneli, 
Saint Benoit Fransız Erkek 
Lisesi’ni bitirdikten sonra 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. Akın 
Tekstil’de personel müdürü unvanı 
ile yürüttüğü görevinin ardından 
2005 yılında sendikamızda işe 

başladı.  2007 yılından bu yana 
kurumumuzda Genel Sekreter 
Yardımcılığı görevini yürüten Samim 
Ergeneli, dört dönem imzalanan 
grup toplu iş sözleşmelerinde, ILO, 
ITMF, TİSK gibi uluslararası ve ulusal 
teşkilatlarda sendikamızı başarıyla 
temsil etmiştir. 

Hukuk, çalışma hayatı, finans 
konularında birçok sertifikası 
olan Avukat Samim Ergeneli, 
aynı zamanda Adalet Bakanlığı 
Arabulucular siciline de kayıtlıydı. 
Galatasaray Kongre Üyesi 
olan Ergeneli, evli ve bir çocuk 
babasıydı.

Genel sekreter yardıMCıMız 
av. saMiM erGeneli’yi 
sOnsUzlUĞa UĞUrladık
türkiye tekstil sanayii işverenleri sendikası Genel sekreter yardımcısı av. samim ergeneli, 
ekim ayında ebediyete intikal etti. istanbul barosu’na kayıtlı avukatlardan olan ergeneli, 
sendikamızda 12 yıl başarıyla hizmet etmişti.

17

durumunu incelediklerini, burada 55 
parselden 40’ının boş olduğunu anlatıyor. 

“OSB’miz hem bulunduğu mevki 
hem de zemin ve altyapısıyla 
yatırımcılarımızı bekliyor. Altyapısı, 
ana arter yolları, kanalizasyon ve 
elektrik hatları bitmiş. Girişimcilerimize 
sunmak için doğalgaz hattı çekilmesi 
için çalışmalarımızı yapıyoruz” diyen 
Ustaoğlu, bedava arsa tahsisinin 
dışında, anahtar teslimi fabrikanın 
devlet tarafından yapılması, işletme, 
makine ve ekipman alımı noktasında 

kredi verilmesi gibi önemli avantajlar 
sunulduğunu kaydediyor. 

Ustaoğlu, “OSB’deki 40 parselin 
yatırımcılara tahsisi yapılacak. Ayrıca 
bölgede tekstil atölyeleri başta olmak 
üzere istihdama çok ciddi katkı sağlayan 
belli sektörlerin talepleri var” şeklinde 
konuşuyor.

Diğer taraftan, Doğu Karadeniz’i 
Ortadoğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan 
Tarihi İpek Yolu’nda Yeni Zigana Tüneli 
Projesi’nin de Cazibe Merkezi Programı’nda 
da yer alan Gümüşhane’ye, yatırımcının 
ilgisini artırması bekleniyor. 

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Cazibe 

Merkezleri Programı kapsamında 20’ye 
yakın şirketin Gümüşhane’de yatırım 
için Kalkınma Bankası’na başvurduğunu 
bildirerek, bu şirketler arasında ülkenin 
büyük işletmelerinin de bulunduğunu 
belirtiyor. Tünelin tamamlanmasıyla çok 
önemli bir avantaj yakalayacaklarını dile 
getiren Memiş, “Bir fabrika Karadeniz 
sahiline yapıldığında 10 milyon TL’ye mal 
oluyorsa Cazibe Merkezleri Programı’nda 
yer aldığı için Gümüşhane’ye yapıldığında 
5 milyon TL’ye mal olacak” diyor. 

Yeni Zigana Tüneli’nin yapımıyla birlikte 

limana ulaşımın çok kolaylaştığını aktaran 
Memiş, “Siz nakliyeyi ucuzlatırsanız, 
üretimdeki maliyeti de düşürmüş 
olursunuz. Yeni Zigana Tüneli’yle birlikte 
nakliye çok daha ucuzlayacak” diye 
konuşuyor.

Peki ya yabancı yatırımcı?
DİKA Mardin Yatırım Destek Ofisi 

Uzmanı ve Tanıtım Sorumlusu Ekrem 
Dirican, yabancı yatırımcının Türkiye’yi 
yatırım yeri olarak görmesi için tanıtımlara 
ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor. 

Kısacası, bu noktada yabancı algısının 
değişimine vurgu yapıyor.
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Hem stratejik 
Hem innovatif

türk tekstil ve hazır giyim sanayii yeni düzenlemeler bekliyor

son 5 yıldır ortalama 15 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren 
tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcileri, dünyada yaşanan gelişmeler 

göz önünde bulundurularak bir an önce yeni düzenlemelerin yapılmasını 
ve sanayinin “stratejik sektör” olarak değerlendirilmesini talep ediyor.

Pamuktan konfeksiyona 
uzanan üretim zinciri ile 
ülkemizin tüm imalat ve 
tasarım süreçlerinde katma 

değer yaratan tek sektör unvanını 
koruyan Türk tekstil ve hazır giyim 
sanayisi, gerçekleştirdiği dış ticaret 
fazlası ve yüksek istihdam potansiyeli 
ile de ülkemizin dünyada en fazla söz 
sahibi olduğu sektörü. 

Türkiye’de son dönemde yapılan 
teşvik çalışmaları ve hazırlanan 
stratejik eylem planları ile geleceğe 
yönelik önemli hedefler belirleniyor. 
Bu kapsamda hazırlanan “Türkiye’nin 
Stratejik Vizyonu 2023” projesinde 
belirlenen öncelikli 10 stratejik 
lokomotif sektör arasında tekstil ve 
hazır giyimin yer almaması ise sektör 
temsilcilerinin yeni bir düzenleme 
yapılması görüşünde birleşmelerine 
neden oldu.

Mutlaka desteklenmeli
Türk tekstil ve hazır giyim 

sanayisi, ülke ekonomisine ve sosyal 
hayata yaptığı katkılar nedeniyle 
Türkiye için stratejik bir öneme sahip 
olduğunu kanıtlamış durumda. Son 
15 senede tekstil ve hazır giyim, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
(TCMB) rezervlerine toplamda 185 
milyar doların üzerinde katkıda 
bulundu. Sektörde kayıtlı yaklaşık 950 
bin kişilik işgücü bulunuyor ve bu 
toplamın yüzde 40’ını kadın istihdamı 
oluşturuyor. 

Tekstil ve hazır giyim sektörü 
bir taraftan ucuz işgücü maliyeti 
ile diğer taraftan Ar-Ge’ye ayrılan 
payın yüksek olduğu ve disiplinler 
arası etkileşiminin görüldüğü 
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gelişmiş ülkelerin yenilikçi üretimi 
ile de rekabet etmek zorunda kalıyor. 
Bu anlamda sanayimiz üreticileri, 
yenilikçi ve daha ucuz mal arayışında 
olan tüketicilerin yöneldiği tekstil 
ve hazır giyim ürünlerini üretmek 
durumunda. Bu sebeple, yeniden 
tekstil ve hazır giyime yönelen 
gelişmiş ülkeler ile fiyat rekabetini 
korumaya çalışan gelişmekte olan 
ülkeler karşısında, sektörümüz 
rekabetçi olmaya devam edip 
pazardaki yerini korumaya çalışıyor. 

İnovasyon teşvikleri
Günümüzde hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkelerin sanayi 
kültürünü yeniden canlandırmak 
ve geleneksel üretim alanlarını 
ekonomileri içinde tekrar güçlü hale 
getirebilmek amacıyla stratejiler 
geliştirmeye başladıklarını görüyoruz. 
Bu stratejiler arasında insanlık 
tarihinin geleneksel ve vazgeçilmez 
üretim sahası olan tekstil sanayisi de 
yer alıyor.

Avrupa’da endüstriyel 
modernizasyon için Akıllı İhtisas 
Platformu’nda başlatılan ilk tematik 
ortaklıklar arasında tekstil inovasyonu 
da yer alıyor. Avrupa Komisyonu 
İç Piyasa, Sanayi, Girişimcilik ve 
KOBİ’ler Genel Müdürlüğü, Büyüme 
İçin İnovasyon Politikaları ve Yatırım 
Bölüm Başkanı Mark Nicklas, Akıllı 
Bölgesel İhtisas Platformu’nun 
sadece ileri teknoloji üreten sektörlere 
odaklanmaması ve imalatta istihdam 
yaratan mevcut sanayi sektörlerinin 
inovasyon ve katma değer seviyesini 
yükseltmelerine yardımcı olması 
gerektiğini vurguluyor.

Avrupa Birliği, bir sektörün 
ülkeye kattığı büyüklükleri de göz 
önünde bulundurarak ileri teknoloji 
üretmeyen sanayilerde inovasyon 
yaratacak teşvikler sağlarken, Türk 
tekstil ve hazır giyimi, gerçekleştirdiği 
performansa rağmen ülkemizde 
sağlanan desteklerden gerektiği 
gibi yararlanamıyor. Söz konusu 
teşviklerden biri de kamu alımlarında 
yerli malı kullanımı desteği. 

Dışa bağımlılığı azaltır
Yerli üretimi artırmak ve 

yurtiçinde katma değeri yüksek 
ürünleri teşvik etmek için 2011 
yılında Girdi Tedarik Stratejisi 
(GİTES) açıklandı. Buradaki temel 
esas, ülkemizde bir malın üretiminin 
imkânı varsa, ithal etmek yerine 
üreticiyi güçlendirip dışa bağımlılığı 
azaltmaktı. O tarihten bu yana 
GİTES’in en önemli ayaklarından 
biri olan yurtiçi üretimin artırılması 
gündeme geliyor. Yerli malın 
üretiminin artırılması için bir süreç 
yaşandı. Düzenlemeler yapıldı. 
Sanayi Bakanlığı açıklama yaptı. 
Kamu alımlarında yerli malı alımı 
tercih edilmesi ve bu ürünlerde yıllar 
içerisinde artırılması gerekiyordu. 

Ancak Gümrük Birliği Anlaşması, 
bu konu ile ilgili olarak Türkiye’nin 
ayağına dolanan bir engel 
oluşturdu. Anlaşmada, birtakım 
kamu alımlarında yerli ürünler 
ile ilgili düzenlemeler bulunuyor. 
Orta ve yüksek teknoloji ürünleri 

kullanımında kamu alımlarının daha 
fazla olması için çalışıyorlar. AB 
kriterlerine göre yapılan düzenleme 
ile orta ve yüksek teknoloji ürünü 
ürünler listesi hazırladılar. 

Suni ve Sentetik İplik Üreticileri 
Birliği (SUSEB) Genel Sekreteri 
Eray Sanver’in konuyla ilgili 
değerlendirmesi şöyle: “AB 
kriterlerine göre oluşturulmuş listeler 
alınıp Türkiye’ye monte edilirse şu 
anki yanlışa düşmüş oluruz. Türkiye 
koşulları ile mukayese etmeden 
söz konusu listeleri kullanırsanız 
kritik hale gelmiş ürün, orta ve 
yüksek teknoloji ürünü kabul 
edilemez. Burada AB’nin çıtası çok 
yüksek, Türkiye’nin kendi kriterleri 
hesaplanmalı. Söz konusu kriter 
Türkiye’ye uygun olarak yeniden 
hesaplanırsa, ağırlıklı olarak teknik 
tekstiller ülkemiz için orta ve yüksek 
teknoloji ürünleri haline gelecek ve 
kamu alımlarında etkili olacaktır.”

Konuyla ilgili olarak iki önemli 
adım atılması gerektiğini belirten 
Eray Sanver, bu adımları ise şöyle 

açıklıyor: “Bir; Türkiye, orta ve 
yüksek teknolojik ürünler listesini 
kendisi için hesaplamalı. AB ile 
karşılaştırmak olmaz. Türkiye’nin 
koşulu başka, onlarınki başka. İki; 
ardından kamu ihale mevzuatında 
Türkiye’nin teknik tekstil ve hazır 
giyim alanında bunlarla ilgili kamu 
ihale mevzuatında düzenleme 
yapması gerekiyor. Böylece bu 
ürünlerin kullanımı zorunlu 
kılınmalı.” 

KDV Kanunu için  
çözüm önerileri

Sektör ayrıca 1985 yılında 
uygulamaya giren KDV Kanunu için 
dünyanın ve Türkiye’nin gelişen 
ve değişen mali ve ekonomik 
konjonktürü dikkate alınarak Maliye 
Bakanlığı bünyesinde yeni kanun 
çalışmaları başlatıldığına dikkat 
çekerek, görüş ve çözüm önerilerini 
şöyle sıraladı: 
• Teslimleri yüzde 8 KDV oranına 

tabi olan fason tekstil ve konfeksiyon 
işlerinde, mal ve hizmetlerin satın 
alınması esnasında doğan KDV 
yüklenimleri ise yüzde 18 oranına 
tabidir. Bu işlemden doğan ‘indirimli 
oran KDV iadesi’ni kolaylaştırmak 
amacıyla; mahsuben iade taleplerinin 
hiçbir şart aranmaksızın, nakden iade 
talebinin (veya teminatının) ise ayrıca 
YMM raporu ile yerine getirilmesi;
• Keza aynı şekilde, fason işlerdeki 
tevkifat uygulamasından doğan, 

mahsuben veya nakden 5.000 
TL’ye kadar iade taleplerinin hiçbir 
şart aranmaksızın, 5.000 TL’yi 
aşan nakden iade talebinin (veya 
teminatının) ise ayrıca YMM raporu 
ile yerine getirilmesi;
• Emek yoğun çalışan ve teslimleri yüzde 
8 KDV oranına tabi olan tekstil ve hazır 
giyim sektöründe özellikle alt işverenden 
hizmet alımlarındaki yüzde 18 KDV 
oranının, KDV iade sorunlarını azaltmak 
adına, yüzde 8 olarak belirlenmesi.

türk tekstil ve hazır giyimi, gerçekleştirdiği performansa 
rağmen sağlanan desteklerden gerektiği gibi yararlanamıyor.

Bilgi için: İrem Yılmaz, irem.yilmaz@tekstilisveren.org.tr, Tel: (0212) 344 07 77
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2018’e doğru 
Türkiye ekonomisi

Hiç kuşkusuz, AB ülkelerinde 
yaşanan hızlı toparlanma, FED’in 
faiz artırımını geciktirmesi, ABD’de 
Trump’ın “iktidar olma” konusunda 
yaşadığı sıkıntılar da buna eklendiğinde 
finansal piyasalarda risk alma iştahı 
artmaya devam etti ve bizim gibi 
ekonomilere yönelik sermaye girişlerinde 
önemli bir sorun yaşanmadı.

Bu gelişmeler çerçevesinde ekonomide 
hızla bozulan nakit akışlarında 
düzelme gözlenirken ekonomik faaliyet 
hacimlerinde artış yaşandı. En önemli 
ihracat pazarımız olan AB’deki hızlı 

toparlanma ekonomik büyümeyi 
destekledi. Sonuçta Türkiye ekonomisi 
2017’nin birinci çeyreğinde yüzde 5.2, 
ikinci çeyreğinde ise yüzde 5.1 oranında 
büyüdü. Orta Vadeli Program’da 
(OVP) yeni seriye göre, büyümenin 
2017’de yüzde 5.5 olarak gerçekleşmesi 
bekleniyor. Geçen yılın Ekim ayında 
yayınlanan OVP’de ise eski seriye göre 
büyüme yüzde 4.4 olarak belirlenmişti.

2016’da yüzde 3.2 oranında 
gerçekleşen büyümeyi teşvik etmek 
ve yüzde 10.9 işsizlik oranını aşağı 
çekmek için alınan önlemlerin büyüme 
üzerinde yarattığı pozitif etkinin işsizlik 
oranlarına pek yansımadığı görülüyor. 
Çünkü OVP’ye göre işsizlik oranının 
2017’de yalnız 0.1 oranında düşerek yüzde 
10.8’e gerilemesi bekleniyor. Kısacası, 
yakalanan büyüme, işsizliği azaltmaya 
yönelik destekler dikkate alındığında 
yeterince desteklemiyor. Özellikle özel 

kesim yatrımlarının zayıf seyretmesi, 
makine-teçhizat yatırımlarının sürekli 
gerilemesi, yani yatırımların inşaat 
sektörü ağırlıklı olması “kaliteli istihdam” 
yaratma konusundaki çabaları boşa 
çıkarıyor.

OVP ve yılın son çeyreği
Yılın son çeyreğine girerken ekonomik 

faaliyetlerin seyrini belirleyecek 
faktörlerden birinin yeni açıklanan 
OVP ve vergiler olacağı kesin. OVP 
projeksiyonu hedefleri ortaya koyuyor, 
ancak gerçekler farklı olabilir. Çünkü OVP 
hedeflerinin içindeki çelişkili rakamlar 
ile yurtiçi ve yurtdışındaki olası politik 

ve ekonomik gelişmeler bu hedeflerin 
gerçekleşmesini oldukça zorlayacak gibi 
görünüyor.

Tablo’dan da görülebileceği gibi, 
2017 enflasyonda gerçekleşme hedefi 
yüzde 9.5, sonraki yıllarda aşağı yönlü 
bir enflasyon seyri hedefi var. Ancak 
2018’den itibaren kur gelişmelerine (yıllık 
ortalama veya yıl sonu) bakıldığında 
kur artışının enflasyonun altında 

seyredeceği yönünde bir hedef ortaya 
konulmuş. Kısaca OVP’yi hazırlayanlar 
önümüzdeki yıldan itibaren Türk 
Lirası’nın daha değerli olması yönünde 
hareket edeceklerini beyan ediyor. 
İhracatı “öncelikli sektör” seçip sonra da 
TL’nin değerleneceği yönünde politikalar 
izleneceği beyan ediliyorsa, bu önemli 
bir çelişkidir.

2013’ten itibaren döviz kurlarının 
yukarı yönlü seyri ve bunun 2017’nin 
ilk ayında da devam etmesi ihracatı 

olumlu etkiledi. 2016’da 142.5 milyar 
USD’den 2017’de 156.5 milyar USD’ye 
yükselen ihracatta AB’deki toparlanma 
kadar kurlardaki gelişmelerin de 
etkisi bulunuyor. 2002’den itibaren 
dünyadaki artan likidite sonucu bizim 
gibi ekonomilere giren ucuz döviz, ülke 
paralarının değerlenmesine (değerli TL), 
sonuçta da maalesef üretimde ithal girdi 
bağımlılığının artmasına neden oldu. 
Alınan tüm önlemlere karşın GSYİH’nin 
yüzde 4’ünden aşağı düşmeyen “yapısal 
bir cari açık” sorununun en önemli 
nedenlerinden biri değerli tutulan TL idi. 

Zaten büyüme rakamları da 
söylediğimizi teyit ediyor: Türkiye 

2016 2017GT 2018P 2019P 2020P
Büyüme 3.2 5.5 5.5 5.5 5.5
Enflasyon 8.5 9.5 7.0 6.0 5.0
USD/TL* - 18.5 4.2 5.1 2.6
USD/TL** - 3.4 4.9 4.9 0.1
İhracat - 9.8 8.0 7.7 7.1
İthalat - 11.2 6.6 6.8 7.5
DTD - 16.8 3.8 4.4 8.6
Cari Denge - 20.2 2.0 2.3 2.4

OrTa VaDELİ PrOgram HEDEfLErİ (% DEğİşİm)

KaynaK: OVP, Mahfi EğilMEz * yıllıK OrtalaMa **yıl sOnu

Bu yılın dokuz ayında ekonomiyi 
canlandırmaya yönelik destekler, 
Türkiye ekonomisindeki 

gelişmelere damgasını vurdu: Kredi 
Garanti Fonu (KGF) destekli kredi 
genişlemesi en önemli desteklerden 
biri oldu. Bankacılık sektörü tarafından 

kullandırılan KGF destekli krediler, Eylül 
sonu itibariyle yıllık yüzde 24, yılbaşından 
Eylül sonuna kadar ise yüzde 14 artış 
gösterdi. Yılbaşından itibaren ekonomiye 
232 milyar TL’lik kredi pompalandı. TOBB 
tarafından kullandırılan “Nefes Kredisi”, 
KOSGEB kaynaklı “sıfır faizli” krediler 

özel kesime verilen finansal desteklerdi. 
Diğer taraftan ekonomiyi canlandırmaya 
yönelik kamusal destekler de söz konusu. 
Ertelenen vergi ve prim ödemeleri, 
ÖTV, KDV indirimleri ve kamu destekli 
projelerin hızla devam etmesi ekonomik 
faaliyetleri olumlu etkiledi.

P r o f.  D r .  S a d İ  U z u n o ğ l u
Trakya Ünİversİtesİ Öğretİm Üyesİ

2016’da alınan önlemlerin büyüme üzerinde yarattığı  
pozitif etki, işsizlik oranlarına pek yansımadı.



borçlanma konusunda bir sıkıntı 
yaşayacağını bekliyordur ya da enflasyonun 
dolayısıyla faiz oranlarının düşeceğine 
inanmıyordur. Kısaca projeksiyon hedeftir 
ama gerçekler başkadır.

Son çeyrekte Türkiye 
ekonomisi

OVP çerçevesinde bazı risk ve 
gelişmelere dikkat çektik. Ancak riskler 
bunlarla sınırlı değil. Özellikle yurtdışı 
kaynaklı riskler önümüzdeki dönem 
oldukça önemli olmaya devam edecek.

AB ülkelerindeki toparlanma 
Türkiye’nin ihracatı açısından çok 
olumlu. Ancak ABD’deki olası riskler 
bizim gibi ekonomileri tehdit etmeye 
devam ediyor. FED’den bu yıl tek faiz 
artırımı bekleniyor, ancak ekonomi hızlı 
bir toparlanma sürecine girerse faiz 
artırımları sıklaşabilir; bu da USD’nin 
maliyetini artırır. Diğer taraftan FED 
faiz artırımlarını geciktirmiş olsa dahi 
önümüzdeki dönemde bilançosunu 
daraltmaya başlayacak. Bu da bizim 
gibi ekonomiler açısından önemli çünkü 

dünyada USD likiditesi azalacak. Bu da 
faizleri artırıcı yönde bir gelişme olarak 
algılanmalı. 

Bir diğer gelişme de ABD’de vergilerin 
düşürülmesi. Bu girişim ABD’nin 
bütçe açığını artırıcı yönde etkileyecek, 
dolayısıyla kamu daha fazla borçlanmak 
zorunda olacağı için faizler üzerinde baskı 
yaratacak. Bu gelişmeler Türkiye gibi dış 
kırılganlığı yüksek ve yurtdışı sermaye 
gereksinimi fazla olan ekonomiler 
açısından olumsuz gelişmeler.

Hiç kuşkusuz, ABD-Kuzey Kore 
çekişmesi, bölgemizde yaşanan jeopolitik 
gelişmeler çok dillendirilmese de FED 
faiz artırımı kadar önemli. Özellikle Kuzey 
Irak bölgesinde yaşanan gelişmeler 
Türkiye’nin politik risklerini artırıcı 
nitelikte. Diğer taraftan bu gelişmelerin 
petrol fiyatları üzerindeki baskısı da 
ortada. Bizim gibi enerji bağımlılığı 
yüksek ülkeler açısından önemli risk.

Bu çerçevede (vergi düzenlemeleri 
dahil) Türkiye ekonomisinin son çeyreği 
değerlendirildiğinde; ekonomideki 
faaliyetlerin kredi ve vergi desteğine çok 
bağlı olduğu söylenebilir. Eylül ayında 

KGF destekli kredilerin frenlenmesinin 
güven endeksleri üzerinde yarattığı 
baskı ortada. Buna vergi düzenlemeleri 
de eklendiğinde, son çeyrekten itibaren 
ekomide yavaşlama eğilimlerinin artmaya 
başlayacağını söylemek zor değil. 

Hükümetin vergi tasarısının hayata ne 
ölçüde geçirilebileceğini baştan tahmin 
etmek mümkün görünmüyor. Ancak 
tasarrufu ve geliri yetersiz, bir bölümü de 
işsiz olan geniş kesimlerin kredi desteksiz 
harcama yapmalarını beklemiyoruz. 
Turizmde batı kaynaklı turistin gelme 
konusundaki çekinceleri de devam 
ettikçe ekonomik faaliyetlerin canlanması 
için iki seçenek kalıyor: Bozulan mali 
disipline rağmen artan kamu harcamaları 
ve ihracat…

Birincisinin sürdürülebilirliği 
zor. Dolayısıyla ihracat tek gerçekçi 
seçenek olarak karşımızda duruyor. 
Geniş kesimleri ve/veya firmalara 
daha fazla kredi vererek borçlandırıp 
harcatmak belki kısa dönemde çözüm 
olarak görülebilir ancak bu çözüm de 
uzun dönemde daha büyük sorunları 

beraberinde getirir. Kısaca Türkiye’nin 
bundan sonraki ekonomik performansını 
ihracat ve dış politika gelişmeleri 
belirleyecek gibi görünüyor.

Vergi tasarısından bazı 
kalemler (Eylül 2017) 
• Cep telefonlarında peşin kontör 
yüklemelerde kesintiler yüzde 25’ten 
yüzde 15’e indirilmiş. Kablo TV peşin 
ödemelerinde vergi oranı yüzde 15’ten 
7.5’a indirilmiş. İletişim-internet maktu 
vergileri genel düzeyde indirilmiş. 
Oranları yüzde 5 hatta sıfıra indirme 
yetkisi alınmış. 
• MTV matrah düzenlemesi.
• Veraset intikal vergi oranı yüzde 10’dan 
20’ye yükseltilmiş.
• Kiraya verilen mal ve haklara müteallik 
sigorta giderlerinin indirim yapılma 
imkânı yüzde 25’ten 5’e indirilmiş.
• Dağıtılmayan kârlardan da yüzde 25 
tevkifat yapılacak. 
• Gelir vergi en üst diliminde kesinti 
yüzde 27’den 30’a yükseltilmiş. Üst limit 
70 bin TL’den başlıyor.
• Vergide ve izlemede elektronik ortamda 

yazışma imkânları genişletilmiş, 
elektronik ticarette izleme-denetleme 
imkânları artırılmış. 
• Damga Vergisi Kanunu’nda YİD ile ilgili 
güncelleme yapılmış. YİD projelerinde 
ihraç edilen kâğıtlar vergiden muaf 
kılınmış. Transfer fiyatlamasında harçlar 
kaldırılmış.
• Emlak vergisinde artış oranı yüzde 50 
ile sınırlanmış. 
• MEB’e FATİH projesi kapsamında 
ithalatta vergi istisnası getirilmiş. 
• Arazi toplulaştırmada vergi istisnaları 
netleştirilmiş. Sulama alanlarında, arazi 
toplulaştırmada maksat dışı kullanımına 
ceza getirilmiş. 
• 2017 Bütçesi’ndeki borçlanma limiti 37 
milyar TL yükseltilmiş. 
• Otomobilde ÖTV matrahları 
güncellenmiş.
• Sigaradan başka makarona da ÖTV 
getirilmiş. 
• Enerji içecekleri ve şekerli içeceklere 
yüzde 25 ÖTV getirilmiş.
• Finans şirketlerinin kurumlar vergisi 
yüzde 22’ye yükseltilmiş. 
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ekonomisi yüzde 3.2 oranında büyürken 
32.6 milyar USD cari açık üretirken, 
büyümeyi yüzde 5.5’e çıkardığında cari 
açık 40 milyar USD’ye yükseliyor. Aynı 
dönemde ithalat artışı yıllık yüzde 16.8 
oranında gerçekleşiyor. 

TL’nin değerlenmesi 
Peki, neden TL’nin değerlenmesinde 

ısrar ediliyor? Sorunun birkaç yanıtı var: 
Birincisi; yıllardır üretimin artan oranda 
ithalata bağımlı olması ve tüketim malları 
içindeki ithal ürünlerin ulaştığı yüksek 
pay, kurlardaki artışın enflasyonu direk 
etkilemesine yol açıyor. Bu nedenle 
Merkez Bankası faiz silahını ve diğer 
önlemleri kullanarak TL faizlerinin 
artmasına böylece yurtdışından daha 
fazla döviz akışı sağlamaya ve TL’yi cazip 
hale getirmeye uğraşıyor. 

İkinci konu da yine TL’nin yıllar 
itibariyle değerli tutulması nedeniyle 
özel kesimin Yabancı Para (YP) cinsi 
borçlanmasının cazip hale gelmiş olması. 
Türkiye’nin 432 milyar USD’ye ulaşmış 
bulunan dış borcunun yaklaşık yüzde 
70’lik kısmı özel kesime ait; oysa bu 
kesimin çoğunluğunda gelir TL cinsinden. 
Bu nedenle ortaya çıkan YP pozisyon 
açığı 210 milyar USD civarında. Kurlardaki 
artış bu kesimler açısından bir “yıkım” 
olarak görülüyor. Bu iki neden “yüksek 
faiz ile kurların frenlenmesi” sonucunu 
doğuruyor. Oysa Türkiye’de 2 trilyon 
TL’ye ulaşmış bulunan kredilerin yüzde 
70’inin TL cinsinden kredi olduğu dikkate 
alındığında, yüksek faizin bir başka 
“yıkım” olduğu gerçeği ikinci plana atılıyor.

“Mali disiplin”  
bozulabilir mi?

OVP’yi etkileyecek en önemli 
gelişmelerden biri de kamu kesimindeki 
hızlı bozulmaya karşı alınan yeni vergi 
düzenlemeleri. Ocak-Ağustos döneminde 
Merkezi Yönetim Bütçesi gelirleri 408.7 
milyar TL iken, giderleri 433.8 milyar TL 
olarak gerçekleşti. Sonuçta bütçe 25.2 
milyar TL açık verdi. Yılın tamamında 
bütçe açığının 61.7 milyar TL’ye ulaşması 
bekleniyor. 2016’da ise bütçe açığı 29.9 
milyar TL olarak gerçekleşmişti. 

Bütçe açığındaki artış bu yıl itibariyle 
yüzde 106 oranında gerçekleşecek gibi 
görünüyor. Bu bozulmanın temelinde 
referandum hazırlıkları, ekonomik 

faaliyetleri desteklemeye yönelik verilen 
destekler ve vergisel destekler var. 
Yıllardır dış açıklar ve dış dengede 
yaşanan bozulmalar karşısında “mali 
disiplin” silahı kullanılırken bu silah 
da bozulmayla karşı karşıya. Temelde 
yeni vergilerle bu açıkların kapatılması, 
en önemlisi de yıllardır ertelenen 
savunmaya yönelik harcamaların yeniden 
yapılabilir hale gelmesini sağlamak. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na gelir 
vergi tahsilatından yüzde 6, veraset-
intikal vergi tahsilatından yüzde 25, 

MTV tahsilatından yüzde 18, sosyal 
yardımlaşma ve kurumlar vergi 
tahsilatından yüzde 2.8 pay verileceğine 
yönelik açıklama da bunu destekliyor.

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve 
KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı (2017 Eylül) ile yapılması 
gereken düzenlemeler doğal olarak 
ekonomik beklentilere olumsuz olarak 
yansıdı. Bir taraftan kredi genişlemesi 
ile ekonomiye yüklü miktarda para 
aktaran; bir taraftan da vergi destekleri, 
ertelemeleri, afları ile ekonomiye “can” 

vermeye çalışan, diğer taraftan da kamu 
destekli altyapı yatırımlarıyla özel kesime 
kaynak yaratan ekonomi yönetimi yılın 
son çeyreğinde birdenbire sıkılaşmaya 
gidiyor. Hem de erkene alınmaz ise 2019 
yılının başında seçimler varken…

Yılbaşından bu yana kamu 
maliyesinde dikkat çeken bir diğer 
konu da borçlanma politikası. Ocak-
Ağustos döneminde 25.2 milyar TL 
bütçe açığı olmasına karşın -ki nakit 
açığı da 24.7 milyar TL- kamu içeriden 
ve dışarıdan 55.6 milyar TL borçlanma 

gerçekleştirdi. Açığının neredeyse iki 
katı büyüklüğündeki borçlanmayı da 
yılbaşından itibaren artan faiz oranından 
(yüzde 11 civarında) yaptı. Tablodan da 
anlaşılabileceği gibi, OVP enflasyon 
oranında hızlı bir düşüş olacağını 
hedeflerken, kamunun mevcut enflasyon 
ortamına göre belirlenmiş faiz oranından 
uzun vadeli borçlanma gerçekleştiriyor 
olması doğal olarak bazı soruları 
gündeme getiriyor.

Kamu eğer bu faiz oranlarından 
borçlanmayı tercih ediyorsa ya ileride 

AB ülkelerindeki toparlanma Türkiye’nin ihracatı açısından çok 
olumlu. Ancak ABd’deki riskler tehdit etmeye devam ediyor.
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Endonezya’nın Bali adasında 
düzenlenen Uluslararası Tekstil 
Sanayicileri Federasyonu’nun 

(ITMF) bu yılki konferansında ana 
tema “Teknoloji, Ticaret, İklim - Zor 
Zamanlarda Yön Belirleme”ydi. 14-16 
Eylül 2017 tarihleri arasında toplanan 
yıllık konferansta, sendikamızı dokuz 
kişilik bir heyet temsil etti.
Konferansın 15 Eylül’de gerçekleşen 
resmi açılış oturumunda, ITMF 
Başkanı Jaswinder Bedi’nin yanı sıra 
ev sahibi ülke Endonezya’nın Tekstil 
Birliği (API) Başkanı Ade Sudrajat 
ve Endonezya Ekonomi Bakanı Sri 
Mulyani Indrawati birer konuşma 
yaptı.
Konferansın genel oturumlarında 
ise “Endonezya Tekstil Sanayii”, 
“Küresel Tekstil ve Tekstil Makineleri 
Pazar Durumu”, “ITMF’in Denetim 
Girişimi”, “Tekstil Değer Zinciri”, 
“Perakende/E-ticaret” ve “Teknik 
Tekstiller ve Nonwoven” konulu 
sunumlar yapıldı. Elyaf oturumunda 
da “Pamuk” ve “Yapay Elyaflar” 
başlıklarında alanında uzman isimler 

konuşmalar yaptı. ITMF’in sektörel 
komite toplantıları ve Yönetim Kurulu 
toplantısı da program kapsamındaydı.

ITMF Başkanı: “Tekstil 
sektörü yeniden icat 
ediliyor”
Resmi açılış oturumunda konuşan 
ITMF Başkanı Jaswinder Bedi, 
konferansın ana temasını 
hatırlatarak, teknoloji, ticaret ve 
iklimin ekonomimizi, politikamızı 
ve çevremizi doğrudan etkilediğini 
belirterek, tekstil sanayiinin geçmişte, 
uluslararası ticaret ve teknolojik 
inovasyonla ilgili gelişmeleri 
etkilediğini vurguladı.
Birkaç yüzyıl önce her şeyin pamukla 
başladığını söyleyen Bedi, pamuk 
talebinin Avrupa, Amerika, Asya 
ve Asya-Pasifik arasındaki ticareti 
büyüttüğünü; teknolojik yeniliklerin 
zamanla oyunun kurallarını 
değiştirerek tekstil merkezlerinin 
coğrafi olarak kaymasına neden 
olduğunu kaydetti.
Bedi, “mucize lifi” diye nitelenen 

naylonun bulunması ile 
tekstil dünyasına tamamıyla 
petrokimyasallardan sentezlenen 
bir elyaf grubu eklendiğini; İkinci 
Dünya Savaşı’nın patlak vermesi, 
otomobil ve evlerdeki artan ihtiyaçlar, 
modernleşen Batı’da giderek büyüyen 
tüketim, ABD’nin çığır açan uzay 
programı, jeopolitik ve ekonomik 
gelişmeler ile polimerlere olan talebin 
giderek arttığını hatırlattı.
Bugünün tekstil sanayisinin dünya 
ekonomisinde hâlâ önemli bir oyuncu 
olduğunu, ancak rekabetçi nedenlerle 
sektörün yeniden icat edildiğini, 
tüketici taleplerine adapte olduğunu 
ve döngüsel ekonomiye açıldığını 
vurgulayan Jaswinder Bedi, bütün bu 
değişiklikleri ve ekonomik faaliyetler 
için kurulan yeni standartları üç 
başlık altında sıraladı:
Teknoloji: Günümüz dünyasında 
teknoloji, entegre tekstil değer 
zincirinin her bir bileşeni için rekabet 
avantajı sağlayan bir kaynak. 
Ticaret: Dünya Ticaret Örgütü, 
2017’de küresel ticarette yüzde 2.4’lük 

bir artış beklese de bu tahminlerin 
yüksek belirsizlik taşıdığını vurguluyor. 
Öngörülebilir gelecek dönemi sona erdi. 
Çevre (Ekolojik ayak izi, 
sürdürülebilirlik, dairesel ekonomi, 
iklim değişikliği etkisi): Çevre dostu 
yenilikler pazar paylarını artırmayı, 
rekabet avantajı yaratmayı ve üretim 
maliyetlerinden tasarruf etmeyi sağlar.

Endonezya’da tekstil 
sanayii
Ev sahibi ülke olan Endonezya’da 
tekstil sektörünün durumu da, 
konferansın başlıkları arasındaydı. Bu 
konuda yapılan sunumlar kısaca şöyle: 

EndonEzya tEkstil sanayii 
sunumu / AnnE PATriciA 
suTAnTo:
Endonezya’da GSYH değeri 892 
milyar dolar seviyesinde. Ülkenin 
toplam ihracatı ise 144.4 milyar dolar 
değerinde. Tekstil ve hazır giyim bu 
rakamın yüzde 7.8’ini (11.25 milyar 
dolar) oluşturuyor.
Endonezya’nın karşılaştığı 
zorluklar 
tedarikçi tarafı: Çalışma koşulları, 

altyapı (lojistik), devletin ticaret ve 
ekonomik politikaları, iklim ve çevre 
yatırımları, nitelikli işgücü ve eğitim.
Marka tarafı: Serbest ticaret 
anlaşmaları, çalışma koşulları, 
devletin iş kanunları ve yönetmelikleri, 
altyapı (bant genişliği, taşıma), 
yetenek yönetimi, hız ve inovasyon, 
Ar-Ge.
Endonezya’nın fırsatları
• Tekstil ve hazır giyim ulusal 
ekonomik büyümeyi en çok artıran ilk 
10 sanayi içinde. 
• Büyük işgücü
• Politik ve ekonomik stabilite
• Büyük üretim kapasitesi
• Ürün rekabet gücü, yerel olarak 
entegre hammadde imalatı
EndonEzya Elyaf sanayii 
sunumu / rAvi 
shAnkA:
• Küresel elyaf tüketimi 
son 6 yılda sabit bir yıllık 
bileşik büyüme oranında 
yüzde 3.5 arttı.
• Endonezya tekstil 
tüketimi son 6 yılda yıllık 
bileşik büyüme oranı 
yüzde 4.6 arttı.

Endonezya tekstil 
tüketimi ve elyaf üretimi
Endonezya tekstil tüketimi yıllık 
bileşik büyüme oranında yüzde 4.6 
artarken, elyaf üretimi sadece yüzde 
0.5 oranında büyüdü. Endonezya’da 
doğal elyaf üretimi neredeyse hiç yok. 
Suni ipek üretimi yüzde 3.3, kararlı 
polyester elyaf (Polyester Stable Fibre-
PSF) üretimi yüzde 1.5 büyürken, 
filament üretimi yüzde 2.4 oranında 
düştü. Endonezya’da hazır giyim 
ihracatı ve yerel tüketimin artması ile 
upstream elyaf üretimi için muazzam 
bir potansiyel ortaya çıktı.

Küresel Elyaf Tüketimi

Elyaf Tüketiminin Büyüme Faktörleri 

 3

Nüfus Büyüme Oranı

     

Kişi başına düşen tüketimin büyüme oranı

Küresel Elyaf Tüketimi

Elyaf Tüketiminin Büyüme Faktörleri 

 3

Nüfus Büyüme Oranı

     

Kişi başına düşen tüketimin büyüme oranı

Toplam Elyaf Üretimi

Endonezya Elyaf Üretimi ve Tekstil Tüketimi

Yurtiçi Tekstil Tüketimi 

 

Küresel Elyaf Tüketimi

Endonezya Tekstil Tüketimi -  1000 metre Endonezya Kişi Başı Tekstil Tüketimi - Kg

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Elyaf Tüketiminin Büyüme Faktörleri 

Endonezya Elyaf 
Üretimi ve Tekstil 

Tüketimi

zoR zaManlaRda 
yÖn BEliRlEMEk

Bali’de düzenlenen Uluslararası tekstil sanayicileri federasyonu (ItMf) yıllık 
konferansı’nda bu sene daha çok teknolojik ve iklimsel gelişmeler ekseninde 
ticaret konuşuldu. alanında uzman isimler, “zor zamanlarda yön belirleme”ye 
katkıda bulunacak sunumlar yaptı. o sunumlardan en önemli başlıkları derledik. 
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EndonEzya EğiRME vE 
dokUMa iMalat sanayisi 
sUnUMU / Iwan s. lUkMInto

Endonezya’da Tekstil 
Sanayi Entegrasyonu
Elyaf yapımı: 
31 imalatçı, 30 bin 869 çalışan, 527 
milyon dolar ihracat, 1.4 milyar dolar 
dış ticaret açığı
Eğirme: 288 imalatçı, 234 bin 116 
çalışan, 2.34 milyar dolar ihracat, 1.7 
milyar dolar dış ticaret fazlası.
Dokuma ve Örme: Bin 479 imalatçı, 
450 bin 54 çalışan, 1.64 milyar dolar 
ihracat, 2.93 milyar dolar dış ticaret 
açığı.
Hazır giyim: 2 bin 830 imalatçı, 
718 bin 434 çalışan, 7.2 milyar dolar 
ihracat, 6.88 milyar dolar dış ticaret 
fazlası.
diğer tekstiller: 735 imalatçı, 78 
bin 58 çalışan, 500.4 milyon dolar 
ihracat, 22.2 milyon. 

küREsEl tEkstil vE tEkstil 
MakinElERi PazaR dURUMU 
sUnUMU / ItMf diREktÖRü 
CHRIstIan P. sCHIndlER 

Küresel tekstil ve hazır 
giyim için durum ve 
tahminler
2020 tahminlerine göre 
perakende değeri en yüksek 
olacak ülkeler büyükten küçüğe 
Çin (341), AB (303) ve ABD (289). 
2015-20 arasında en yüksek artış 
beklenen ülke ise yüzde 7.2 ile 
Hindistan.

tekstil imalatında 
yeni teknolojiler ve 
inovasyon
Tekstil ve hazır giyim üreticisi 
sürekli olarak daha yüksek 
üretkenlik arayışı içinde; daha 
hızlı ve daha az emek, enerji, su 
gerektiren teknolojiler arayışı 
içinde. Bu arayışlar, daha fazla 
otomatikleştirilmiş, suya ve enerjiye 
daha dayanıklı tekstil makineleri için 
de talebin artması anlamına geliyor. 
Bu noktada sanayi için gerekenler:
• Ar-Ge faaliyetlerinin artması
• Yeni ürünler ve süreçler geliştirmek 
için müşteri ve tedarikçi arasında 
network kurma
• Teknolojik inovasyonlar için pazarı 
izleme
• Pazar trendlerini takip etme
Yeni teknolojiler büyük ölçekte 
kişiselleştirilmiş üretime imkân 
tanıyor. Kişiselleştirilmiş üretimde, 
kişiye özel ürün üretmek için 
bilgisayar destekli esnek imalat 
sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler, 
toplu üretim süreçlerinin düşük birim 
maliyetlerini bireysel uyarlamanın 
esnekliği ile birleştiriyor.
Üretim teknolojilerinde otomasyon 

ve veri alışverişi öngören Endüstri 
4.0’ın temel prensibi, makinelerin, iş 
parçalarının ve sistemlerin birbirine 
bağlanarak, işletmelerin birbirlerini 
özerk olarak kontrol edebilen tüm 
değer zinciri boyunca akıllı ağlar 
oluşturması.
Sürdürülebilirlik eğilimi de iş 
dünyasının entegre bir parçasını 
oluşturuyor (Döngüsel Ekonomi, Geri 
Dönüşüm, Biyo-Temelli Tekstiller).
Çin’in Tek Yol Tek Kuşak Girişimi 
gibi altyapı projeleri ise yeni fırsatlar 
yaratıyor. Var olan altyapıların 
geliştirilmesi, yeni altyapı projelerinin 
yapılması, bölgesel ekonomik 
entegrasyonun yaratılması gibi 
süreçler oluşturuluyor. 
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Ülkelere Göre Tekstil ve Hazır Giyim 2000-2014 İhracatı

Bölge Perakende Değerİ 
Mİlyar Dolar, 2015 sabİt 
fİyatlar, sabİt değİşİm değerİ

Yıllık  
Değİşİm 
Oranı 2015-2020 
Ortalama (% )2015 2020

Çin 276 341 4.3
Hindistan 50 70 7,2
Endonezya 8 10 5
Vietnam 2 3 5
Alt Toplam 336 424 4.8
Mısır 2,5 2,6 1
Fas 1,3 1,4 2,3
Nijerya 3,9 4,7 3,6
G. Afrika 8,9 9,6 1,6
Alt Toplam 16,5 18,3 2.1
ABD 267 289 1,6
AB 299 303 0,3
Alt Toplam 566 592 0.9
Dünya 1.306 1.475 2.5

Ülkere Göre 2020 
Perakende Tahminleri

KAyNAK: EuroMoNiTor

• Küresel elyaf tüKetimi artıyor.
• yapay elyaflar tüKetim artışında üst sırada yer alıyor.
• *e: Tahmini

yün
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pamuK yapay elyaf

KaynaK: dünya ticaret örgütü, uluslararası ticaret istatistiKleri

• yapay elyaflar içerisinde polyester filamentler 
güçlü bir büyüme gösteriyor.
• yün lüKs elyaf sınıfına girdi.
• pamuğun  da yün gibi lüKs elyaf sınıfına gireceği 
yönünde bir soru işareti oluşuyor.

2015 2020 * Değİşİm 
(%)

Pamuk 24.055 25,467 5.9
Yün 1.131 1.147 4.3
Akrİlİk 1.705 1.701 -1.8
Naylon (filament) 3.955 4.3 10.4
Naylon (lİf) 0.144 0.149 2.1
Polİpropİlen (lİf) 0.797 0.787 -2
Polİpropİlen 
(filament) 2.735 2.844 3.7

Polyester (lİf) 15.868 17.262 11.3
Polyester 
(filament) 32.162 40.064 32.2

Selülozİk (lİf) 4.935 5.736 20.3
Selülozİk 
(filament) 0.39 0.421 9.1

Toplam Yapay 
Elyaf 62.691 73.264 21.5

Toplam Elyaf 
Üretİmİ 87.877 99.878 17.3

Dünya Elyaf Üretimi (Milyon Ton)

*t
ah
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i

Küresel Tekstil Fabrika Tüketimi – 1000 ton

ITMF Direktörü Christian P. Schindler

TEKSTİL DEĞER 
ZİNCİRİ
Çin tEkstil sanayisi 
sunumu / ruizhE sun
yenilik ve Gelişim  
Çin tekstil ve hazır giyim ihracatı 
giderek artıyor ve dünya toplamı 
içindeki payını da artırıyor. 
2008-15 yılları arasında Çin’de 142 bin 
237 patent başvurusu yapıldı. 
2011-15 yılları arasında temel tekstil 
girişimleri yatırımı, yeni ürün Ar-
Ge’sinde yüzde 21 büyüdü ve yeni ürün 
satış gelirleri yüzde 42 arttı. 2015 yılına 
göre tekstil sanayiinin Ar-Ge çıktısında 
geri dönüşü diğer tüm sanayilerin geri 
dönüşünden ortalama olarak daha fazla. 

tRUMP dÖnEMindE tEkstil 
vE tiCaREt PolitikasI vE 
BUnUn küREsEl tEkstil 
PazaRlaRIna Etkisi sUnUMU 
/ nIColE BIvEns CollInson 
ABD Başkanı Donald Trump’ın 
ABD’nin daha fazla kendi içinde 
üretime dönmesi ve yeniden 
ticaret müzakereleri için aldığı 
aksiyonlar:
• Kuzey Amerika Serbest Ticaret 

Anlaşması NAFTA için yeniden 
müzakerelere başlanması
• ABD’nin Transpasifik Ortaklığı 
Anlaşması’ndan geri çekilmesi
• Güney sınırına duvar inşaa edilmesi 
• Çin’e bir para birimi olarak etiket 
vermemesi
• Serbest ticaret anlaşmalarını 
bozması
• Dünya Ticaret Örgütü’nden (WTO) 
geri çekilmesi.

Çin Tekstil Girişimlerinin Ar-Ge Harcamaları - 100 milyon CNY

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Çin Tekstil ve 
Hazır Giyim 
ihracatı  
(100 milyon dolar)

2120.01 2541.23 2625.63 2920.75 3069.58 2911.48 2701.2

Dünya 
toplamında payı 
(% )

34.3 35.2 36 37.1 37.4 38 -

Çin’in Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı

Fabrikada Tekstil Tüketimi
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Perakende/e-ticaret
Moda iÇin alIşvERiş-
küREsEl BiR BakIş 
sunumu / JorgE mArTin
Giderek artan online alışverişin 
2021’de toplamın yüzde 26’sına 
ulaşacağı öngörülüyor.

dijital PazaRI nasIl 
GEliştiRiRiz sUnUMU / 
HaRtMUt MolzaHn
Son 15 yılda internet endüstrileri 
nasıl etkiledi?
seyahat acenteleri: Dünyanın 
en büyük “seyahat acentesi”  
www.booking.com
Perakende: Dünyanın en büyük 
perakendecisi Amazon
reklam: En büyük reklam 
şirketleri Google ve Facebook
Ulaşım: Dünyanın en büyük 
taksi şirketi Uber
otel: Dünyanın en büyük 
konaklama sağlayan firması 
Airbnb
Bankacılık: Dünyanın en hızlı 
büyüyen bankaları SocietOne 
gibi online bankalar
Endüstri 4.0 daha yeni başladı; 
bu gelişmeler daha da ilerleyecek.

Teknik tekstiller ve 
nonwoven
nonwovEn üRünlER 
iÇin yEni ÇağsUnUMU / 
laUREnt aUCoUtURIER
Küresel ölçekte nonwovenlar 
(dokusuz yüzey), iplik ve kumaş 
tipi teknik tekstillere yetişiyor.

Elyaf oturumu - Pamuk
küREsEl vE yEREl tEdaRik vE 
talEP kUvvEtlERi sUnUMU /  
Jürg rEinhArT

Elyaf oturumu - Yapay elyaf
talEP yaRatMa vE 
süRdüRülEBiliRliktE yaPay 
ElyafIn Rolü sUnUMU/stEvE 
JEnkins
Yapay filament 2025 yılından itibaren 
dünyada, fabrikadaki elyaf tüketiminin 
yüzde 50’sinden fazlasını oluşturacak.

On a global scale, Nonwovens are outgrowing yarn type 
and fabric type Technical Textiles

20142010 2020
28.4 Mn t22.5 Mn t 38.2 Mn t

Diğer teknik tekstiller 

Nonwoven

CAGR 6.7% CAGR 5.1%

World TechTex Market Growth

** (@ 2014 €/USD conv. rate)

Kaynak: Gherzi TechTex modeli, EDANA & ‘Gherzi tahmini) 2020 için

116.5 Bn USD

198 Bn USD **

147 Bn USD

+ 5.2%

+ 7.8%
+ 5.7%

+ 4.8%

15.9

19.5

25.8

6.6 8.9
12.4

Dünya Nonwoven Büyümesi 
(000 kt)

2010

2014

2020

6.6
8.9

12.4

Dünya Kompozit Büyümesi 
(000 kt, incl. matrix)

2010

2014

2020

7.9
9.5

12.6

Nonwovens & Composites - Convergence of 
two fast growing sectors

Küresel Hazır Giyim Dağılımı 2012

Offline Online

Küresel Hazır Giyim Dağılımı 2021

Offline Online

Küresel Hazır Giyim Dağılımı 2017

Offline Online

Küresel Hazır Giyim Yıllara Göre Online Offline Alışveriş Dağılımı
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Dünya

Dünya

Hindistan

Hindistan
abD abD

Çin

Çin

Dünya, Hindistan, ABD ve Çin’de 
Pamuk Hasat Alanı (1000 hektar)

Dünya, Hindistan, ABD ve Çin 
Pamuk Üretimi (1000 balya)

Dünya Üretimi/Kullanımı/Biten Stoklar

Yıllara Göre Elyaf Tüketimi

Bilgi için: İrem Yılmaz, irem.yilmaz@tekstilisveren.org.tr, Tel: (0212) 344 07 77

Dünya Teknik Tekstil Pazarı Büyüme Oranı (yüzde)

Dünya Nonwoven ve Bileşenleri Büyüme Oranı (yüzde)
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Kuzey Kore-ABD 
gerginliği tekstile 
doping olur mu?
Kuzey Kore’nin nükleer denemelerinin ardından, Kuzey 
Kore’ye karşı alınan yeni ambargo kararlarının Koreli 
üreticiyi vurduğu belirtiliyor. Kimi üreticiler de bölgedeki 
gerginlikten rahatsız olan markaların alımlarının bir kısmını 
Türkiye ve bölge ülkelere kaydırdıklarına dikkat çekiyor.
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Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze 
denemeleri, Eylül ayında dünyayı 
sıcak çatışmanın eşiğine getirdi. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un 
sınır tanımayan tavrı ABD ile krizi 
tırmandırırken, Washington’ın 
bastırmasıyla Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi, Pyongyang’a yeni 
yaptırımları oybirliğiyle kabul etti. 

Son yaptırımlar, Kuzey Kore’nin nükleer 

programına para ve kaynak sağlamasını 
engellemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Kuzey 
Kore’ye rafine petrol satışına sınırlama 
ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil 
ihracatına ambargo getirildi. Karar son 
derece önemli, zira Kuzey Kore yönetiminin 
tekstil ihracatı 760 milyon doları buluyor.

Kararla birlikte Çin, Kuzey Kore’den 
tekstil ithalatını yasakladı ve bu ülkeye 
petrol ürünleri ihracatını sınırlandırdı. AB 
Konseyi de 2006’da başlattığı sektörel 

IMF verilerine göre, Kuzey Kore 221 
dünya ülkesi arasında en zengin 119’uncu 
ülke konumunda. Kişi başı milli gelirin 
bin 300 doların altında olduğu ülkenin 
gayrisafi milli hasılası ise 29 milyar 
dolar seviyelerinde. ABD’nin ekonomik 
ambargosu altında olan ülkenin ekonomisi 
zor günler geçiriyor. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü’nün hazırladığı Kuzey Kore 
raporuna göre, ülke 2015 yılında 3 milyar 
dolarlık ihracata karşılık, 3.4 milyar dolarlık 
ithalat yaptı. 400 milyon dolar dış ticaret 
açığı veren ülkenin en çok mal sattığı ülke 
ise 2.5 milyar dolarla Çin oldu. Mevcut 
tabloda Çin, Kuzey Kore’nin en büyük 
müşterisi iken, onu 99 milyon dolar ile 
Hindistan takip ediyor. Türkiye, Kuzey 
Kore’nin en çok ihracat yaptığı 10’uncu 
ülke konumunda; aynı yıl Türkiye’ye 14 
milyon dolarlık mal satışı gerçekleştirilmiş 
durumda.

Türkiye’nin Güney Kore’den ağırlıklı 
kumaş, örme kumaş aldığına dikkat 
çeken Türkiye Hazır Giyim Sanayicileri 
Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, bölge 
hakkında şu bilgileri veriyor: 

“Birincisi Çin, Bangladeş gibi ülkelerden 
daha çok alım yapılıyor. Kore önemli bir 
hazır giyim üreticisi olmakla birlikte kendi 
pazarı için çok güçlüdür. Uluslararası 
markalar Türkiye’de de 15 Temmuz sonrası 
sorun yaşanabilir diye yaklaştılar, ama öyle 
olmadı, alımlara devam ettiler. Piyasada, 
Kuzey Kore ile ABD arasında gerginlik olsa 
bile BM’nin devreye gireceği ve bir savaş 
çıkmayacağı beklentisi hâkim. ABD ile 
Rusya, her konuda olduğu gibi bu konuda 
da karşı karşıya. Ambargo kararının bu 
sıkıntıları durduracağını düşünüyorum. Bu 
önlem savaş olmadan işi çözecektir.”

Yurtdışından gelen talep, yerli üreticiyi 
yeni yatırımlara sevk ediyor. Kipaş Yönetim 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet 
Öksüz, bu talepler doğrultusunda yıllık 30 
milyon metrekare ilave üretim yapmak üzere 
yeni tesis yatırımı yaptıklarını belirterek, 
“Kahramanmaraş’ta şubat ayında üretime 
başlayacak olan bu yeni yatırımımızla birlikte 
denim kumaşta kapasitemizi iki katına 
çıkarmış olacağız” diyor. 

Değer endeksi düştü 
Hazır giyim üretiminde öne çıkan 

Türkiye’de, yurtdışından siparişler 
gelmesine karşın üretimin katma değeri 

yaptırımları genişletti. Bu tedbirler 
kapsamında, Kuzey Kore’den tekstil 
ithalatı yapılamayacağı, hatta Kuzey Kore 
vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni 
verilemeyeceği de açıklandı.

BM Güvenlik Konseyi’nin kararı Kuzey 
Koreli tekstil üreticisini vurmuş durumda. 
Bu ülkeden ve hatta Çin dahil çevre 
ülkelerden alım yapan uluslararası markalar 
da bölgedeki gerginlikten tedirgin.

H&M’den Zara ve Mango’ya dünya 
markalarının alım politikalarında 
değişikliğe gittiği, alımlarının bir kısmını 
Türkiye ve bölge ülkelere kaydırdıkları 
belirtiliyor. 

Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim 
Konfederasyonu (Euratex) Başkan 
Yardımcısı Ruşen Çetin ise uzun yıllardır 
Kuzey Kore’ye ambargo uygulandığını 
hatırlatarak, “Türkiye’nin bu süreçte 
avantajlı olabilmesi için fiyat konusunda 
rekabetçi olması lazım. Ancak çok da 
rekabetçi olamıyoruz. Son dönemde 
üreticiler zararına üretim yapıyorlar” diyor. 

düşük ürünlere yöneldiğine dikkat çekiliyor. 
Son bir yıldır miktar endeksini artırıp 

değer endeksinin düştüğüne dikkat 
çekiliyor. Öyle ki 5-6 yıldır miktar 
endeksinin yüzde 10 artmasına karşın 
değer endeksinin yüzde 5 düştüğüne, bu 
süreçte sektörün adetli ve ucuz ürünleri 
yapmaya yöneldiğine vurgu yapılıyor. 

2012-15 arasında her yıl yüzde 5 değer 
artışı olurken, 2015’teki terör saldırılarından 
sonra geriye doğru gitmeye başladı. Yerli 
üretici, üretirken fakirleştiği bir sürece 
girdi; orta-uzun vadede sürdürülemez 
bir noktaya gelindi. Uzmanlar, mevcut 
durumda, ana pazarımız olan Almanya 
ile ilişkileri tekrardan normalleştirip 
toparlanma yaşanılması gerektiğine dikkat 
çekiyor. Avrupa Birliği sürecinde ilerleyen 
Türkiye’ye geri dönülmesi de çözüm yolları 
arasında gösteriliyor.

Türkiye’nin hazır giyim ihracatının 
yüzde 70’i AB ülkeleri iken, onların toplam 
hazır giyim ihracatı içindeki payımız ise 
sadece yüzde 6.5. AB ülkeleri Türkiye’den 
yaşanabilecek bir kaybı kolay ikame 
edebilirken, Türkiye AB ülkelerinden azalan 
kısmı zor telafi edebilecek bir konumda. 
Oysa son dönemde AB ülkelerinin hazır 
giyim satın almaları artarken bizden 
alımlarının giderek azaldığına da dikkat 
çekiliyor. 

Kuzey Kore yönetiminin tekstil ihracatı 760 milyon doları 
buluyor. Artık bu kalem de ambargo kapsamında.

AbdülkAdir AkkUŞ / AkkUŞ GroUp Yönetim kUrUlU bAŞkAnı:

Siparişlerimizde artış yaşadık
Kuzey Kore ile ABD arasında yaşanan gerginlik dünya 

markalarının bu bölgedeki üretici ülkelerden alım 
yapmaya çekinmelerine neden oluyor. Bu nedenle de Türkiye 
ve bölgesindeki ülkelere yönelmiş durumdalar. Özelikle Türk 
üreticiler hızlı termin süreleri ile bu süreçte öne çıkıyor. Biz 
de Akkuş Tekstil olarak siparişlerimizde yüzde 10’ları geçen 
oranlarda bir artış yaşadık.

rUŞen Çetin / eUrAteX bAŞkAn YArdımcısı:

Fiyat konusunda rekabetçi 
olamıyoruz
Dünyanın birçok bölgesinde gerginlikler söz konusu. ABD-

Kuzey Kore gerginliği de bunlardan biri. Uzun yıllardan 
bu yana Kuzey Kore’ye ambargo uygulanıyor. Bu ülkeler 
arasındaki gerginlik çevreye de yansıyor, ancak savaş 
beklentisi yok. Türkiye’nin bu süreçte avantajlı olabilmesi 
için fiyat konusunda rekabetçi olması lazım, ancak çok da 
rekabetçi olamıyoruz. Son dönemde üreticiler zararına 
üretim yapıyorlar.
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Pamukta 
5 yıllık politika 
belirlenmeli
türkiye’nin pamuk üretimi bu yıl önceki yıla göre 
yüzde 20 arttı. rekolte artışıyla düşen fiyatlar türk 
tekstilcilerin yerli pamuğa talebini artırdı. Ve yılın 
ilk sekiz ayında bu yıl üretilen 750 bin tonluk ürün 
tükendi. talebin kalan kısmı ithalat ile karşılanıyor. 
peki, iç stokların tükenmemesi için neler yapılabilir?

Tekstil ve hazır giyim, insanlar 
var oldukça varlığını koruyacak 
sektörler. Bu iki sektörün en önemli 

girdi maddesi de pamuk. Türkiye’nin yıllık 
pamuk tüketimi 1.5 milyon ton olmasına 
karşın, ekim alanlarının daralması 
nedeniyle yıllık üretim 800-900 bin ton 
arasında gerçekleşiyor. Bu yılki beklenti ise 
950 bin ton üretime ulaşmak.

Sert düşüşlerin geride kaldığı, devletin 
üreticiyi destekleyen çalışmalar yaptığı 
bir dönemde bile yıllık pamuk talebimizin 
bir kısmını hâlâ ithalatla karşılıyoruz. Kimi 
yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada 
üretimde dalgalanmalar yaşanıyor, pamuk 
fiyatları zirve yapıyor ve tekstilci pamuk 
temininde sancılı süreçler yaşıyor. Bu yıl 
Türkiye’nin pamuk üretimi önceki yıla 
oranla yüzde 20 artış gösterdi. Rekolte 
artınca fiyatlar düştü ve Türk üreticinin 
yerli pamuğa talebi arttı. Sonuçta yılın ilk 
sekiz ayında bu yıl üretilen 750 bin tonluk 
ürün tükendi.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri pamuk 
çiftçisinin başka ürünlere yönelmesini 
önlemek üzere 5 yıllık süreçlere yayılan 
pamuk politikaları belirleyip üreticisine 
destek veriyor. Ülkemizde de üretici 
destekleniyor, ancak çiftçi birkaç yıl 
sonra ne olacağını bilemediği için pamuk 
üretmekten çekiniyor. 

Türkiye’nin cari açığına 38 milyar 
dolarlık katkı sağlayan tekstil ve hazır 
giyim sektörleri için önemli bir yere sahip 
olan pamuğun Türkiye’deki üretimi 
2009 yılında 400 bin ton seviyelerine 
gerilemişti. Ancak son yıllarda destekleme 
politikaları ile bu rakam her geçen yıl 
artıyor. Aşağıdaki tabloda da görülebileceği 
gibi pamuk üretimi her geçen yıl artıyor, 
ancak hâlâ iç pazarın talebinin tamamını 
karşılayabilecek seviyeye ulaşamadı. 

Sezon Üretim(Bin Ton) Tüketim(Bin Ton)

2012/13 858 1.360

2013/14 878 1.400

2014/15 846 1.486

2015/16 738 1.500

2016/17 756 1.450

TÜRKİYE PAMUK DURUMU

KAYNAK: Üretim verileri tÜiK, tÜKetim verileri ICAC

pamuk politikaları belirlenip 
üreticilere destek verilmeli.
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2017 hasat sezonunun açıldığını belirten 
UPK Başkanı Barış Kocagöz, “Bu yıl 
pamukta yüzde 20’lik artışla rekoltenin 950 
bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 
Türkiye iyi bir sezon geçirecek. İthalat 
rakamları da bir önceki yıla göre azalmış 
olacak. Ancak hedefimiz 1 milyon ton ve bu 
hedefe doğru ilerliyoruz” diyor. 

Türk tekstilcilerinin yılda 1.5 milyon ton 
pamuk kullandığını hatırlatan Kocagöz, 
“Türk pamuğu ihtiyaca cevap veremiyor ve 
pamuk ithal etmek zorunda kalıyoruz. 950 
bin ton ürettiğimiz halde bu yıl 550 bin ton 
ithalat yapmak zorunda kalacağız. Bu yıl 
ekim alanlarında yüzde 20 artış sağladık. 
Tarım Bakanlığı’nın doğru politikalarla 
devam etmesiyle, artışın sürmesini 
bekliyoruz. Son üç yıldır doğru adımlar 
atılıyor. Çiftçinin pamuğa eğilimi var” diye 
konuşuyor.

İzmir’de önemli konferans 
Türkiye, Ege Bölgesi’nde yaptığı 

GDO’suz pamuk üretimi ile dünyanın sayılı 
GDO’suz pamuk üretimi yapan ülkelerinden 
biri konumunda. Ancak üretim veriminin 
artması için GDO’lu pamuk üretimine izin 
verilmesi yönünde görüşler de bulunuyor. 

Pamuk ile ilgili en önemli uluslararası 
organizasyonlardan Dünya Pamuk 
Araştırma Konferansı’nın yedincisi de 
2020 yılında Ege’de; İzmir’de yapılacak. 
Konferans, pamuk konusunda yürütülen 
çalışmaların sunulabileceği bir platform 
oluşturmak ve araştırmacılar arasında 
bir bağ kurulmasını sağlamak amacıyla 
dört yılda bir Uluslararası Pamuk İstişare 
Komitesi (ICAC) üyesi ülkelerin ev 
sahipliğinde düzenleniyor.

Türkiye’nin yıllık 25 milyar doları aşan 
tekstil ve konfeksiyon ürünü ihraç ettiğine 
işaret eden Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Jak Eskinazi, bu konferans 
ile Türkiye’de pamuğa eski itibarını 
kazandıracak bir kamuoyu desteğinin 
sağlanmasını beklediklerini vurguluyor.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 
2016 yılında 821.3 bin ton pamuk ithalatı 
karşılığı 1 milyar 240 milyon dolar dövizi 
yurtdışına aktardığını hatırlatan Eskinazi, 
“Dünyanın en uzun elyaflı ve kaliteli 
pamuklarının yetiştiği topraklara sahip 
olan Türkiye’nin pamuk ithalatında 
dördüncü sırada yer alması düşündürücü. 
Türk tekstil ve hazır giyim sektörü pamuk 

ithal etmekten çok mutlu değil. Tekstil 
ve konfeksiyon sektörümüzün her yıl 1.5 
milyon ton pamuğa ihtiyacı var. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk üreticisine 
son dönemde artırdığı destekleri sürdürürse 
tekstil ve konfeksiyon sanayimizin ihtiyacı 
pamuğun ülkemizde üretilmesinin 
zeminini oluşturabilir” diyor.

Konferans, Ekonomi Bakanlığı 
koordinasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri 
organizasyonuyla gerçekleşecek.

bin hektara ulaşırsak, şimdiki verimlilikle 1 
milyon 400 bin tonluk üretime ulaşabiliriz. 
Bu da önümüzdeki 5 yılda mümkün” diyor.

Bir tekstil ülkesi olan Türkiye için 
pamuk stratejik bir ürün. Uzmanlar, bu 
üründe dışa bağımlılığın azaltılması, 
yurtdışına döviz çıkışının azaltılması ve 
pamuğun kurlara kurban edilmemesi için 
birtakım önerilerde bulunuyor. Bu öneriler 
arasında; pamuk çiftçisinin uzun vadeli 
politikalarla desteklenmesi, çiftçinin mısır 
gibi ürünlere yönelmesini engellemek 
için yüreklendirilmesi, ekim alanlarının 
artırılması ve bağlantılı olarak üretimin, iç 
pazarın talebi olan 1.5 milyon tondan aşağı 
düşmemesi de var. 

Pamuk üretiminin artırılması için 
Havza Bazlı Destekleme Modeli’nin doğru 
uygulanıp en az enflasyon oranında destek 
verilmesi öneriliyor. Zira pamuk üretiminin 
artması, pamuk fiyatlarının artmasıyla 
doğru orantılı. Çiftçi hangi üründen, ne 
kadar kazanacağını hesap ederek, üretimde 
bir tercih yapıyor. 

Peki, ne yapılabilir?
Son yıllarda dünyada sağlıklı giyim 

trendinin öne çıkmasıyla birlikte pamuğa 
olan talebin giderek arttığını, artmaya da 
devam edeceğini belirten Ulusal Pamuk 
Konseyi (UPK) Başkanı Barış Kocagöz, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 5 yıllık 
politikalar açıklaması halinde planlama 
yapılabileceğini, aksi halde pamuk 
üretiminde yıllık dalgalanmaların devam 
edeceğini söylüyor.

Türkiye’nin bu yıl 950 bin ton 
pamuk üretimi rakamını yakalamasını 
beklediklerini, böylece üretiminin yüzde 
70’inin karşılanabileceğine dikkat çeken 
Barış Kocagöz, “Türk tekstil sektörünün 
önümüzdeki 5 yıllık süreçte 2 milyon 
tonluk pamuk tüketimine ulaşması da 
bekleniyor. O nedenle Türkiye’nin pamuk 
üretimi de devam etmeli ve ekim alanları 
da genişletilmeli. Pamuk üretiminde 700 

Barış KOCaGÖZ / UlUsal PamUK KOnseyi BaşKanı:

İnsanlarımıza, ekonomiye  
katkısı var
türkiye’de üretilen pamuk binlerce üretici aileyi 

ilgilendiriyor. Aile ziraatinin ülke ekonomisine ve işsizliğin 
ortadan kaldırılmasına büyük katkısı bulunuyor. Pamuk 
tarladan nihai ürüne kadar uzanan bir süreçten geçtiği 
için çok sayıda insanın hayatına dokunan bir ürün. Kaliteli 
türk pamuğunun üretilmesi döviz ile ürün almanın önüne 
geçilmesinin yanı sıra yaklaşık 2.5-3 milyon insana da iş 
olarak yansıdığı için büyük önem taşıyor. Bu nedenle pamuk 
üretimimizin desteklenip her geçen yıl artırılması gerekiyor.

ali Ulvi KaraHan / KarsU TeKsTil Genel müdür yardımCısı:

Çiftçi kendini üretimde  güvende hissetmeli
Yurtdışından dövizle pamuk almak yerine yurtiçinden alınması iyi olur. Özellikle 

GDO’suz ege pamuğunun tanıtılması ve üretiminin desteklenmesi lazım. Bu 
ürünün desteklenmesinde mazot, tohum, gübre ve çiğit fiyatları önemli. Yılda iki 
defa ürün alınan tarlalarda üretimin biri mutlaka pamuk olmalı. Çiftçinin kendini 
üretimde güvende hissetmesi lazım ki bu ürünü üretmeye devam etsin.

Ülkeler

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

Üretim tüketim Üretim tüketim Üretim tüketim Üretim tüketim Üretim tüketim

Arjantin 157 140 302 135 227 142 214 144 189 141

Avustralya 1.018 8 885 8 528 7 629 7 960 7

Bangladeş 23 1.045 25 1.129 28 1.197 28 1.316 28 1.409

Burkina Faso 264 4 270 4 298 4 244 4 285 4

Brezilya 1.310 910 1.734 862 1.563 797 1.289 701 1.485 722

Çin 7.300 8.290 6.950 7.600 6.550 7.657 4.988 7.580 4.871 7.732

Yunanistan 248 21 296 20 273 20 218 20 213 20

Endonezya 7 672 5 683 5 711 5 654 5 667

Hindistan 6.290 4.762 6.766 5.087 6.562 5.377 5.746 5.296 5.775 5.148

Güney Kore 0 272 0 272 0 290 0 269 0 229

Mali 189 5 185 5 233 3 216 3 261 3

Meksika 231 398 193 406 287 410 198 418 166 385

Pakistan 2.002 2.216 2.076 2.470 2.305 2.467 1.537 2.147 1.663 2.147

Tayland 1 360 1 337 1 330 1 278 1 255

Türkiye 745 1.360 688 1.400 720 1.486 640 1.500 703 1.450

ABD 3.770 762 2.811 773 3.553 778 2.806 751 3.738 718

Özbekistan 1.000 325 910 344 885 344 832 355 789 371

Vietnam 3 492 1 673 1 875 2 1.007 2 1.168

Diğer 2.225 1.794 2.075 1.894 2.203 1.807 1.735 1.722 1.851 1.667

DÜNYA 26.783 23.836 26.173 24.102 26.222 24.702 21.328 24.172 22.985 24.243
KAYNAK: ICAC (UlUslArArAsI PAmUK DANIşmA KUrUlU)

DÜNYA PAMUK ÜRETİM- TÜKETİM DURUMU

aHmeT ÖKsüZ / KiPaş yÖneTim KUrUlU BaşKan yardımCısı:

Pamuk stratejik bir ürün
Pamuk üretiminin artması pamuk fiyatının artmış 

olmasına bağlı. Çiftçinin tercihi hangi üründen ne kadar 
kazanımına bakarak üretim yapıyor. Pamuk konusunda 
dünyada da üretimde artış bekleniyor. Pamuk üretimi 
ülke ekonomisi bakımından yurtdışına döviz çıkışının 
engellenmesi bakımından önemli. ‘Kimi ürünler yakıldı, 
döküldü’ diye haberler duyuyoruz ancak pamukta böyle 
bir durum olmuyor. Çünkü türkiye’nin yıllık tüketimini 
karşılayacak bir üretim yok. GDO’lu pamuk üretimine de 
üretimin veriminin artması bakımından izin verilmeli. 
Pamuk stratejik bir ürün. Bugün için başka ülkelerden 
alıyoruz ama bu ülkeler her zaman üretip bize satar mı, 
belli değil. Örneğin; ABD pamuğu son yıllarda ham olarak 
değil, iplik olarak yapmaya yöneliyor. Bir süre sonra sadece 
iplik olarak satmak isteyebilir çünkü pamuk üretimini 
artıramıyor.

bir tekstil ülkesi olan türkiye için pamuk stratejik bir ürün. 
Uzmanlara göre, pamukta ekim alanları genişletilmeli.
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Denizli havlusu ABD’ye 
girmeyi nasıl başardı?
Denizli’deki 400 üretim tesisi, hızlı kuruyan, 
suyu emen, içinde pamuğun yanı sıra elyaf 
ve ipeğin de bulunduğu havlularla dünya 
pazarında önemli bir yer edindi. ABD gibi 
Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün 
yüzde 1’lik pay alabildiği bir pazar da 
Denizli havlusuna kucak açtı.

Havlu ve bornoz, Türkiye’nin, 
özellikle de Denizli’nin tüm 
dünyadaki alamet-i farikası. Bütün 

dünyada artık ‘Türk’ ismiyle anılan havlu 
ve bornoz sadece Avrupa’da değil, ABD’de 
de Türkiye’nin ev tekstili ihracatındaki 
en büyük kalemi. Halihazırda 160’dan 
fazla ülkeye ihracat yapan üreticiler, ABD 
pazarındaki ağırlıklarını giderek artırıyor.

Son yıllarda ABD pazarında rüzgârı 
arkasına alan Denizlili üreticiler, özellikle 
havlu ve bornozda güçlü bir marka algısı 
oluşturmaya başladı. ABD’nin en ünlü 
caddelerinde, otellerinde, restoranlarında 
Türk havlusuyla karşılaşmak sürpriz değil. 
Yurtdışında ‘Made in Turkey’ etiketine 
güven duymaya başlayan kullanıcılar, 
artık havlu ve bornozda ‘Made in Denizli’ 
etiketiyle karşılaşıyor. Denizli İhracatçılar 
Birliği (DENİB) çatısı altında Turkish Towels 
markasıyla son beş yıldır markalaşmaya 
odaklanan Denizlili üreticiler, yaratılan 
bu marka ile “havlu” ve “bornoz” denince 
ilk akla gelecek ülkenin Türkiye olacağını 
belirtiyor.

Adımlar doğru atıldı
1986’dan itibaren, merhum 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ihracat 
hamlesiyle, havlu ve bornoz kalemlerinde 
verilen teşvikler ve doğru yönlendirmeler 
neticesinde Denizli’den ABD pazarına 
ihracat başladı. 

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri 
Derneği (DETGİS) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Osman Nuri Kes, 
Türk pamuğu algısı ve istenen kalitede 
ürünlerin yapılabilirliğinin görülmesinin 
ardından, hedef fiyatların da yakalanması 
ile ABD pazarının mortgage krizine kadar 
Denizli piyasasının yüzde 40’ını domine 
edecek kadar büyüdüğünü dile getiriyor. 

“Bu algı, ABD’nin meşhur Victoria’s 
Secret, Calvin Klein, Nautica, William 
Sonoma, J.C. Penney gibi markalarının 
üretimlerini Denizli’de yapması ve 
etiketlerine ‘Made in Turkey’ yazmasıyla 
pekişmiş oldu. Büyük markaların Denizli’yi 
tercih etmesi ve buna uzun süre devam 
etmesi firmaların bireysel başarısı kadar 
Denizli olarak bizim de başarımız oldu. 
Çünkü Amerikan firmaları biliyorlardı ki, 
Denizli’de A firmasında fiyat veya kalite 
sıkıntısı yaşansa bile B firmasında istenen 
fiyat ve kalite yakalanabiliyordu” diyen 
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Kes, bu durumun da kendilerini bir cazibe 
merkezi haline getirdiğini söylüyor.

ABD’ye ihracat Almanya’yı 
geçti

2016 yılında, Denizli’den ABD’ye yapılan 
havlu ihracatı yüzde 15 artarak 72 milyon 
dolara ulaştı. ABD, ilk kez bu alanda uzun 
yıllardır liderliğini koruyan Almanya’yı 
geride bırakarak, zirvenin yeni sahibi oldu. 
2017’nin sekiz aylık döneminde ise ABD’ye 
yapılan havlu ihracatı yüzde 22 artışla 55 
milyon doları geride bıraktı. 

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) 
Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 

gerçekleştiren, kuşaklararası geçişi 
sorunsuz tamamlayan şirketlerin finansal 
olarak ne denli güçlü olduklarının hem 
dünyada hem ülkemizde bir hayli fazla 
örneği olduğunu dile getiren Süleyman 
Kocasert, burada önemli olanın, değerlerin 
kuşaklara en iyi biçimde aktarılması 
olduğunu ifade ediyor. 

Kocasert, “Maalesef ülkemizdeki 
aile şirketlerinde 3’üncü kuşağa 
geçebilme oranı yüzde 10. Denizli 
firmalarının kurumsallaşma süreçlerinde 
yakalayacakları başarı, ilimiz ekonomisini 
ve sektörün geleceğini de yakından 
ilgilendiriyor” şeklinde konuşuyor.

Ar-Ge ve tasarıma yatırım
Son istihdam verilerine göre Denizli’de 

220 bin sigortalı çalışanın yaklaşık yüzde 
55’inin tekstil, ağırlıklı olarak da ev tekstili 
sektöründe çalıştıklarını belirten Denizli 
Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Erdoğan, özellikle 2017 
yılında Denizli’de Ar-Ge ve tasarım merkezi 
sayısında önemli bir artış yaşandığına 
dikkat çekiyor. 

“Ülkemizde faaliyet gösteren 624 
Ar-Ge merkezinden 5’i, 87 tasarım 
merkezinden 20’si Denizli ilinde kurulmuş 
ve faaliyetlerini sürdürüyor. Bu Ar-Ge 
merkezlerinin tamamı ile tasarım 
merkezlerinden 13’ü tekstil (ev tekstili-
havlu/bornoz vb.) alanında faaliyet 

(TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert, 
bornozda da geçen yıl yüzde 9’luk ve bu 
yıl Ocak-Ağustos döneminde yüzde 16’lık 
ihracat artışları olduğunu belirtirken, 2017 
sonunda çift haneli ihracat artışlarının 
gerçekleştiğine de şahit olacağımızı dile 
getiriyor. 

“Ülkemizden yapılan havlu ve bornoz 
ihracatının yaklaşık yüzde 70’i Denizli’den 
gerçekleştiriliyor. 2016’da ülkemizin 
toplam havlu ihracatı 595 milyon dolar 
olmuştu. Denizli’den yapılan toplam havlu 
ihracatı ise 435 milyon dolardı. Ülkemizin 
yıllık bornoz ihracatı geçtiğimiz yıl 177 
milyon dolarken de, Denizli’nin toplam 
bornoz ihracatı 110 milyon dolar oldu” 
diyen Kocasert, havlu ve bornozun Denizli 
ihracatına yıllık katkısının geçtiğimiz yıl 
550 milyon dolar olduğunu kaydediyor. 
Yani Denizli’nin ihracatının yaklaşık yüzde 
20’sinden fazlasını sadece havlu ve bornoz 
oluşturuyor.

Üreticiler aile şirketleri
ABD pazarında öncelikle bir kalite algısı 

oluşturduklarını 
düşündüğünü ifade 
eden Denizli Sanayi 
Odası (DSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Müjdat Keçeci, 
dededen beri tekstilci 
oldukları için pamuğu 
da, ipliği de, dokumayı 
da bildiklerini söylüyor 
ve bu bilgiyi kalite için 
kullandıklarının altını 
çiziyor. 

“Denizli’de tekstil 
sektöründe yer alan firmaların hemen 
hemen hepsi aile şirketi. Denizli tekstil 
işiyle çok uzun zamandır uğraşsa da 
şirketleşmenin tarihi çok uzak değil. Tam 
olarak bir kurumsallaşmadan söz edemesek 
de kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar 
şehrin tekstil sektöründe mevcut. Özellikle 
yeni kuşak, teknolojinin nimetlerinden 
faydalanarak yeni sistemler kurulmasına 
önayak oluyor ve kurulan sistemler ister 
istemez şirketleri kurumsal bir yapı 
içerisine sokmaya başlıyor” diyen Keçeci, 
Denizli’nin konfeksiyon haricinde tekstil 
ihracatının yıllık 1.5 milyar dolar civarında 
olduğunu hatırlatıyor. 

Bunun yanı sıra kurumsallaşmayı 
zamanında ve başarılı bir şekilde 

icra ediyor. Bu sayının her geçen gün 
artacağına inanıyoruz” diyen Erdoğan, 
DTO olarak bünyelerinde tekstil tasarım 
ve yenilik merkezinin de faaliyet 
gösterdiğini belirtirken, burada deneyimli 
eğitimciler tarafından sektöre tasarımcılar 
yetiştirdiklerini dile getiriyor.

Tanıtım çalışmaları sürüyor
Markalaşma adına tanıtım faaliyetlerinin 

DENİB bünyesi altında gerçekleştiğini 
aktaran DETGİS Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Osman Nuri Kes, Turkish 
Towels’ın tüm organizasyonlarda boy 
gösterdiğini kaydediyor. 

“Bu kapsamda ABD’deki Market Week 
kapsamında New York’ta her yıl tanıtım 
kokteyli ve lansman yapılıyor. Almanya 
Heimtextil Fuarı’nda stant açılarak, Avrupa 
ve dünyanın en büyük tekstil fuarında göz 
alıcı şekilde tanıtılıyor” diyen Kes, Ür-Ge 
kapsamında ve bireysel bazda katıldıkları 
tüm fuarlarda da ‘Turkish Towels’ imajını 
yerleştirmek için broşür, tanıtım yazıları, 
reklam ve haber çalışmalarının yapıldığını 
belirtiyor.

Bunun yanında DETGİS olarak 6 Mart 
Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü etkinliği 
adı altına protokol üyeleri ve geniş katılımlı 
halk kitlesiyle yürüyüş düzenlendiğini 
hatırlatan Kes, tüm dünyaya bu özel günü 
kutlamalar eşliğinde tanıttıklarını sözlerine 
ekliyor.

UğUr Erdoğan / dEnizli TicarET odası YönETim KUrUlU BaşKanı 

ABD’deki varlığımızın sebebi kalite
Havlu ve bornozun ABD’de pazar payı elde edebilmesinin 

tek nedeni var; o da kalite. Denizli’nin üzerinde yer aldığı 
topraklar, binlerce yıllık bir tekstil geçmişine sahip. Laodikya, 
M.Ö. 2000 yılında tekstilin merkeziydi. Tekstil ürünlerinin 
fiyatları bu topraklarda belirlenir, piyasaya bu topraklarda 
yön verilirdi. Bu anlamda tekstil, bölge insanının hayatının bir 
parçası. Babadağ, Kızılcabölük, Buldan gibi yöreler tekstilin 
merkezi. Bugünkü tekstil sanayimiz, bu köklü geçmişin ve 
kültür birikiminin sonucu. Bu bölge insanının ustalığının, 
kaliteden ödün vermez üretim anlayışının sonucu olarak bugün 
uluslararası pazarlarda Denizli havlu ve bornozu talep görüyor. 
Denizli’nin girişimci insanı sadece üretim konusunda değil, 
pazarlama ve rekabet anlamında da iddialı. İnsanımızın hem 
üretim hem de ticaretteki yetenekleri birleşince bugünkü pazar 
üstünlüğümüzü yadırgamamak lazım.

sülEYman KocasErT / dEniB BaşKanı vE Tim BaşKanvEKili 

Euroleague’e sponsor oldu
DENİB olarak ‘Turkish Towels’ markamızın markalaşma 

hedefleri doğrultusunda marka danışmanlığı alıyoruz. En 
prestijli ev tekstili fuarlarında uluslararası alıcılarla buluşuyor, 
onlara havlu ve bornozumuzun kalitesini anlatıyoruz. 
Dünyanın en önemli etkinliklerinde yer alıyoruz. Son olarak 
‘Turkish Towels’ markamızla Avrupa’nın en büyük basketbol 
organizasyonu olan Euroleague ile sponsorluk anlaşması 
yaptık. Bu anlaşmayla, Mayıs 2017’de İstanbul’da düzenlenen 
Turkish Airlines Euroleague Final Four maçlarının global 
sponsorlarından biri olduk. Basketbolcuların kullandığı 
havlular ilimizde en üst kaliteyle üretildi. 214 ülkeden 
canlı yayınlanan maçları 500 milyondan fazla insan takip 
etti, ekranlarda Türk havlusunu gördü. Markalaşma ile 
yakaladığımız rüzgâr ihracat rakamlarımıza da yansımış 
durumda. Orta vadede ulaşmak istediğimiz hedef ise Türk 
havlusuna belli bir kalite standardı getirmek ve bu standardı 
yakalayan firmalara ‘Turkish Towels’ etiketiyle üretim yapma 
olanağı sağlayarak firmalarımızın satış hacmini artırmak.

Denizli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci
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Türk 
denimciler 
her cephede 
büyüyor
Türkiye’de kişi başına jean 
harcaması, ABd, Birleşik 
Krallık, Avustralya gibi 
ülkelerden fazla. her fiyat 
segmentinde ulaşılabilen 
denim önemli bir büyüme 
fırsatı ortaya koyuyor. peki, 
sektörde işler ne durumda?

Denim, Türkiye’de geniş kitlelerce 
ve özellikle gençler tarafından 
çok yoğun olarak tercih edilen 

bir kumaş. Türkiye’deki denim üreticileri 
dünyanın pek çok noktasına kumaş tedarik 
ediyor. Çok büyük bir konfeksiyon pazarının 
varlığından söz etsek de, birkaç şirketi 
dışarıda tutarsak, aynısını marka bazında 
söyleyebilmek pek mümkün görünmüyor.

Hal böyleyken bile Türk denimcileri 2016 
yılında toplam 1.6 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. 2017’nin ilk altı ayında 
ise toplam 801.5 milyon dolarlık ihracat 
söz konusu. Öte yandan Türkiye’de kişi 
başı 10 Euro olan jean tüketimi, ihracatta 
olduğu gibi yurtiçi piyasada da pazarın 
potansiyelini ortaya koyuyor.

6 milyar TL’lik pazar
Türkiye içindeki denim pazarının 

büyüklüğü 6 milyar TL olarak ifade ediliyor. 
Pazar hacminin ise 2016’ya kadar son altı 
yılda yüzde 1.8 arttığı biliniyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
(TGSD) Başkanı Şeref Fayat, toplam giysi 
harcamamızın yüzde 10’unun denim 
olduğunu dile getiriyor. “Cotton Council’e 
ait bu yılın ilk çeyreğine ait denim 
grafiklerine göre, Türkiye toplam denim 
ihracatında Bangladeş, Pakistan ve Çin’in 
ardından geliyor. Birim bazında en yüksek 
fiyatla Avrupa’ya denim giysi ihraç eden 
ülke konumundayız. Yalnızca Almanya 
pazarında, Tunus Türkiye’den daha yüksek 
birim bazında fiyata sahip görünüyor” 
diyen Fayat, denim konfeksiyon ihracatının 
toplam dokuma konfeksiyon ihracatı 
içindeki payının ise 2017’nin ilk altı ayı 
itibarıyla yüzde 27 olduğunu kaydediyor. 
Şeref Fayat, denim konfeksiyon ihracatının 
toplam hazır giyim konfeksiyon ihracatı 
içindeki payını da yüzde 10 olarak veriyor.

İhracattaki payı yüzde 30
Denim giysiler, Türkiye’nin dokuma 

konfeksiyon ihracatından yüzde 25-30 
arasında, önemli bir pay alıyor. Denim 
giysi ihracatı 2016 yılında yüzde 1.7 
artış gösterse de, 2017 Ocak-Haziran 
döneminde sektörel ihracattaki küçülmeye 
paralel olarak belli bir ölçüde düşüş yaşadı. 
Bu çerçevede 2017’nin ilk altı ayında 

Toplam giysi harcamamızın yüzde 10’unu  
denim ürünler oluşturuyor.
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umduklarını aktarıyor. 
Duru, “Bunun için Bossa dahil tüm Türk 

denim sektörü bütün imkânlarını ortaya 
koyarak çalışmalar yapıyor” diyor ve bu 
hedefin tutturulacağına inandıklarının 
altını çiziyor.

Japonya ve Rusya’ya 
ihracat arttı

İHKİB verilerine göre, bu yılın ilk altı 
ayında, Türkiye’nin en fazla denim giysi 
ihraç ettiği ilk 20 ülke arasında Japonya 
öne çıkıyor. İhracatın en yüksek oranlı 
(yüzde 59.3) arttığı ülke olarak, Japonya’ya 4 
milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Yüzde 57.1 oranında artışla 13.8 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirilen Rusya da 
dikkat çeken bir diğer ülke. Yüzde 23.3 
artışa ulaşılan Suudi Arabistan ve yüzde 
20.6 artış görülen Çek Cumhuriyeti de 
denim giysi ihracatında yüksek artış elde 
edilen diğer ülkeler olarak sıralanıyor.

Denim giysi ihracatının yüksek oranlı 
azaldığı ülkeler ise yüzde 54.3 oranında 
düşüşle 8.8 milyon dolarlık ihracat yapılan 
Polonya ve yüzde 27.4’lük düşüşle 9 milyon 
dolarlık ihracat yapılan Belçika oldu.

Mavi’den 35 ülkeye satış
Türkiye ve yurtdışındaki perakende 

mağazalarının yanı sıra toptan ve e-ticaret 
kanallarıyla istikrarlı büyüme stratejisini 
sürdüren Mavi’nin CEO’su Cüneyt Yavuz 
ise Türkiye’nin öncü jean markası olarak 
çıtayı daha da yukarı taşımayı, Mavi’nin 
jean’deki rakipsizliğini vurgulamayı 

Türkiye’den 801.5 milyon dolarlık denim 
giysi ihracatı yapılırken, ihracat geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 0.8 azaldı. 

Dokuma konfeksiyon ihracatı içinde 
denim giysilerin payı ise yüzde 30 
oldu. 2017 Ocak-Haziran döneminde 
Türkiye’den en fazla denim giysi ihraç 
edilen ülkeler, yüzde 7.6 artışla İspanya 
(154.5 milyon dolar), yüzde 0.1 artışla 
Almanya (143.1 milyon dolar) ve yüzde 3.4 
artışla İngiltere (124.6 milyon dolar) olarak 
sıralandı. Türkiye’den en fazla denim 
giysi ihraç edilen ilk 20 ülkeden 11’inde 
de yüzde 0.1 ile yüzde 59.3 arasında 
değişen oranlarda artışlara ulaşıldı.

Aylık üretim  
35 milyon metre

Türkiye’de mevcut denim üretiminin 
yaklaşık 35 milyon metre/ay olduğunu 
kaydeden Bossa Genel Müdürü Onur 
Duru, yeni yatırımlar ile birlikte kapasite 
tahmininin 45 milyon metre/ay olacağının 
öngörüldüğünü, ithalatın ise yaklaşık 
olarak 3 metre/ay seviyelerinde olduğunu 
ifade ediyor.

“Denim kumaş ihracatımız son yıllarda 
430 milyon dolar ortalamasında devam 
ediyor. Ancak konfeksiyon ihracatımızda 
bir artış söz konusu. Bunun en önemli 
nedeni, Türk denim konfeksiyonunun ve 
yıkamasının gelişmiş olması ve büyük 
projelerin Kuzey Avrupa’dan yurtiçine 
kazandırılmasıdır” diyen Onur Duru, 
Türkiye denim kumaş ihracatının artarak, 
2018 yılında 500 milyon dolara ulaşacağını 

önemsediklerini söylüyor.
“Mavi’yi yakalamak çok zor” diyen 

Cüneyt Yavuz, “Yılda 7.5 milyon adet 
yüksek kalitede jean satabilen ve her 
yıl yüzde 65’i 35 yaş altı 1 milyonun 
üzerinde yeni müşteri kazanabilen 
çok hızlı bir markayız. 26 yaşında 
bir marka olarak bugün, 35 ülkede 5 
bin 500 noktayla Amerika, Kanada, 
Almanya, Rusya, Hollanda’daki 
merkez ofislerimizle dünyanın her 
yerine yayılıyoruz. En son teknolojiyi 
kullanmaktan, sürekli en yeniyi 
tasarlamaktan ve en son modayı 
sunmaktan vazgeçmeyeceğiz” diyor.

Bossa’dan 200 milyon 
dolarlık yatırım

Bossa olarak 2006 Aralık’ında Turquality 
sertifikasına hak kazanarak, yurtdışında 
Türk tekstilini temsil eden marka değerini 
artırma yolunda ilerlediklerini aktaran 
Bossa Genel Müdürü Orhan Duru ise şirket 
olarak son 15 yılda yapılan yatırımların 
toplamının yaklaşık 200 milyon dolara 
ulaştığını belirtiyor. 

 Yurtiçi müşterilerin dışında, yurtdışında 
birçok ülkeye satış yaptıklarını hatırlatan 
Duru, “Amerika, Almanya, Fransa, Fas, 
Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya ve 
Tunus olmak üzere birçok ülkeye satışımız 
söz konusu. Bossa olarak yılda yaklaşık 
olarak 36 milyon metre üretimimiz var” 
diyor. Bossa’da yeni yatırımlar sonrası 
hedef, kapasiteyi yılda 48 milyon metreye 
çıkarmak.

Şeref fayat / tGSD BaŞkanı

Her fiyat 
segmentinde 
ulaşılabilir 
rahat bir ürün
2017’nin ilk altı ayı 

itibarıyla Türkiye’den 
en fazla denim giysi ihraç edilen ülkeler 
İspanya, Almanya ve İngiltere olarak 
sıralanıyor. Denim giysi ihracatının son 
dönemde en yüksek oranlı arttığı ülkeler 
Japonya ve Rusya. Denim talebi hem 
yurtiçinde hem de yurtdışında artarak 
devam ediyor. Denimin her fiyat segmentinde 
ulaşılabilir rahat bir ürün olması, bu ürün 
grubunun en temel özelliği. 2017 yılı sonu 
itibarıyla denim ihracatının hedefi 1.8 milyar 
dolar olurken, 2018 için 2 milyar dolarlık bir 
ihracat hedefimiz bulunuyor.

Kişi başı  
jean harcaması  
10 Euro
Türkiye’de kişi başına jean 
harcaması, nominal değer 
bazında yaklaşık 10 Euro 
civarındayken, bu rakam ABD’de 
49 Euro, Birleşik Krallık’ta 45 Euro 
ve Avustralya’da 39 Euro. Bu 
rakamlar, Türkiye’nin harcama 
değerinde denimin önemli bir 
büyüme fırsatı olduğunu ortaya 
koyuyor. Rekabet açısından 
ele alındığında, Türkiye denim 
pazarı yerel ve uluslararası 
oyunculardan oluşuyor. 
Euromonitor’a göre, en büyük 
beş oyuncu 2016 yılında pazarın 
yaklaşık yüzde 30’unu teşkil ediyor.
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YapaY zekâYa 
hazır mısınız?

Kıyamet senaryolarına konu olan 
yapay zekâ dünyayı ele geçirecek 

mi bilinmez, ama çalışma 
hayatında köklü değişiklikler 

yaratacağı bir gerçek. Sürücüsüz 
araçlar, insansız fabrikalar artık 

tahmin ettiğimizden çok daha 
yakın. Kritik soru ise şu: İş 

dünyası bu değişime hazır mı?
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YAPAY ZEKÂ 
BAŞARISIZ MI? 
Yapay zekâ kavramı 

1956 yılında Darmouth 
Üniversitesi’nde yapılan bir 
toplantı ile akademik bir 
disiplin olarak oluşturuldu. 
Bu toplantıda araştırmacılar 
yapay zekânın geleceği ile ilgili 
doğru öngörülerde bulundu, 
ancak zamanlama tahminleri 
doğru değildi. Örneğin, yapay 
zekâ sistemlerinin satranç 
şampiyonlarını 10 yıl içinde 
yeneceği öngörülüyordu, 
fakat bu tahmin 40 yıl sonra 
gerçekleşti. Bu ve benzeri 
gelişmeler yapay zekâyı 
maddi olarak destekleyen 
kurumlarda hayal kırıklığı 
yarattı. ODTÜ Enformatik 

Enstitüsü Bilişsel 
Bilimler Programı’ndan 
Yrd. Doç. Dr. Cengiz 
Acartürk, “Bir grup 
araştırmacı yapay 
zekânın geçmişinin 
başarısızlıklarla dolu 

olduğunu ifade etse de bu 
doğru değil. Öngörüleri doğru, 
ancak zaman tahminleri 
zayıftı” diyor. 
20 yıldır ise yapay öğrenme 
öne çıkıyor. Bu alanda özellikle 
son beş yıldaki gelişmeler 
yapay zekânın yeniden 
gündeme gelmesine yol açtı. 
Bu arada başarısızlık olarak 
değerlendirilen gelişmeler 
yaşandı. Microsoft’un 2016’da 
duyurduğu yapay zekâ botu 
Tay, Twitter’da otomatik 
yazışmalar yapmaya 
başladıktan kısa süre sonra 
geliştiricilerinin öngöremediği 
biçimde kontrolden çıkarak 
Hitler hayranı ve küfürbaz 
bir Twitter 
kullanıcısına 
dönüştü. 
Acartürk’e 
göre aslında bu 
başarısızlık değildi. 
Tay, insanlardan 
öğrendiklerini 
paylaşıyordu.

Telefon, buzdolabı, ayakkabı, bileklik 
derken çevremizdeki hemen hemen 
her şey akıllanmaya başladı. Artık 

fabrikalarda insanların yerini robotlar 
alıyor. Bilimkurgu filmlerine ve kitaplara 
konu olan yapay zekâ gerçek hayatta 
hiç bu kadar yakınımızda olmamıştı. 
Yapay zekâ teknoloji şirketlerinin 
kurucularını bile bölmüş vaziyette. 
Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ve 
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in 
kısa süre önce yapay zekâ nedeniyle 
polemiğe girmesi de bu değişimin 
yaklaştığını gösteriyor. 

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde 
yapay zekâdaki gelişmelerden endişe 
duyduğunu ifade ederek, ABD’de yapay 
zekâyı belirli sınırlar içerisinde tutacak 
kanunlar çıkarılması gerektiğine dikkat 
çekmişti. Musk’a göre yapay zekâ insan 
medeniyetinin geleceği için önemli bir risk 
yaratıyor. 

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 
ise yapay zekâ konusunda son derece 
iyimser olduğunu ifade ediyor. 

Beyin göçü hızlanacak, 
sanayi üretimi etkilenecek 

Peki, bilim dünyası bu işe ne diyor?
ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel 

Bilimler Programı Yrd. Doç. Dr. Cengiz 
Acartürk’e göre, yapay zekâ sayesinde 
bilgiye daha hızlı ulaşacağımız için 
çalışma verimi ve günlük yaşamın akışı 
hızlanacak. 

Bu gelişmeyi hem olumlu hem olumsuz 
olarak değerlendirmek mümkün elbette. 
Bireylerin günlük yaşamdaki aktiviteleri 
doğrultusunda oluşan profilleri işverenler 
için bilgi kaynağına dönüşecek. İnsan 
kaynakları bölümleri işe alma kararını 
kişinin sunacağı özgeçmişe değil, 
“bulut”tan temin edeceği kişi profili yoluyla 
verecek. Çalışanlar ise daha uygun iş 
tekliflerini daha kısa aralıklarla alacak. 
Acartürk, yapay zekânın önde olacağı 
ülkelere doğru yaşanan beyin göçünün 

hızlanacağını 
söylüyor. 

Yapay zekâyla ilgili 
en büyük kaygılardan 
biri de işsizlik. Kimi 
araştırmacılar yapay 
zekânın birçok 
alanda işsizliğe 
sebep olacağını 

gösteriyor. Tren, otobüs, kamyon gibi 
toplu taşıma ve nakliye araçlarının da 
sürücüsüz olması bekleniyor. 10-15 yıllık 
süre zarfında araçların çoğunun sürücüsüz 
hale geleceği tahmin ediliyor. Acartürk’ün 
öngörüsüne göre, veri işlemeye yönelik 
alanlarda ise istihdam artacak.

Diğer taraftan yapay zekânın en çok 
etkilediği alanlardan biri de sanayi 
olacak. Seri üretim robotları zaten aktif 
olarak kullanılıyor. Bu robotların kullanım 

düşünüyor. Ancak yeni iş alanlarının 
gelişmesi de kaçınılmaz olacak gibi 
görünüyor. Dünyanın önde gelen araştırma 
şirketlerinden Forrester’ın yaptığı 
araştırmaya göre, bilişsel teknolojiler 
(yapay zekâ, robot teknolojisi, insansız 
sistemler) 2025 yılına kadar ABD’de iş 
hayatının yüzde 7’sini ele geçirecek. 
Araştırma, ilk aşamada etkilenecek iş 
kollarının müşteri hizmetleri, taşımacılık 
sektörü ve özellikle taksiler olacağını 

verimliliği yapay zekâ yöntemleri ile 
artacak. Akıllı fabrikalar, üretimde insan 
faktörünün giderek azaldığı yapılara 
doğru evriliyor. Diğer yandan daha büyük 
ölçekli bir değişimin servis robotlarında 
ve bilgi işleyen botlarda olacağını söyleyen 
Acartürk, “Yani son kullanıcısı insan olan 
robotlarla daha sık karşılaşıyor olacağız. 

Cengiz Acartürk

Microsoft’un yapay 
zekâ botu Tay’ın 
Twitter profili.

Yapay zekânın en çok etkilediği 
alanlardan biri de sanayi olacak.
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Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren 
şirketler var; bu faaliyetlerin hızlanarak 
artacağına inanıyorum” diyor.

İş dünyası ne yapıyor?
Peki, ya dünya bu değişime hazır mı? Bu 

sorunun cevabı çok olumlu gözükmüyor. 
Zira MIT Sloan tarafından dünya genelinde 
3 bin CEO, stratejik noktalarda görev yapan 
şirket yöneticisi ve teknoloji uzmanı ile 
yaptığı bir araştırma, bu grubun yüzde 
85’inin yapay zekânın işlerini olumlu yönde, 
her boyutta ve çok hızlı etkileyeceğini 

düşündüğünü ortaya koydu. Ancak sadece 
beşte biri, yani yüzde 20’si yapay zekâ 
teknolojisi ile ilgili ileri düzeyde çalışır 
durumda. Yalnızca yüzde 39’un altında bir 
kesimde yapay zekâ süreçleri işliyor.

Çalışan sayısı 100 bin civarında olan 
devasa şirketlerin neredeyse tamamı 
yapay zekâ taraftarı, ancak sadece yüzde 
50’si bu doğrultuda adım atmış vaziyette. 
Fütürist Ufuk Tarhan, “hayaller yapay zekâ, 
gerçekler eskiye devam” şeklinde özetliyor 
durumu. 

Söz konusu araştırmaya katılan 
liderlerde yapay zekâ bilgisinin henüz 
tam oturmadığı, analiz kabiliyetlerinin 
yetersiz kaldığı da gözlemlenmiş. Bunun 

yanı sıra çoğu, gelecek beş yılda yapay 
zekânın personel sayısında azalmaya 
neden olmayacağını, yalnızca rutin, sıkıcı 
işlerin yapay zekâya transfer olacağına 
inanıyor. Dünya genelinde hal böyle 
iken, Türkiye’deki durumun da çok iç 
açıcı olduğunu söylemek mümkün değil. 
Türkiye’deki büyük şirketlerin yapay zekâya 
henüz konuşma ve anlama düzeyinde 
yaklaştığını söyleyen Tarhan, ciddi adımlar 
atan firma sayısının az olduğunu belirterek, 
“Ama dijital at çoktan siber tarafa geçti” 
diyor. 

Bazı geleneksel sektörler ise yapay zekâ 
konusunda ciddi kaygı içinde. Araştırma 
şirketi KPMG’nin Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu 31 ülkeden 526 tüketici ürünleri 
ve perakende sektörü yöneticisiyle yaptığı 
araştırmaya göre, sektör yapay zekâya 
mesafeli yaklaşıyor. Teknolojiyle büyüyen 
dijital kuşak perakende sektöründe taşları 
zaten yerinden oynatmış durumda. İnternet 
üzerinden alışverişi tercih eden, cep 
telefonu uygulamasıyla araç kiralayan Y ve 
Z kuşağının seçimlerine yeni yeni adapte 
olan sektör, yapay zekâya yönelik bir hazırlık 
içinde değil. Sektör temsilcilerinin sadece 
üçte biri, önümüzdeki iki yıllık süreçte yapay 
zekâ alanına yatırım yapmayı planlıyor.

Yapay zekâ 
teknolojileri 
sektörleri nasıl 
etkileyecek?
• Halihazırda kullanılan 
yapay zekâ programları, 
verileri kullanarak 
doktorlara hastalık 
teşhisinde ve yönteminde 
yardım edecek. Çünkü 
hastada semptomlara yol 
açan yüzlerce sebep olabilir 
ve en iyi doktorun bile her 
şeyi hatırlaması mümkün 
değil.
• Öğrenciler dersleri yapay 
zekâ ile yapacak. Yapay 
zekâ öğrencileri kapasite 
ve yeteneklerine göre 
yönlendirecek. Eğitim tam 
anlamıyla özelleştirilecek.
• Finansal yatırım 
kararlarına borsacılar yerine 
yapay zekâ karar verecek.
• Bankalarda (ve 
benzeri sektörlerde) ofis 
çalışanlarının işlerini 
robotlar yapacak. Bugün 
Bloomberg firması, halka 
açık firmaların finansal 
raporlarını robotlara 
yazdırıyor.
• Yapay zekâ ile çalışan 
yeni nesil araçlar sayesinde 
kamyon, otobüs, minibüs, 
dolmuş şoförlerine ihtiyaç 
kalmayacak. 
• Seyahat acenteleri gibi 
araştırma ve seçenek 
sunmaya dayalı servis 
sektörleri yok olacak. Bu tür 
işleri yapay zekâ yapacak. 
Yapay zekâ garsonluk, ofis 
yöneticiliği, temizlikçilik, 
araştırmacılık gibi meslekleri 
de yapmaya başlayacak. 
• İnsanların bilgisayar ve 
mobil cihazlarla etkileşime 
girdiği her alanda önemli 
değişimler olacak. Kısa 
vadede yüz tanıma, göz 
takibi gibi biyometri temelli 
alanlardaki değişimlerin 
hızlanacağını söylemek 
mümkün.

Ufuk Tarhan

GELECEĞE HAZIR MIYIZ?
İnsansı yapay zekâların hayatımıza gireceği bir gelecek bizi beklerken, sendikamızda da 
konunun uzmanlarından fütürist, gelecek tasarımcısı ve iş avatarı Ufuk Tarhan’ı ağırladık.

Sendikamız Danışma Kurulu 
toplantılarının Eylül ayı konuğu, 
Türkiye’nin ilk kadın fütüristi 

ve dünyanın en etkili 100 kadın 
fütüristi arasındaki tek Türk gelecek 
tasarımcısı olan, iş avatarı Ufuk 
Tarhan’dı. Tarhan, fütürizm üzerine 
yaptığı çalışmalar, sürdürülebilir 
geleceğe dönük tasarladığı iş 
modelleri ve uygulamaları ile 
tanınıyor.

27 Eylül 2017 tarihli toplantıda bir 
konuşma yapan Tarhan, “fütürizm 
nedir?” ve “gelecekte değişimlere 
nasıl adapte olacağız?” gibi sorulara 
açıklık getirdi.

Fütürizm akımının ilk olarak 
İtalyan Ressam Filippo Tommaso 
Marinetti tarafından 1900’lerde ortaya 
atıldığını anlatan Tarhan, “Nasıl ki 
geçmişe doğru bakarak tarihten 
çıkarımlar yapıyorsak, fütürizmde de 
geleceğe doğru bakıyoruz” dedi. 

Tarhan’ın konuşmasından satır 
başları şöyle:
• Hızla gelişen teknoloji ve değişen 
dünyada oyunda kalmak için 
değişim kaçınılmaz. Amaçlanan, bir 
konunun “en”i olmak ise “dönüşmek”, 
dönüşümü başlatan yolları açmak 
gerekir.
• Gelecekte neler olacağına dair 
bugün de epey fikrimiz bulunuyor. 
“O” günün geleceğini biliyoruz. Bu 
sebeple bireysel ve kurumsal olarak 
şu anki amacımız; hem mevcut 
olanı sürdürmek hem de gelecek 
için hazırlık yapmak. Örneğin; 
gelecekte otomobillerin elektrik 
ve yapay zekâ ile çalışacağını 
biliyoruz. Şu anda üretilen hibrit 
araçlar da bu geçişi gösteren 
güzel birer örnek. Mevcudu ve 
geleceği içinde barındıran 
bu araçlar elektrikle veya 
benzinle çalışabiliyor. 
Böylece hem teknoloji 
gelişiyor hem sistem 
durmuyor. 

• Değişime ayak uydurabilmek 
için “hibritleşmek”, çok çalışmak 
(self-learning) ve çok sıkı kürasyon 
yapmak gerekiyor. “Kürasyon” 

için yapılan işler arasından eleme 
yapabilmek ve kesin odağı belirlemek 
lazım. (“T-İnsan” adlı kitabın yazarı 
olan Ufuk Tarhan, “T insan” ile bir 
konuda en iyi olmaya odaklanmak 
gerektiğini anlatıyor. Şöyle ki; birden 
çok şeyi yapmayı sevebilir ve başarılı 
olabilirsiniz, ama bunlar arasında 
bir eleme yapıp (kürasyon) en iyi 
olmayı seçtiğiniz tek bir konuya 
odaklanmalısınız.)
• “T insan” mantığını oturtabilmiş 
birçok bireyin, gelecekte hiyerarşik 
düzende yönetilmesi giderek 
imkânsızlaşacak. Dairesel bir 

yönetim şekli söz konusu olacak. 
Bir departmanda birçok çalışan 
yerine, o konuda uzman, işini 
zımba gibi yapan bir kişinin 
proje odaklı çalışacağı bir sistem 
gelişecek.
Gelecekte insansı yapay 

zekâların hayatımızda olacağını, 
beynimize internetin 
yüklenebileceğini belirten 
Tarhan, bu değişimlere karşı 
şimdiden bir aksiyon almak 
gerektiğinin altını çizdi.

Sektör temsilcilerinin sadece üçte biri, önümüzdeki iki yıllık  
süreçte yapay zekâ alanına yatırım yapmayı planlıyor.
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Pantone
RenkleRin efendisi

nasıl oluyor da bir renk, bir anda moda olup kıyafetlerden makyaj 
malzemelerine, mobilyalardan iç cephe boyalarına, ayakkabıdan 
telefona tüm dünyaya hâkim oluyor? işin ardındaki renk otoritesi 

Pantone’un dünyasına bakıyoruz.

2016 yılının rengi: Rose 
quartz (Soluk pembe) 

& Serenity (Bebek 
mavisi)

Bir rengin bir anda modaya 
dönüşebilmesi ya da mesela bir 
şirketin logosundaki kırmızıyı 

yüzlerce tonun arasından seçip o tonu 
yıllar yılı yakalamayı garantileyebilmesi… 
Bütün bunların ardında Pantone var. 
“Pan” ve “tone” kelimelerinin birleşimiyle 
“tüm renkler” anlamına gelen Pantone, 
dünya çapında bir küresel renk otoritesi 
olarak kabul ediliyor. Hikâye, 1963 yılında 
Pantone’un kurucusu Lawrence Herbert’in, 
aynı rengin tasarımdan üretime farklı 
görünmesi, doğru renk uyumu gibi 
sorunları çözmek için renkleri tanımlama, 
eşleştirme ve doğru tonda sabitlemede 
yenilikçi bir sistem yaratmasıyla başladı.

Standartlaştırılmış bir renk kitabı olan 
Pantone Matching System’da (Pantone 
Eşleştirme Sistemi) her rengin bir 
numarası bulunuyor. Renklerin belirlenmiş 
numaralarının sahibi de bu şirket. Farklı 
sektörler için de özelleştirilmiş Pantone renk 
katalogları kullanılıyor. Tasarımcılar renklerini 
Pantone standartlarından seçiyor ve Pantone 
numarasıyla tanımlıyor. Üreticiler de bu 
tanımlanan numaralara göre üretim yapıyor.

Markaların rengi ona 
emanet 

Pantone yaklaşık 50 yıldır renk uyumu 
sistemini tekstil, dijital teknoloji, moda, ev, 
plastik, mimari, iç mekânlar ve boyacılık 
gibi endüstrilere genişletti. Tasarımcıdan 

üreticiye, perakendeciden müşteriye 
çeşitli endüstrilerde hatasız renk 
iletişimini sağlayan bu standart renk 
dili, Pantone’un küresel bir renk otoritesi 
olarak kabul edilmesini sağladı.

Dünyaca ünlü markalar, kendileriyle 
özdeşleşen renklerini bile Pantone’a 
emanet ediyor. Her şirketin renk karışım 
formülü tescillenerek koruma altına 
alınıyor ve bu formül diğer müşterilerden 
gizli tutuluyor. Böylece şirketler 
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renklerinin hep aynı tonda kalmasını 
garanti altına almış oluyor.

“Yılın rengi” nasıl seçiliyor?
Zaman içinde bir renk otoritesine 

dönüşen Pantone, 1999’da “yılın rengi”ni 
seçmeye başladı. 2000 yılının rengi 
gök mavisiydi (cerulean blue). Bu renk, 
teknolojinin hâkim olacağı stresli yılların 
başlangıcında insanları sakinleştirdiği ve 
huzur verdiği için seçilmişti.

Her yıl, o yılın ruhunu en iyi yansıtacak 
tek bir renk seçen Pantone, 2016 yılında 
cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak amacıyla 
iki renk birden seçti: Serenity (bebe mavisi) 
ve rose quartz (soluk pembe).

Peki, bu seçimi kim, nasıl yapıyor? 
Cevap: Pantone Renk Enstitüsü. 

Renk uzmanlığını çeşitli endüstrilerdeki 
profesyonellerle paylaşan bir araştırma 
ve bilgi merkezi olan enstitü, renklerin 
insanların düşünce süreçlerini, duygularını 
ve fiziksel reaksiyonlarını nasıl etkilediğini 
araştırıyor. Profesyonellere daha fazla renk 
anlayışı sunma ve renkleri daha etkili bir 
şekilde kullanmalarında yardımcı oluyor.

Pantone Renk Enstitüsü Direktörü 
Leatrice Eiseman, Başkan Yardımcısı 
Laurie Pressman, Kreatif Direktör Tod 
Schulman, yayımcı David Shah ve 
yazar/editör Keith Recker, yılın rengini 
dünyada birçok sektördeki gelişmeyi, 
sanat koleksiyonlarını, popüler sanatçıları, 
seyahat rotalarını, sosyal medyayı, 
teknolojik ilerlemeleri ve diğer sosyo-
ekonomik koşulları takip ederek belirliyor. 
Renkler satın alma kararlarında yüzde 
65’in üzerinde etkili oluyor. Yılın rengi 
de o sene boyunca tekstil, kozmetik, 
ev-ofis dekorasyonu, aksesuar ve 
endüstriyel tasarımları da kapsayan çeşitli 
endüstrilerdeki yeni ürün gelişimlerini ve 
satın alma kararlarını etkiliyor. Pantone, 
yılın rengini açıkladıktan sonra hem o 
rengin ürünlere olan yansımasını örneklerle 
sunuyor hem de hangi renklerle eşleşerek 
kullanılabileceği hakkında yol gösteriyor.

2017’nin rengi: Greenery
Pantone, dünyanın “çok stresli ve gergin” 

atmosferini göz önüne alarak 2017 için 
greenery’i (yaprak yeşili) yılın rengi seçmişti. 
Tüm dünyanın çok zor şartlar altında 
yaşadığını dile getiren şirket, umudun rengi 
olan greenery’nin insanlara kendilerini 
yeniden keşfedip daha umutlu ve iyimser 

Cosmetics, Revlon ve NARS, far, göz kalemi, 
eyeliner’da; Ciaté London, Butter London, 
Essie, Morgan Taylor, Orly, China Glaze ve 
Artistic Colour Revolution ojede yılın rengini 
ürünlerine taşıdı. “Doğaya dönüş” teması 
ev ve ofislerde de yerini aldı. Duvarlardan 
halılara, perdelerden kanepelere, yastıklardan 
battaniye ve nevresim takımlarına kadar 
her köşe yeşillendi. Siemens’in yeni ütüsü, 
yemek takımları ve tencereler yılın trend 
rengine büründü. Mercedes AMG, Skoda 
Citigo ve 2018 Ford Focus Electric ile yollara 
taşınan greenery etkisi, gözlükler, çantalar, 
saatler, ayakkabılar, telefonlar, kulaklıklar ve 
hoparlörlere kadar yansıdı.

Şimdi, gözler kulaklar 2018’in renginde…

bir şekilde dünyaya bakmayı sağladığını 
ifade etmişti. Doğaya dönüş, yenilenme ve 
sadeleşmeyi temsil eden greenery beklenen 
etkiyi yarattı; dünyaca ünlü markalar Prada, 
Gucci, Emilio Pucci, Michael Kors, Lacoste, 
Kenzo, Balenciaga, Zac Posen, Cynthia 
Rowley, Oscar de la Renta ve Alexander 
Wang koleksiyonlarında bu renge yer verdi. 
Rihanna, Eva Longoria, Heidi Klum, Brie 
Larson, Alicia Vikander, Kate Bosworth, 
Cara Delevingne, Selena Gomez, Katy Perry, 
Kendall Jenner, Beyoncé, Ariana Grande, Kim 
Kardashian, Solange Knowles ve Gigi Hadid 
gibi yıldız isimler bu rengi kırmızı halıda 
taşıdı. Güzellik dünyası da Pantone’nin 
sesine kulak verdi. KIKO Milano, NYX 

Başlangıçtan 
bugüne 
yılın renkleri
2017: Greenery (yaprak yeşili)
2016: Rose quartz (soluk 
pembe) & Serenity (sebek 
mavisi)
2015: Marsala (şarap kırmızısı)
2014: Radiant orchid (ışıltılı 
mor orkide)
2013: Emerald (zümrüt yeşili)
2012: Tangerine tango 
(mandalina turuncusu)
2011: Honeysuckle (hanımeli)
2010: Turquoise (turkuaz)
2009: Mimosa (mimoza sarısı)
2008: Blue iris (mavi iris)
2007: Chili pepper (acı biber 
kırmızısı)
2006: Sand dollar (kum doları)
2005: Blue turquoise (mavi 
turkuaz)
2004: Tigerlily (kaplan 
zambağı rengi)
2003: Aqua sky (su mavisi)
2002: True red (gerçek kırmızı)
2001: Fuchsia rose (fuşya gül)
2000: Cerulean (gök mavisi)

Prince’e 
özel renk
Pantone Renk 

Enstitüsü, 
zamansız 
kaybettiğimiz 
müzisyen 
Prince’in 
moda ve 

kültüre yapmış 
olduğu katkıları 
taçlandırmak 
için kataloğuna 
sanatçıyla 
özdeşleşen “Love 

Symbol #2” adlı bir mor tonu 
ekledi. “Prince’in kullandığı 
benzersiz mor rengin 
yayılmasını ve sanatçının her 
alanda olduğu gibi rengiyle 
de ikonik olarak kalmasını 
sağlamak istedik” denildi. 
Renk için hazırlanan özel 
logoda sanatçıyla anılan aşk 
sembolü de kullanıldı.

2017’nin rengi: 
Greenery, yani 
yaprak yeşili. 

Pantone Renk Enstitüsü 
Direktörü Leatrice Eiseman

200 yıldır kayıP renk:  
Türk kırmızısı
15’inci yüzyılda Osmanlı’dan tüm dünyaya 

yayılan ve yaklaşık 200 yıldır kayıp olan 
Türk kırmızısının reçetesi uzun süren bilimsel 
çalışmaların sonucunda yeniden keşfedildi. Türk 
Patent Enstitüsü tarafından Türk Kültür Vakfı 
adına tescil edilen rengin önümüzdeki yıl Pantone 
katoloğuna da girmesi bekleniyor. Dr. Yalçın Ayaslı 
ve Dr. Serpil Ayaslı’nın 2000 yılında ABD’de kurduğu 
vakıf, Türkiye’deki müzelerden ve yurtdışındaki 
birçok arşiv ve müzeden Türk kırmızısı ile 
boyanmış örneklerin analizlerini yaptı. Sonuç, 
bir başarı hikâyesi. Türk Kültür Vakfı danışmanı 
Prof. Dr. Recep Karadağ, “16’ncı yüzyıldan itibaren 
boyamacılık alanında bütün dünyada ün yapmış 
olan Türk kırmızısı veya Edirne kırmızısı boyaması 
usta çırak öğretisine dayalı olarak gizemini ve 
gizliliğini uzun yıllar korudu” diyerek, boyama 
basamakları uzun ve zahmetli olan boyamanın 
reçetesini artık  bildiğimizi söylüyor. 
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Güçlü kadının temsilcisi

Gülçin 
çenGel

Modaya olan eğilimi 
çocukluk çağlarına 
dayanan Gülçin 
çengel, o dönem 

aldığı resim ve sanat eğitimleriyle 
bugünkü başarısının temellerini 
atıyor. lisans eğitimini izmir 
ekonomi üniversitesi Moda 
Tasarımı bölümünde tamamlıyor. 
O dönem endüstriyel Tasarım 
bölümünden dersler de alıyor, 
ama yolunu moda çiziyor. 
çünkü, “çizdiklerinin insanla 
ilişkilendirilmesi”ni seviyor.
üniversite yıllarında School of 
the Art Institute of Chicago’da 
Moda Tasarımı üzerine sertifika 
programlarına da katılıyor. Mezun 
olduktan sonra Bora Aksu’nun 
londra’daki tasarım ofisinde 
çalışıyor bir süre… Onu bir ev 
tekstili ve ev giyimi markasında 
tasarımcılık izliyor. neden sonra 
kendi ismini taşıyan markası 
Gülçin çengel’i kuruyor. 
ilk olarak 2014-15 Sonbahar/Kış 
koleksiyonu ile istanbul Moda 
Haftası’nda karşımıza çıkan 
çengel, yeni nesil bir tasarımcı 
olarak, artık moda haftalarından 
ötesini de düşünüyor. iyi bir 
tasarımın en önemli unsurunun 
tasarımcısının kim olduğunu 
fark ettirmesi olduğunu söyleyen 
çengel ile moda dünyası üzerine 
tatlı tatlı sohbet ettik.

Mercedes-Benz Fashion 
Week Istanbul’a katılan 
Gülçin Çengel, tasarımcı 
olarak Mercedes-Benz 
Türk’ün desteğini almıştı.

Gülçin Çengel

Kalıplar, işlemeler, nakışlar, kumaş 
manipülasyonları… Yeni nesil moda 

tasarımcıları arasında kumaşa sanatsal 
yaklaşımıyla dikkat çeken Gülçin çengel, 

çalışmalarını 3D detaylarla süslüyor.
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kalıplarla, işlemelerle, nakışlarla ya da 
çeşitli kumaş manipülasyonlarıyla 3D 
detayları yorumluyorum. Üç boyutlu 
detayları, daha çok markanın dinamik 
duruşunu yorumlama aracı olarak 
kullanıyorum. Kontrast malzeme ve 
dokuları kombinleyerek kullanmayı 
seviyorum.  
Peki, kumaşları nerelerden 
temin ediyorsunuz? 
Geçtiğimiz Şubat ayında marka elçisi 
olduğum Premiere Vision Paris’e 
her yıl gitmeye çalışıyorum. Burada 
İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere, 
Japonya gibi ülkelerden epey 
firmadan kumaş tedarik ediyoruz. 
Türkiye’den ise Lavin Tekstil, Antik 
Dantel, Elibüyükler, Pala Tekstil en 
fazla çalıştığım kumaş tedarikçileri 
arasında başı çekiyor.
Yeni sezonun olmazsa olmazları 
hakkında neler söylemek 
istersiniz? 
Her sezon mutlaka koleksiyonda 
yer verdiğimiz lacivertler bu sezon 
zirvede. Büyük omuzlar ve çorap 
botlar ise sezonun en hit trendleri. 
Moda tasarımcıları arasında 
çalışmalarını takip ettikleriniz 
var mı? 
Var tabii olmaz mı... Outkast People 

(Emre Aktuna), Sudi Etuz, Giray 
Sepin en sevdiklerim mesela. 
İstanbul Moda Akademisi’nin 
NewGen defilelerini de takip 
ediyorum; muhteşem koleksiyonlar 
sunuyorlar. Keşke bizden sonraki 
döneme de sahip çıkabilecek, yeni 
mezun yeteneklerin markalarının 
oluşması sırasında marketing, 

business danışmanlıkları 
alabilecekleri bir platform olsa ve 
daha özgün markaların çıkması için 
cesaretlendirilseler… 
Günümüzde gittikçe yaygınlaşan 
tasarımcı-marka işbirliklerine 
nasıl bakıyorsunuz? 
Bunu küçük bir örnekle 
değerlendirmeyi istiyorum: Resimde 
şöyle bir şey vardır: Saatlerce resim 
yaparsın ve bir süre sonra artık 
yanlış çizdiğin bir yer var mı ya da 
yaptığın şey gerçekten iyi oluyor 
mu görememeye başlarsın.  Sonra 
ara verirsin, resimden uzaklaşır 
başka şeylerle ilgilenirsin.  Bir 
süre sonra tekrar resme dönüp de 
uzaktan baktığında neyi değiştirmek 
istediğini ya da nereyi daha cesurca 

çizmen gerektiğini görürsün.  
Tasarımcı-marka işbirliklerini de 
böyle görüyorum.  Hem tasarımcı 
hem de marka yaptıkları işe “zoom-
out” olarak bakabiliyorlar işbirliği 
sırasında.  Doğru yapılmış bir 
işbirliğinde, her iki taraf da farklı bir 
bakış açısına sahip olabiliyor. Bu da 
ortaya çıkan koleksiyonun daha fresh, 

dinamik ve cesur olmasını sağlıyor.  
Dolayısıyla ben bu türlü işbirliklerinin 
tasarımcılara da markalara da 
farklı bir perspektif ve vizyon 
kazandırdığını düşünüyorum.  
Bundan sonrası için moda 
haftalarında yer alma 
planlarınız var mı?
Yeni nesil medya araçlarının büyük 
etkisiyle moda haftalarının da artık 
bir değişim ve dönüşüm sürecine 
girdiğini düşünüyorum. Bunu göz 
önünde bulundurarak, ileriye dönük 
dünya çapında moda haftalarında 
bulunmak gibi bir hedefimiz yok marka 
olarak. Bunun yerine yurtdışındaki 
showroom ve halkla ilişkiler ağımızı 
genişleterek daha fazla satış noktasına 
girmek öncelikli hedeflerimiz.

Markanızın oluşum hikâyesine 
değinelim isterseniz ilk önce...
Kendi adımı taşıyan Gülçin Çengel 
markasını 2013 yılında kurdum.  
Okul yıllarımdan beri hedefim hep 
kendi markamı kurmaktı, ama bunu 
gerçekleştirmeden önce kumaştan 
üretime kadar tekstilin her alanını 
öğrenebilmek için sektörde farklı 
yerlerde çalışmayı istedim. Mezun 
olduktan yaklaşık iki yıl sonra bir 
gün çizim yapmak için masa başına 
oturduğumda, elimin körelmeye 
başladığını farkettim. Tekdüzeliğe 
alışmadan ve heyecanımı  
kaybetmeden önce kendi markamı 
oluşturmam gerektiğini farkettiğim 
o an, benim için bir dönüm noktası 
oldu. O hafta işten ayrıldım ve kendi 
markamın hikâyesi de böylece 
başlamış oldu. 
Sizin kadınınız nasıl biri?
Dinamik,  sofistike, feminen, kendi 
kurallarını yazan güçlü kadınlar, 
bunun en uygun tanımı olacaktır 
sanırım.
Tasarımlarınız kişiye özel 
hazırlarlanıyor bildiğim kadarıyla; 
seri üretiminiz yok, değil mi?
Akatlar’daki showroom’umuzda 
kişiye özel hizmet veriyoruz. Ayrıca 
dinamik bir couture koleksiyonumuz 
var. Onunla da yurtiçi ve yurtdışı 
mağazalarda yer alıyoruz. 
Koleksiyonlarınızı oluştururken 
temaları nasıl seçiyorsunuz?
Şu an dokuzuncu koleksiyon üzerinde 
çalışıyoruz ve gündem, sanat, mimari 
yapılar ya da bazen herhangi bir obje 
benim için ilham kaynağı olabiliyor. 
Mart ayındaki Mercedes-Benz Fashion 
Week Istanbul’daki koleksiyonum 
“Not Your Sweetheart”ın esin kaynağı 
20’nci yüzyılın güçlü kadınlarıydı. 
“Abandoned” koleksiyonumu, 
İtalya’daki terkedilmiş Castello 
di Sammezzano’dan ilham 
alarak hazırladım. “Gündoğumu” 
koleksiyonumu da Picasso’nun Mavi 
ve Pembe dönemlerindeki duygu 
geçişlerinden etkilenerek ortaya 
çıkarmıştım.
Tasarımlarınızda hangi 
kumaş ve dokuları kullanmayı 
seviyorsunuz?
Her koleksiyonumda mutlaka 
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“Tasarımcı ve marka işbirlikleri her iki tarafa da  
farklı bir vizyon ve pespektif kazandırıyor.”
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Ekonomik 
veriler ne 
anlatıyor?
Temel ekonomik verilerin 

içerikleri, özellikleri, teorik 
çerçeveleri, güçlü ve zayıf 
yönleri hakkında etraflı bilgiler 
veren kitap, kılavuz özelliği 
taşıyan başucu kaynaklarından. 
Fatih Akyıldız’ın kaleme aldığı 
kitap, yatırımcılara da karar 
alma süreçlerinde yardımcı 
oluyor.

Yaratıcılığın 
kuralları var 
mı?
Rhode Island Tasarım 

Okulu profesörlerinden, 
yazar Kyna Leski ‘Yaratıcılık 
Fırtınası’nda, dünyaya yeni 
ve özgün fikirler getirirken, 
zorlanmadan, kaosun ortasında 
kalarak nasıl yol alınabileceğini 
gösteriyor. Kitap, yaratıcı sürecin 
eşlik ettiği fırtınanın içinde 
okuyuculara rehberlik ediyor.

Kitap

Kitap
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Ebru Özgen’in ‘Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Projeleri’ kitabı, konuyu 

hem akademik hem de pratik düzlemde 
masaya yatırıyor. Kitap, sektörde bu 
konuda yapılan çalışmalara ve yine 
bu konudaki politika ve düşüncelere 
dayanarak hazırlandı.

Sosyal sorumluluk projelerine 
bir de buradan bakın

İlişkiler neden 
bu kadar zor?
Claire Denis’in son filmi 

‘İçimdeki Güneş’, günümüz 
dünyası ve ilişkilerinin zorluğuna 
mizahi bir yolla eğiliyor. Filmde, 
boşanmış, tek çocuklu bir kadın 
olan Isabelle’in gerçek aşkı 
arayışı ironik bir dille anlatılıyor. 
Cannes Film Festivali’nde 
‘Yönetmenlerin 15 Günü’ 
bölümünden büyük ödülle 
dönen ve 17 Kasım’da gösterime 
girecek filmin başrolünde 
Juliette Binoche var.

Tiyatro 
festivali 
başlıyor
21’inci İstanbul Tiyatro 

Festivali, 13-26 Kasım 
tarihleri arasında zengin bir 
programla tiyatroseverlerle 
buluşmaya hazırlanıyor. 
Yurtdışından 6, Türkiye’den 
13 olmak üzere 19 
topluluğun 55 gösterisi, 
şehrin her iki yakasındaki 18 
mekâna yayılıyor. Festival 
boyunca ayrıca okuma 
tiyatrosu, söyleşi ve kitap 
tanıtımları, film gösterimleri, 
atölye çalışmaları ve 
ustalık sınıfları gibi ücretsiz 
etkinlikler de yapılacak.

Milyoneri kim öldürdü?
Agatha Christie’nin kült romanından sinemaya uyarlanan ‘Doğu 

Ekspresinde Cinayet’, Paris-İstanbul seferini yapan trende ABD’li 
bir milyonerin öldürülmesini konu alıyor. Trenin kara saplanıp durması, 
ünlü dedektif Hercule Poirot’ya yetkililer duruma el koymadan 
esrarengiz cinayeti çözmesi için zaman kazandırıyor. 10 Kasım’da 
gösterime girecek filmin başrollerinde Kenneth Branagh, Johnny 
Depp, Penélope Cruz, Willem Dafoe ve Judi Dench yer alıyor.

2 büyük usta  
yeniden buluştu
Yönetmen Yavuz Turgul ve oyuncu Şener Şen’i yıllar 

sonra bir araya getiren ‘Yol Ayrımı’, acımasız bir 
işadamı olan Mazhar Kozanlı’nın geçirdiği trafik kazası 
sonucu ölümden dönmesiyle yaşadığı hesaplaşmayı 
beyazperdeye taşıyor. Hayatında bir yol ayrımına gelen 
Mazhar, annesini, eşini ve çocuklarını da karşısına alır. 10 
Kasım’da vizyona girecek filmde Şener Şen’e Rutkay Aziz, 
Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Nihal 
Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.

Ai Weiwei 
İstanbul’da
Sakıp Sabancı Müzesi, çağdaş sanat 

alanının en etkin figürlerinden 
Ai Weiwei’nin Türkiye’deki ilk kişisel 
sergisine ev sahipliği yapıyor. 28 Ocak 
2018’e kadar gezilebilecek ‘Ai Weiwei 
Porselene Dair’ adlı sergide 100’ü 
aşkın eser yer alıyor. Sergi, sanatçının 
porselen üretimine odaklanmanın yanı 
sıra video, duvar kâğıdı ve fotoğraflar 
gibi ikonik eserlerine de yer veriyor.

Yepyeni bir  
‘Kara Sevda’
Türkiye’nin yeni nesil 

müzisyenlerinden Mithat Can 
Özer, Barış Manço’nun efsane şarkısı 
‘Kara Sevda’yı rock sound’unda 
yeniden yorumladı. Şarkıya kattığı 
dinamik bakış açısı büyük beğeni 
toplayan Özer, Türkiye’deki cover 
anlayışına yeni bir boyut kazandırdı.

Türkiye’nin müzik geçmişi
‘Türk Deneysel Müzik Antolojisi’ albümünün lansman konseri 

11 Kasım’da Borusan Müzik Evi’nde... 1961-2014 yılları 
arasında Türkiye’de üretilen müziğe odaklanan albümde 29 
sanatçı yer alıyor. Konserde bu isimlerden Erdem Helvacıoğlu, 
Nilüfer Ormanlı, Mehmet Can Özer, Başar Ünder,  
Koray Tahiroğlu, Batur Sönmez, Sıfır ve  
Reverie Falls on All sahne alacak.

Pulitzer’li oyun
Tennessee Williams’ın 

Pulitzer ile Tiyatro 
Eleştirmenleri Birliği 
ödüllerini alan oyunu 
‘Kızgın Damdaki Kedi’, 
Mam’art Tiyatro ile 
seyirciyle buluşuyor. Serkan 
Salihoğlu’nun yönettiği oyun, 
zengin bir Amerikan ailesi içindeki gizli kalmış 
gerçeklerin ortaya dökülmesiyle yaşanan 
çatışmaları anlatıyor. 10 Kasım’da Mall of 
İstanbul MOİ Sahne’de, 16 Kasım’da ise Gönül 
Ülkü & Gazanfer Özcan Sahnesi’nde izlenebilir.

Farklılıkların albümü
İlhan Erşahin, caz, rock 
ve groove melodilerle 

harmanladığı albümü 
‘Praia Futuro’ ile 
müzikseverlerin akıllarını 
başlarından alıyor. 

1970’lerin başında Brezilya’da birbirinden farklı 
tarzları ve müzikal unsurları bir araya getirerek 
sanat yapan udigrudi’lerin kültürel mirasını 
takip eden ünlü sanatçı, son derece yenilikçi 
bir projeye imza atıyor.

Kaçak dünya
Ünlü çağdaş sanatçı Diana Thater, çok 

katmanlı sergisi ‘Kaçak Dünya’da, soyu 
tükenmekte olan hayvanları tehdit eden 
kaçak avcılığa çağdaş sanat penceresinden 
bakıyor. İlk kez 2017 ilkbaharında Los 
Angeles’ta gösterilen ve beş adet 
video temelli enstalasyondan oluşan 
sergi, 18 Şubat 2018’e kadar Borusan 
Contemporary’de gezilebilir.

Kitap

Sinema

Sinema

Sinema

Konser

Sergi

Tiyatro

Tiyatro

Sergi

Albüm

Albüm



In the International Textile Manufacturers 
Federation (ITMF) Annual Conference that was 

held between 14th and 16th September 2017 in 
Bali Island of Indonesia, majorly the subject of trade 
on the axis of the developments in technology and 
changes on the climate was negotiated this year. 
The specialists performed presentations that make 
contributions to “determination of direction in the 
hard times”. Nine delegates participated to the 
conference from our association. Making a speech 
in the official opening session, Jaswinder Bedi, 
the Chairman of ITMF, emphasised that the textile 
industry is still an important player in the global 
economy; however, that the sector is re-explored 
due to competitive reasons, that it became 
adapted to the customer demands, and that it 
has opened to the circular economy. Bedi listed all 
these changes and the new standards established 
for economic activities under three titles, which 
are as well the main theme of the conference: 
Technology, trade and environment.
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The prescription of Turkish red, which spread 
over the world all around in the 15th century 

and which was lost for almost 200 years, has 
been re-explored as the result of long scientific 
studies. The colour that is registered by the 
Turkish Patent Institute on behalf of the Turkish 
Cultural Foundation is expected to enter into 
the Pantone catalogue next year. The foundation 
that was established by Dr. Yalçın Ayaslı and Dr. 
Serpil Ayaslı in 2000 in the USA has performed 
the analyses of the samples painted with Turkish 
red from the museums in Turkey and from many 
archives and museums abroad. The result is a 
story of success. Prof. Dr. Recep Karadağ, the 
advisor of Turkish Cultural Foundation, states 
that we now know the prescription of the 
painting, the painting steps of which is long and 
laborious, saying: “The painting of Turkish red or 
Edirne red, which built a reputation in the field 
of painting all around the world since the 16th 
century, has remained a mystery and secret as 
being based on the master-apprentice discipline”.

Denim is a fabric that is widely and intensely 
favoured, especially by the youth in Turkey. 

The consumption on jeans per capita in Turkey 
is more than it is in the countries such as USA, 
United Kingdom and Australia. Denim, which 
is accessible at all price segments, established 
an important opportunity of growth. The 
denim manufacturers in Turkey supply fabric to 
many points around the world. Even though 
the presence of a grand garment market is 
a matter of fact, excluding a few companies 
from the subject, it does not seem so possible 
to say the same on the basis of brands. 
Therefore, Turkish denim manufacturers 
realised a total volume of export in the amount 
of 1.6 billion dollars in 2016. In the first half of 
2017, a total volume of export in the amount 
of 801.5 million dollars was realised. On the 
other hand, the consumption on jeans that 
is 10 Euro per capita in Turkey sets forth the 
potential of the market in the domestic market 
as well as in exports.

The 400 manufacturing facility in 
Denizli have gained an important place 

in the global market with the towels that 
are quick-drying, that absorb water, and 
that involve fibre and silk besides cotton. 
A market such as USA, in which Turkish 
textile and garment sector could have a 
share of 1 percent, has embraced Denizli 
towel too. It is no more a surprise to 
come across Turkish towels in the most 
famous streets, hotels and restaurants 
of the USA. The users who have started 
to have trust in the ‘Made in Turkey’ label 
abroad now see the ‘Made in Denizli’ 
label on towels and bathrobes. The 
manufacturers from Denizli who have 
been focused on branding with the brand 
of Turkish Towels in the last five years 
under the umbrella of Denizli Exporters 
Association (DENİB) relates their achieving 
a market share in the USA with quality.

Turkish red is enTering inTo  
The PanTone caTalogue

how has denizli Towel  
achieved To enTer inTo The usa?

Turkish deniM ManuFacTurers 
iMProve aT all FronTs 

deTerMinaTion oF direcTion  
in The hard TiMes
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KASIM
Furniture
02/11/2017-05/11/2017
Mobilya, Mobilya 
Üretim Araçları, Mobilya 
Hammadesi ve Aksesuarları
Kişinev/Moldova

Moldova Fashion 
Expo 
02/11/2017-05/11/2017
Hazır Giyim, Tekstil 
Makineleri 
Kişinev/Moldova

Defense & Security
06/11/2017-09/11/2017
Savunma Sanayii
Bangkok/Tayland

Decofair
06/11/2017-09/11/2017
Mobilya
Cidde/S. Arabistan

Ambient Ljubljana – 
Furniture Fair
09/11/2017-13/11/2017
Mobilya
Lyubljana/Slovenya

Fashion Svp
14/11/2017-15/11/2017
Hazır Giyim
Londra/İngiltere

Denim By prèmiere vision
15/11/2017-16/11/2017
Tekstil ve Konfeksiyon
Barselona/İspanya

Interiors & Design 
Exhibition 
Warsaw
15/11/2017-17/11/2017
Dekorasyon ve 
Dizayn
Varşova/Polonya

Securika 
Caips 
15/11/2017-17/11/2017
Güvenlik
Taşkent /Özbekistan

Fashion & Style. 
Kazan - Autumn
15/11/2017-19/11/2017
Hazır Giyim, Ayakkabı, 
Deri, Aksesuar
Kazan/Rusya

AtF -  International 
Apparel textile & Footwear 
21/11/2017-23/11/2017
Konfeksiyon, Hazır Giyim 
Tekstil Yan Sanayii
Cape Town/G. Afrika

ArALIK
Expodefensa
04/12/2017-06/12/2017
Savunma Sanayii
Bogota/Kolombiya

GDA - 
Gulf Defense & 
Aerospace Kuwait 
12/12/2017-14/12/2017
Savunma ve Havacılık
Kuveyt/Kuveyt
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