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Rakamlarla 
konuştuğumuzda…
Tekstil ve hazır giyim sanayii 2014 yılında, hem 29.3 milyar 

dolarlık hacmiyle Türkiye ihracat şampiyonu olmuş hem de 16.4 
milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla cari açığı kapatan en önemli 

sektör özelliğini sürdürmüştür. Rakamlarla konuştuğumuz zaman 
sektörün güçlü üretim yapısı, yarattığı istihdam olanakları, ihracat 
hacmi, cari açığın kapanmasına sağladığı katkı herkes tarafından 
bilinmektedir.  
Her yıl gerçekleşen bu başarıları orta ve uzun dönemli analiz 
ettiğimizde daha dikkat çeken bir tablo ortaya çıkıyor. Sendikamızın 
yaptırdığı ekonomik çalışmanın ilk bulgularına göre yarattığı brüt 
katma değer ile tekstil ve hazır giyim ülke şampiyonu. Sektörümüz, 
verilen teşviklerin hem geri dönüş hızı hem de yarattığı brüt katma 
değerle de lider. Son on yılda sektörümüz, 123 milyar doların üstünde 
net ihracat gerçekleştirerek, uluslararası rezerv birikimine diğer 
tüm sektörlerden daha fazla katkı sağlamış durumda. Bu bulguların 
detaylarını ve sayısal büyüklüklerini önümüzdeki ay çeşitli mecralarda 
açıklayarak kamuoyuyla paylaşacağız. 

Sanayi girişimciliği
Tekstil ve hazır giyim sektörü, tüm bölgelerde yaygın bir biçimde 
faaliyet gösteren 52 binin üzerindeki KOBİ’si sayesinde Türkiye’de 
‘sanayi girişimciliğin’ gelişmesi ve çeşitlenmesinde en önemli rolü 
oynamaktadır. Sanayi girişimciliği, diğerlerine göre daha fazla 
sermaye isteyen, riskli  ve meşakkatli bir alan. 2023 hedeflerinde 
yer alan sanayinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde daha fazla 
orana sahip olması için devletimizin mili sanayiyi güçlendirecek, 
ülkemizde üretimi destekleyecek politikalarla ‘sanayi girişimciliğini’ 
desteklemesi gerekiyor. Sanayi girişimciliğine ve mevcut yatımlara 
verilecek destekler, mutlaka sektörlerin ülke ekonomisine yaptığı pozitif 
katkıların çeşitliliğine göre sınıflandırılmalıdır.   
Yıllar içinde daralan ve kırılgan hale gelen sanayimizi korumak için, 
politika yapıcılar ve özel sektör temsilcileri birlikte Türkiye gerçekleriyle 
bağdaşan, uygulanabilir bir çerçevede özgün stratejiler belirlemelidir. 
Son dönemde önemli adımlar atılmakla birlikte, uygulamada sıkıntılar 
bulunmaktadır. Örneğin,  sektörümüzde mevcut teşvik uygulamasında 
yer alan yeni yatırımların yalnızca az gelişmiş, işçilik maliyetinin düşük 
olduğu bölgelerde desteklenmesi, hâlihazırda yüksek işçilik maliyetleri 
olan şehirlerde üretim yapan sanayicilerimiz için haksız rekabet 
oluşturuyor. Bir diğer örnek ise ülke ekonomisine sağladığı dış ticaret 
fazlası, istihdam ve yarattığı brüt katma değer gibi pozitif katkılarına 
rağmen kamu ihalelerinde zaruri fiyat avantajı verilen 2 bin ürünün 
arasında tekstil ve hazır giyimin olmaması.  
Bu konulara çözüm bulmak için sektörümüzde geniş ve doğru bir veri 
seti oluşturmalıyız. Daha çok bilimsel çalışmayı el birliğiyle yaparak, 
sorun ve çözüm süreçlerini devletimizle paylaşmalıyız. Aynı ek vergide 
olduğu gibi, rakamların diliyle konuştuğumuzda devletimizin bize 
dönüşünün de pozitif olacağına inanıyoruz.
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İçimizi ısıtan 
haberler!
Sektörümüzden, bu soğuk havalarda içimizi ısıtan 

haberler gelmeye devam ediyor. Gelişmeler ve 
rakamlar yüz güldürüyor. Örneğin tekstil ve hazır 

giyim sektörü 2014’te ihracatını yüzde 6 artırdı. Halı ve 
deri dâhil ihracat 29.8 milyar dolardan 31.8 milyar dolara 
ulaştı. İhracatın, durgunluğun pençesindeki Avrupa 
ülkelerinde yüzde 9 artış göstermesi, gelecek için umut 
oldu. Diğer önemli bir gelişme ise komşumuzla yaşandı.  
Türkiye ile İran arasındaki tercihli ticaret anlaşması 
görüşmeleri, 10 yıllık bir maraton sonucunda nihayet 
bu yılın başında devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı İran ziyaretinde atılan 
imzaların ardından, İran’ın Türkiye’ye tarife indirimi 
sağlaması kararlaştırıldı. Bu anlaşma kapsamında yer 
alan ürün sayısının artırılması ve özellikle yeni tekstil ve 
hazır giyim ürünlerinin eklenmesi, sektörümüze önemli 
bir hareketlilik kazandıracaktır. 2014 yılında İran’a 
413 milyon dolarlık tekstil ve hazır giyim ürünü satan 
Türk tekstilcilerinde hedef, bu rakamı 1 milyar dolara 
çıkarmak. Bu çıtayı kısa sürede daha da yukarılara 
çekeceğimize eminim. 
Hemen her sayımızda, başarı hikâyelerine olabildiğince 
yer vermeye çalışıyoruz. Bu sayımızda da ‘adını/soyadını 
marka yapanları’ inceledik. Dünyada Mercedes, Versace, 
Ferre, Tommy Hilfiger, Giorgio Armani, Gucci gibi 
adını ya da soyadını marka yapma modası Türkiye’de 
Vakko, Boyner, Mithat Giyim gibi markalarla hayat 
bulmuştu. Günümüzde ise Cemil İpekçi, Atıl Kutoğlu, 
Gamze Saraçoğlu, Evrim Timur gibi modacılarla adını 
marka yapma trendi hız kazandı. Nasıl başardıklarını 
dergimizin ilerleyen sayfalarında okuyabilirsiniz.  
Tekstil ve hazır giyim sektörleri için rekabetin arttığı 
dünyada bir ‘cent’in bile önemi büyük. Bangladeş, 
Pakistan, Cezayir, Tunus gibi rakiplerin yarattığı rekabet 
nedeniyle geçtiğimiz yıl konfeksiyon alımlarında yüzde 
4-5’lik daralma yaşanmıştı. Bu yıl ise, doların Euro 
karşısında değer kazanmasından kaynaklı rakiplerin 
maliyetlerinin artması ve Türkiye ile aynı fiyatlara 
üretim yapmaya başlamaları, yılın ikinci yarısında 
alım gruplarının siparişlerini Türkiye’ye kaydıracak 
gibi görünüyor. Önümüzdeki sayılarımızda da bunlara 
benzer güzel haberleri sizinle paylaşmak dileğimle, iyi 
okumalar.

Av. Başar Ay
Genel Sekreter
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Kredi büyüme hızına fren
BDDK’nın geçen yıl yürürlüğe giren kredi kullanımına 

yönelik düzenlemelerinin ardından kredi hacmindeki 
büyüme hızı yavaşladı. 2013’te yüzde 32 olan kredi 
hacmindeki büyüme, geçen yıl yüzde 18’e geriledi. BDDK 
verilerinden derlenilen bilgilere göre, kredi hacmi 2013 yılı 
sonunda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 32 artışla 1 trilyon 
47 milyar lira olurken, düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 
geçen yıl, bir önceki yıla göre büyüme hızı yüzde 18’e geriledi 
ve kredi hacmi 1 trilyon 241 milyar liraya çıktı. Tüketici 
kredilerinin alt kalemlerine bakıldığında da konut ve ihtiyaç 
kredilerinin büyüme hızlarında da ciddi yavaşlama yaşandı, 
taşıt kredisi hacminde ise daralma görüldü.  

Halı ihracatında yeni rekor 
Halı sektörü, 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.3’lük 

artışla 2.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece halı 
sanayicileri, geçen 2.3 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların 
rekorunu da kırdı. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 
(İTKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, sektörün lokomotifi 
konumundaki Gaziantep, ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 7.3 
oranında artırarak 1 milyar 605 milyon 593 bin dolara çıkardı. Kent, 
Türkiye halı ihracatından yüzde 68.2 pay aldı. İstanbul, 513 milyon 
441 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, Uşak’tan 55 milyon 850 bin, 
Bursa’dan 34 milyon 186 bin, Denizli’den 27 milyon 837 bin dolarlık 
dış satım yapıldı.  
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Bütçe 3.8 milyar TL fazla verdi
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; merkezi yönetim bütçesi 

2014 yılı Ocak ayında 1 milyar 907 milyon TL fazla vermiş iken, 2015 
yılı Ocak ayında 3 milyar 767 milyon TL fazla verdi. 2014 yılı ocak ayında 6 
milyar 923 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken, 2015 ocak ayında 8 milyar 
782 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2014 yılı ocak ayında faiz hariç bütçe 
giderleri 30 milyar 985 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılı ocak 
ayında yüzde 1.1 oranında artarak 31 milyar 327 milyon TL oldu. Diğer 
taraftan 2015 yılı ocak ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre on 
binde 2 oranında azalarak 5 milyar 15 milyon TL olarak gerçekleşti.

Adana, erkek 
giyimde iddialı
Adana Ticaret Odası 

(ATO) bünyesinde, 
Adana’nın sahip olduğu 
hazır giyim potansiyelini 
harekete geçirmek amacıyla 
ATO’nun tekstil, ayakkabı-

çanta, ev tekstili ve hazır 
giyim meslek grupları, 
“Erkek Giyim, Girişim 
ve Geliştirme Grubu” 
kurdu. Proje koordinatörü 

Mehmet Savatlı, gruptaki 
üye firmaların ürün 
yelpazesinin takım elbise, 
ceket, pantolon, kaban - 
mont, gömlek, ayakkabı, 
çorap - iç çamaşır, aksesuar, 
promosyon ve iş kıyafetleri 
ile örme giysiler gibi erkek 
giyiminin tüm ihtiyaçlarını 
kapsadığını belirtti.

İşsizlik son 4 
yılın en yüksek 
seviyesinde
İşsizlik oranı Kasım’da yüzde 10.7 ile 4 yılın 
zirvesine çıktı. Söz konusu dönemde tarım 

dışı işsizlik ise yüzde 12.7 oldu. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 
yılı Kasım döneminde 3 milyon 96 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 10.7 seviyesinde 
gerçekleşti. Böylece, işsizlik oranı son 4 yılın 
en yüksek seviyesine çıkmış oldu. İşsizlik, en 
son Ocak 2011’de yüzde 11.1 olmuştu.

Rus ekonomisi risk altında
Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ksenia Yudayeva, 

Rus ekonomisi ve rublenin, halen petrol fiyatlarındaki 
oynaklık, batının yaptırımları ve para piyasalarındaki spekülatif 
davranışlardan dolayı risk altında olduğunu söyledi. Yudayeva 
ayrıca, finansal sıkıntı çekebilecek bankalara da yardıma hazır 
olduklarını ifade etti.  “Kriz eğilimlerini aştığımızı söylemek için 
henüz erken” diyen Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, 
rubledeki dalgalanmadaki tepe noktanın geride kaldığını belirtti.

Doğu Karadeniz’e  
10.4 milyarlık yatırım
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Doğu Karadeniz Projesi Eylem 

Planı (DOKAP) kapsamında Sarp’tan Samsun’a kadar 10.4 
milyar liralık yatırım yapılacağını söyledi. Yeşil Yol Projesi ile 8 
ildeki yaylaların bağlanacağını belirten Davutoğlu, projelerin 
2018’e kadar tamamlanacağını açıkladı. Davutoğlu, Doğu 
Karadeniz için açıklanan bu projenin benzerinin çok yakında 
Batı Karadeniz için de duyurulacağını kaydetti. Davutoğlu 
ayrıca, 2013 yılında yüzde 6.7 olan bölgedeki işsizlik oranını 
2018 yılında yüzde 4.7’ye düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Petrol üreticisi 4 ülkeye 
not indirimi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard 

& Poor’s (S&P) Kazakistan, Venezuela, Bahreyn ve 
Umman’ın kredi notlarını, gerileyen petrol fiyatlarının 
kamu gelirlerini ciddi oranda azaltması nedeniyle birer 
puan düşürdü. S&P’den yapılan yazılı açıklamalara göre 
Suudi Arabistan’ın ‘durağan’ olan kredi görünümü 
‘negatif’e çevrildi. Kuruluş, not indirimlerinin genel 
olarak son 7 ayda yüzde 50’nin üstünde değer 
kaybeden ham petrol fiyatlarının tahminlerindeki 
revizyondan kaynaklandığı bildirirken, Venezuela’nın 
buna ilaveten döviz kurundaki zayıflama, yüksek 
enflasyon ve durgunlukla da mücadele ettiği ifade edildi.
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3 milyon 43 bin kişi işsiz 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 

sayısı 2014 Ekim döneminde 3 milyon 43 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı ise yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik 
oranı erkeklerde yüzde 9.1, kadınlarda ise yüzde 13.3 oldu. 
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12.5 olarak 
tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 
yüzde 19.7 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10.6 
olarak gerçekleşti.

Stoklarda gerileme bekleniyor
Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC), bu 

sezonda pamuk tüketiminde büyüme beklentisine 
rağmen, global pamuk piyasasında arz fazlası oluşacağı 
beklentisini devam ettirdiğini bildirdi. 2014-2015 
sezonunda global pamuk piyasasında 1.7 milyon ton arz 
fazlası oluşacağını öngören ICAC, sezon sonunda stokların 
2013-2014’e göre yüzde 1.9 artışla 21.3 milyon ton 
olacağını tahmin etti. Ancak ICAC, 2015-2016 sezonunda 
stoklarda gerileme bekliyor. 2016 Ağustos ayında sona 
erecek sezonda stokların 2014-2015 için 21.25 milyon 
tondan 21.13 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor.

Euro Bölgesi sanayi üretimi arttı
Avrupa istatistik ofisi Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, kasım 

ayında Euro Bölgesi’nin sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.2 
artış kaydetti. Reuters anketine katılan ekonomistler, sanayi üretiminin 
kasımda değişim kaydetmemesini bekliyorlardı. Daha önce yüzde 0.1 
olarak açıklanan ekim ayı sanayi üretimindeki artış yüzde 0.3’e revize edildi. 
Ekim 2014’te Euro Bölgesi sanayi üretimi yüzde 0.3 büyümüştü. Kasım 
2014’te ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4 düştü.

ABD damping soruşturmasını izliyor
ABD Ticaret Temsilcisi Michael Froman, Türkiye’nin Amerikan 

pamuğu ithalatına karşı açtığı damping soruşturmasını izlediklerini ve 
Türkiye’nin bu konuda uygun olmayan ticari önlemler alması durumunda, 
kendilerinin de harekete geçeceklerini söyledi. Froman, bu açıklamayı, 27 
Ocak tarihinde Temsilciler Meclisi üyelerine Pasifik bölgesi ülkeleriyle ABD 
arasındaki ticaret anlaşması konusunda bilgi verirken yaptı. 

Bilgi için: Ceren Ermiş, ceren.ermis@tekstilisveren.org.tr,  
Çiğdem Yıldız, cigdem.yildiz@tekstilisveren.org.tr Tel: (0212) 344 07 77

“Türkiye de TTIP’ye dâhil 
edilmeli”
Avrupa 

Parlamentosu 
(AP) Uluslararası 
Ticaret Komisyonu 
Başkanı Bernd Lange, 
Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı 
(TTIP) üzerine verdiği 
bir röportajda, 
Türkiye ve Meksika 
gibi AB veya ABD ile 
arasında serbest ticaret anlaşmaları bulunan üçüncü ülkelerin 
TTIP’in kendileri üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere 
ilişkin endişelerini ele alan soruyu cevaplandırdı. Lange, bu 
ülkelerin çıkarlarının göz önünde bulundurulması ve anlaşma 
kapsamına dâhil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Pamuk eylem 
planı bu yıl hayata 
geçirilecek
Hükümetin 2010 yılında hayata 

geçirdiği İDÜS (İhracata 
Dönük Üretim Stratejisi) ve bunun 
alt bileşeni GİTES (Girdi Tedarik 
Stratejisi) kapsamında hazırlıkları 
süren ‘Pamuk Eylem Planı’nın bu yıl 
hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu 
plan kapsamında ‘Pamuk destekleme 
mekanizmasının etkinliğini artıracak 

çalışmalar’ için görevlendirilen Ulusal Pamuk Konseyi (UPK), üzerine düşen 
görevlerin büyük bir kısmını yerine getirdi. UPK Yönetim Kurulu Başkanı 
Barış Kocagöz, “2015 yılında hayata geçirilmesi öngörülen Pamuk 
Eylem Planı sayesinde ülkemiz pamuk üretiminde arzulanan gelişmelerin 
sağlanacağına inanıyoruz” dedi. 

GDO’da her ülke kendi kararını verecek
Avrupa Parlamentosu, GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) tarımının 

kısıtlanması ya da serbest bırakılması yönünde alınacak kararın, AB üye 
ülkelerine bırakılmasını; bir başka deyişle üye ülkelerin GDO tarımına ilişkin kararı 
kendi ulusal sınırları içinde verebilmesine ilişkin yasayı onayladı. Yasa 159 “hayır” 
ve 58 çekimser oya karşı, 480 “evet” oyuyla kabul edildi. Karara göre GDO 
tarımına ilişkin AB düzeyinde bir düzenleme bulunması halinde bile üye ülkeler bu 
düzenlemeden bağımsız bir şekilde kendi ulusal sınırları içinde geçerli olmak üzere 
başka yönde bir karar alabilecek.

Çin, 24 emtia ve 
hizmetin fiyatlarını serbest bıraktı
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, 24 emtia ve hizmetin 

fiyatlarını serbest bıraktı; tarımsal ürünler üzerindeki tüm fiyat 
kontrollerini kaldırdı. Komisyonun internet sitesinde yer alan karara 
göre, tütün fiyatlarının belirlenmesi piyasaya bırakıldı. Çin, 1978 
yılından bu yana tarımsal ürün fiyatlarını serbestleştirmeye çalışıyor. 
Komisyonun açıklamasına göre, serbest bırakılan hizmet fiyatları 
içinde demiryolu kargo ücretleri, yolcu taşıma ücretleri de var.

Çin’in pamuk üretiminin 
yarısını Xinjiang yaptı 
Özerk Bölge Tarım Müdürlüğü tarafından açıklanan 

verilere göre, 2014 yılında pamuk arazilerinin toplam 
genişliği 2 milyon hektarı, üretim ise 3 milyon 100 bin tonu 
buldu ve bu rakam ülke toplamının yarısını teşkil etti. Çin 
Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, ekili yüzölçümü ve 
üretim miktarı bakımlarından, Xinjiang bölgesi son 21 yıldır 
ilk sırada yer alıyor. Öte yandan, ekili toprak genişliğinin bu 
yıl 1 milyon 660 bin hektar civarında tutulacağı, yıllık üretim 
miktarının da 3 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. 

İspanya’da 
işsizlik azalıyor 
İspanya’da ekonominin iyileşme 

göstermesine paralel olarak 
işsizlik oranında düzelme 
gerçekleşmeye başladı. Ülkedeki 
işsiz sayısı 2014 yılında 477 bin 
azalma kaydetti. Böylece işsizlik 
oranı ekonomik krizin en güçlü 
olduğu dönemde tespit edilen 
yüzde 25’ten yüzde 23.7’ye 
düşmüş oldu.

Bernd LangeBarış Kocagöz

Michael Froman
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Çocuk istihdamına karşı 
Vietnam’a ödenek
ABD Çalışma Bakanlığı’nın Uluslararası İstihdam İşleri Bürosu 

(ILAB), Vietnam’da çocuk istihdamının önlenmesi ve azaltılması 
için teknik işbirliği projesi uygulamak üzere, Uluslararası Çalışma 
Örgütü ile işbirliği anlaşması çerçevesinde 8 milyon ABD Doları 
ödenek tahsis ettiğini açıkladı. Bu proje Vietnam hükümeti ile 
eşgüdümlü olarak gerçekleştirilecek. ILAB, 1993 yılından beri, 
global olarak, çocuk istihdamı ve zorla istihdam konularında 
farkındalığı artırmak için raporlar yayınlıyor.

Küresel işsizlik artmaya 
devam edecek
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan ‘Dünyada 

İstihdam ve Sosyal Görünüm - Eğilimler’ isimli rapor, dünya 
ekonomisinin içinde bulunduğu yavaş büyüme, gelir eşitsizliğinde artış 
ve çalkantı ortamında, işsizliğin gelecek yıllar içerisinde artmaya devam 
edeceği uyarısında bulunuyor. Yeni ILO raporuna göre, 2019 yılına kadar 
212 milyondan fazla insan işsiz kalacak, mevcut durumda dünyada işsiz 
sayısı 201 milyon kişi. ILO Genel Müdürü Guy Ryder, 2008 yılındaki küresel 
krizin başlangıcından itibaren 61 milyondan fazla istihdam kaybı yaşandığını, 
ILO’nun projeksiyonlarına göre işsizliğin artmaya devam edeceğini vurguladı. 

Kenya’da grev  
sona erdi
7 binin üzerinde işçi, sekiz gün süren bir grevin 

ardından 15 Ocak’ta işe başladılar. Söz konusu 
grev, 120 işçinin Terziler ve Tekstil İşçileri Sendikası’na 
(TTWU) üye olmalarından sonra işten çıkarılmaları 
sebebiyle başlamıştı. Ashton Apparel EPZ Ltd’in 
sahibi olduğu fabrikalardaki işçiler, sendikaya üye olan 
120 işçinin haklarının iadesini talep etmek üzere, 5 
Ocak’ta Kenya’nın Mombasa şehrinde grev başlattılar. 
14 Ocak’ta mahkeme, işten çıkarılan işçilerin lehine 
hüküm verdi ve Ashton Apparel’ın söz konusu işçileri 
eski görevlerine iade etmesi yönünde karar aldı. 

Kamboçya’da ücret 
mücadelesi
Kamboçya’nın Phnom Penh şehrinde 3 Ocak 2014 tarihinde 

ücret protestoları esnasında 5 kişinin vurularak öldürülmesi 
ve 40 kişinin de ciddi şekilde yaralanmasının ardından, Kamboçyalı 
sendikacılar ve konfeksiyon işçileri 2014 yılında daha yüksek ücret ve 
daha iyi çalışma şartları talep etmek üzere mücadelelerine devam 
ettiler. Hükümetin asgari ücreti artırma kararı almasından önce, 
ILO’nun ve IndustriAll Global İşçi Sendikası’nın girişimleri ile, aralarında 
H&M ve Inditex’in de bulunduğu sekiz global markanın Kamboçya’dan 
tedarik edecekleri giyim eşyaları için üretici fabrikalara daha yüksek 
ödeme yapma taahhüdünde bulunmaları sağlandı.

2.1 milyon yeni iş 
imkânı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa 

Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 
tarafından sunulan 3 yıllık yatırım planı kapsamında 
2018 yılı ortasına kadar 2.1 milyon yeni istihdam 
yaratılabileceğini belirtti. ILO tarafından hazırlanmış 
olan ‘Avrupa için İstihdama Yönelik bir Yatırım Stratejisi’ 
isimli rapor, 315 milyar Euro değerinde bir kamu ve 
özel sektör yatırımları bileşiminin, Avrupa’nın rekabet 
gücünü geliştireceğini ve istihdam krizini çözmeye 
yardımcı olacağını gösteriyor. Ancak, başarı, programın 
ne şekilde tasarlanacağına bağlı görülüyor.

Val Duchesse 
Komisyonu’nun 
30’uncu yıldönümü
31 Ocak, Avrupa Sosyal Ortakları’nın 1985 yılında 

Val Duchesse’te toplanarak başlattıkları işbirliğinin 
30’uncu yıldönümü. 30 yıl sonra, Avrupa Birliği 
seviyesinde sosyal diyaloğa yeni bir güç kazandırmak ve 
adil ve rekabetçi bir ekonomik iyileşmeye katkı sağlamak 
üzere, Avrupa Komisyonu, 5 Mart’ta Avrupa işveren 
ve işçi örgütlerinin liderleri ile üst düzey bir etkinlik 
gerçekleştirecek.

165 bin işçi uyarı grevinde
Alman Metal Sanayi Sendikası IG Metall’e üye 165 bin metal 

işçisi, Almanya’da ülke çapında 800 civarında firmada 
uyarı grevleri yaptı. IG Metall, 2015 yılı için sanayi genelinde 
gerçekleştirmekte olduğu toplu sözleşme müzakerelerinde, metal 
ve elektrik sanayii işveren birliklerinin, düşük ücret artışı içeren ve 
emeklilik haklarını daraltan teklifini reddetti. İşveren kesimi, 2015 
yılının ilk iki ayını hariç tutarak, 1 Mart’tan 31 Aralık 2015’e kadarki 
dönem için yüzde 2.2 oranında ücret artışı teklif etti. IG Metall ise 
12 aylık süre için yüzde 5.5’e varan ücret artışları talep ediyor.

Sendikalı işçiler 10 bin 
dolar daha fazla kazanıyor
ABD Çalışma Bakanı Thomas E. Perez, bakanlığın Çalışma 

İstatistikleri Bürosu’nun 2014 yılı raporu hakkında 
açıklamalarda bulundu. 2014 yılı çalışma istatistikleri verileri, 
çalışanlar arasında, sendikasız işçilerin haftalık ortalama kazançları 
763 dolar iken, sendikalı işçilerin haftalık ortalama kazançlarının 
970 dolar olduğunu, bunun sendikalı işçiler için bir yılda 10 bin 
dolar civarında daha yüksek bir kazanç oluşturduğunu gösteriyor.

Bilgi için: Lerzan Öztürk, lozturk@tekstilisveren.org.tr Tel: (0212) 344 07 77

Jean-Claude Juncker
Guy Ryder

Thomas E. Perez
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Durgunluğun 
göbeğinde 
büyük başarı!
Tekstil ve hazır giyim sektörü 2014’te ihracatını yüzde 6 artırdı. 
Halı ve deri dâhil ihracat 29.8 milyar dolardan 31.8 milyar 
dolara ulaştı. İhracatın, durgunluğun pençesindeki Avrupa 
ülkelerinde yüzde 9 artış göstermesi, gelecek için umut oldu.
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Global ekonomideki gidişat ve alınan 
tüketimi kısma önlemleri sonucu 
Türkiye ekonomisinin durgunluğa 

girdiği 2014’te tekstil ve hazır giyim sektörü 
her şeye rağmen yüzde 6’lık ihracat artışı 
sağladı. Türkiye toplam ihracatının yüzde 
4 artarak 151.6 milyardan 157.6 milyara zor 
yükselebildiği 2014 yılı tamamında deri 
hariç tekstil ihracatı artışı yüzde 7’yi buldu. 

Deri ve halı ihracatı dâhil toplam ihracat 
2 milyar dolar artarak 29.8 milyardan 31.8 
milyar dolara ulaşırken tekstil sektörü 8.8, 
hazır giyim 18.7 ve halıcılar ise 2.3 milyar 
dolar ihracat yaptı. Hazır giyim sektörü 
en büyük ihracat artışını durgunluğun 
pençesindeki Avrupa ülkelerine yaptı. Bu 
ülkelere yapılan ihracat yüzde 8.8 arttı 
ve 12.9 milyardan 14 milyar dolara ulaştı. 
Tekstil sektörü de temel ihracat pazarımız 
olan Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 6.1 

artırırak 4 milyar doları aştı. Tekstil sektörü 
en yüksek ihracat tutarına 881 milyon dolar 
ile İtalya’da ulaşırken, ikinci 762 milyon 
dolar ile Rusya, üçüncü ise 451 milyon 
lira ile Almanya oldu. Hazır giyimciler 
ise 3.9 milyar dolar ile en büyük ihracatı 
Almanya’ya yaptılar. İkinci sırada 2.5 milyar 
dolar ile İngiltere ve üçüncü sırada ise 1.6 
milyar dolar ile İspanya yer aldı. 

Pariteye rağmen artış
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 

ihracat performansına etki eden en temel 
faktörlerden biri euro/dolar paritesi oldu. 
2014 yılında 18.7 milyar dolarlık hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatının yüzde 75.4’ü, 
ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği 
AB 28 ülkelerine yapıldı. 2013’te 1 Euro 1.35 
ABD Doları’na eşitken, 2014’te Euro’nun 
değeri dolara karşı önemli oranda düşerek 
1.2’ye kadar indi. Paritedeki bu gerilemeye 
rağmen ihracattaki dolar bazlı artış, tekstil 
ve hazır giyimcilerin başarısı olarak 
değerlendirildi. 

Tekstil ve hazır giyimin yüzde 7 artış 
kaydettiği 2014’te sanayi ürünleri ihracatı 
ise yüzde 4. 3 oranında artışla 124.1 milyar 
dolar değerinde gerçekleşti. Yine aynı 
önemde 8.9 milyar dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirilen tekstil ve hammaddeleri 
sektörünün genel ihracattaki payı yüzde 
5.6’ya ve sanayi ürünleri ihracatındaki payı 
ise yüzde 7.2’ye yükseldi. 2014 yılında, 
tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracat 
seyri ay ay incelendiğinde, ihracatın yıl 
boyunca dalgalı bir şekilde artış kaydettiği, 
aralık ayında da yüzde 1.9’luk bir yükselme 
kaydettiği görüldü. 

Türk Cumhuriyetleri ve İran
2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri 

ihracatı en fazla yükselen ülke grubu, 
yüzde 58.1 oranında artış ile Türk 
Cumhuriyetleri ülkeleri oldu. 2014’te, tekstil 
ve hammaddeleri ihracatında en fazla düşüş 
ise yüzde 11.5 oranında gerileme ile eski 
Doğu Bloku ülkelerine yapılan ihracatta 
kaydedildi.

2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri 
ihracatında ilk on ülke arasında ihracatı 
en fazla yükselen ülke ise İran oldu. İran’ın 
payı 3.8’e ulaştı. 2014 yılında, tekstil ve 
hammaddeleri ihracatında ilk on ülke 
arasında ihracatı en fazla gerileyen ülke 
ise Rusya Federasyonu oldu. Bu dönemde 
Rusya’ya yapılan ihracat, petrol fiyatlarının 
gerilemesi ile Rusya’nın gelirlerinin 
azalması ve Ukrayna’daki savaş hali 
nedeniyle yüzde 24.9 oranında geriledi.

Yıla hızlı girdi
2013 yılına kıyasla yüzde 8 artan hazır 

giyim 2013 yılını yüzde 8.3’lük ihracat 
artışı ile kapatmıştı. 2014 yılına ocak 
ayında yüzde 14.2’lik artışla giriş yapan 
konfeksiyon, izleyen aylarda yüzde 6.3 ile 
yüzde 18.5 arasında değişen oranlarda 
artışlarla olumlu bir performans devam 
ettirdi, kasım ve aralık aylarında ise yüzde 
8.9’luk ve yüzde 3.5’lik düşüşler kaydetti. 
2014 yılı için hesaplanan aylık ortalama 
ihracat değeri 1.5 milyar dolar oldu. Ocak, 
mart, mayıs, haziran, temmuz ve eylül 
aylarında bu ortalamanın üzerinde kalındı. 
Diğer yandan, 2014 yılı için hesaplanan 
aylık ortalama değer (1 milyar 566 milyon 
dolar), 2013 yılı aylık ortalama ihracat için 
hesaplanan 1 milyar 447 milyon dolar 
değerinin üzerinde kaldı.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 
genel ihracattaki payı ise yüzde 11.9 oldu. 

Bu pay, 2011 yılında yüzde 12, 2012 yılında 
yüzde 10.6 ve 2013 yılında yüzde 11.4 idi. 
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 
genel ihracattaki payı, sektörel ihracattaki 
artışın genel ihracat artışından daha yüksek 
oranlı olması dolayısıyla iyileşti. Bundan 
hareketle, 2014 yılında, sektörel ihracatın 
genel ihracattan daha iyi bir performans 
gösterdiği çıkarımını yapabiliriz.

Diğer yandan, hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının, 2014 yılı sanayi ihracatındaki 
payı yüzde 15.1 olarak hesaplandı. Bu 
pay, 2011 yılında yüzde 14.5, 2012 yılında 
yüzde 14.1 ve 2013 yılında yüzde 14.6 
düzeyindeydi. 2014 yılında sanayi ihracatı 
yüzde 4.3 oranında artarken, hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatının daha yüksek oranlı 
(yüzde 8) artması, sektörel ihracatın sanayi 
ihracatındaki payını da artırdı.

2013 2014 Artış (%)

Tekstil 8.387 8.887 6

Hazır giyim 17.359 18.743 8

Deri 1.942 1.823 -6

Halı 2.195 2.354 7

Toplam 29.883 31.807 6

TeksTil iHracaTı yüzDe 6 arTTı

kaynak: TİM + TÜİk

Tekstil sektörü en yüksek ihracat tutarına 881 milyon dolar 
ile İtalya’da ulaşırken ikinci 762 milyon dolar ile Rusya oldu.

Hazır giyimciler 3.9 milyar 
dolar ile en büyük ihracatı 
Almanya’ya yaptılar. 

Hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatının, 
2014 yılı sanayi 
ihracatındaki payı yüzde 
15.1 olarak hesaplandı.
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Markalaşmak 
ama nasıl?
Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin son yıllarda markalaşma 
yönünde attığı adımlar ve yurtdışı mağazaların sayısının hızla 
artması, ihracat rakamlarını da olumlu yönde etkiliyor.

Türk tekstil ve hazır giyim 
sektörleri, marka yaratma 
yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.

Türkiye’nin makro ekonomisi, 
dünyada yaşanan büyüme ve 
ülkelerin yüksek borçları gibi 

sorunlar dikkate alındığında daha 
iyi bir yapıya sahip. Ülke, yüzde 3-3.5 
seviyelerinde büyümeye devam ediyor, 
kamunun toplam borçlarının, toplam 
ekonomi içindeki payı daha düşük. 
Ancak kronik bir sorun olan cari açık, 
yani ihracatın ithalatı karşılama oranı, 
hâlâ aşılabilmiş değil. Türkiye’nin cari 
açıkla mücadelede yapmakta olduğu, 
ancak daha da fazla çaba göstermesi 
gereken işlerden biri de ihracatta 
katma değeri yüksek ürünlere ve 
markalı ürünlere yönelmek. Markalı 
ürün ihracatının artması konusunda 
Türkiye’nin ihracatta en önemli 
kalemlerinden biri olan tekstil ve hazır 
giyim sektörüne de büyük işler düşüyor. 
Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta ise yaratılan markalara ait 
ürünlerin Türkiye’de üretilip yurtdışına 
ihraç edilmesi. Yani markalaşırken 
milli sanayiye dayalı üretimin 
benimsenmesi. Tekstil ve hazır giyim 
sektörleri bu açıdan çok avantajlı çünkü 
sektörde entegre üretim sistemi ile 
üretim yaygın ve bu yöntemle üretimin 
tüm aşamaları yerli hammadde ve yerli 
işgücü ile yapılıyor. Böylece hem yerli 
sanayi gelişiyor hem de ihracattan elde 
edilen gelirin tümü ülke içinde kalıyor.

Hazır giyimde başladı
Öte yandan Türkiye’de markalaşma 

süreci diğer sektörlere göre moda ve 
hazır giyim sektöründe daha fazla 
öne çıktı. Üretici hazır giyim firmaları 
başta olmak üzere tüm perakende 

firmaları, sadece üretimle yetinmeyip, 
markalaşmaya önem vermeye başladı. 
Daha sonra da markalaşmayla 
mağazacılık birlikte ilerledi.

1990’lı yıllarda markalaşmanın 
öne çıkmasıyla birlikte Türkiye’de 
de tüketici talepleri yeniden oluştu. 
Dolayısıyla belli bir konsept içinde 
markalı ve güvenilir ürüne olan talep 
arttı. Türkiye’deki birçok firma, bu 
süreçte markalaşmanın gerektirdiği 
unsurlara göre kendisini yeniden 
yapılandırdı. Firmalar, kendilerini 
geliştirdiler, yurtiçinde ve dünyada 
rekabetçi pozisyon aldılar. Alışveriş 
merkezlerinin açılışıyla ve gelişmesiyle 
birlikte markalaşma sürecinde en hızlı 
döneme girildi. 

2000’li yıllarda yurtdışı açılımla 
birlikte markalarımız kendilerini 
uluslararası rekabete hazırladılar. 
Aslında dışarıya ve rekabete tam 
açık olan bir ülkede, uluslararası 
markaların yer aldığı rekabetçi 
bir piyasada Türk markalarının da 
uluslararası rekabette başarı sağlaması, 
yurtdışı açılım stratejimizi geliştirdi. 
Açık piyasada rekabet edebilme 
yeteneği, markalarımızın yurtdışında 
da başarılı olabileceğine ilişkin kanaati 
güçlendirdi, birçok firma yurtdışı açılım 
için strateji oluşturdu. Bugün Türkiye, 
gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında 
markalaşma anlamında ileri düzeyde 
bir ülke olarak dikkat çekiyor. 

Türk tekstil ve konfeksiyon 
sektörü bunun için son yıllarda 
büyük bir gayret içinde. Türkiye 
Giyim Sanayicileri Derneği 
(TGSD) verilerine göre, 2010’da
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1.6 milyar dolar olan markalı ihracatımız, 
bugün 3.3 milyar dolar seviyelerine kadar 
çıkmış durumda.

Irak’a markalı hazır giyim ihracatımızı 
yüzde 224 artırarak 208 milyon dolardan 674 
milyon dolara taşıdık. Romanya’ya yüzde 
151 artış ile 200 milyon dolarlık ihracatımızı 
501 milyon dolara yükselttik. Ukrayna’ya 
yapılan 77 milyon dolarlık markalı ihracat 4 
yılda yüzde 308 artış ile 314 milyon dolara 
çıktı. İlk 14 ülkede yüzde 103’lük bir artış 
elde edildi. Markalı hazır giyim ihracatında 
son 5 yılda en çok öne çıkan ülkeler hacim 
olarak, Irak, Romanya, Rusya, Ukrayna, 
Suudi Arabistan, Libya ve Mısır. 

Markalı ihracatla birlikte TGSD’nin 
verilerine göre, kilogram başına ihracat 
gelirlerinde de artışlar yaşanmış durumda. 
Şöyle ki, 2010 yılında bir erkek gömleğinin 
kg’ını 25.4 dolara ihraç ederken 2014’de bu 
rakam 36 dolara çıktı. Örme kadın gömlek 

Birleşmiş markalar Derneği Başkanı Hüseyin Doğan: 

“Markalı 
ekonomiyi  
öne 
çıkarmalıyız”

Odaklanmamız 
gereken yer, 

ülkemizdeki tüm 
markaların rekabetçi 
güçlerini geliştirmek, 
global düzeyde 

rekabetçi yapılarını güçlendirmek ve ülkemizi 
modanın ve ticaretin merkezi kılarak marka 
ekonomisine katkı sağlamak. Markalı ihracatı 
artırarak markalı ekonomiyi öne çıkarmak, 
İstanbul’u marka şehir yapmak arzusuyla 
çalışıyoruz. Bu amaçla, BMD markaları olarak, 
yurtdışı mağaza sayımız hızla artıyor ve 2023’te 
hedeflediğimiz 20 bin mağaza sayısına doğru hızla 
yürüyoruz. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, 
birçok markamızın yurtdışı için strateji geliştirdiğini 
gözlemlemekteyiz. Bugün 141 Türk markası, 99 
ülkede 4 bin 200 kadar mağazaya sahiptir. Bu 
sayının yüzde 62’si hazır giyim mağazası. Bugün 
dünya üzerindeki Türk markalarına ait 4 bin 200 
mağazanın yüzde 70’ten fazlası, yani 3 bin kadarı 
ise, BMD üyesi markalara ait. BMD üyesi markaların 
2023 hedefi 20 bin mağaza. BMD olarak, bu 20 
bin mağazanın 16 bininin hazır giyim sektöründe 
faaliyet göstereceğini tahmin ediyoruz.

Markalı hazır giyiM ihracatı 
4 yılda yüzde 103 arttı

KaynaK: TGSD

ülke 2010 2014 2010-2014 
değişim (%)

Irak 208 674 224

Romanya 200 501 151

Rusya 280 351 25

Ukrayna 77 314 308

S. arabistan 95 289 204

Libya 66 144 118

Mısır 58 128 121

Tunus 92 99 8

İran 84 72 -14

İsrail 134 228 70

Lübnan 58 67 16

yunanistan 132 116 -12

BaE 76 150 97

Cezayir 70 164 134

Toplam 1630 3297 103

Sıra Şirket Satış 
noktası

1 Colins 445

2 avva 389

3 Orka Group 192

4 aydınlı Group 148

5 Gizia 108

6 Koton 108

7 Sarar 90

8 LC Waikiki 77

9 Mavi 72

10 adil Işık 67

11 Penti 62

12 Marks&Spencer 53

13 Balizza 52
KaynaK: BMD

BMd üyeSi tekStil 
konfekSiyon 
Şirketlerinin yurtdıŞı 
SatıŞ noktaları

Markalı üretimle 
birlikte ürünlerimizin 
fiyatları da artıyor.
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ve bluz aynı yıl içinde 22.4 dolardan 29.4 
dolara; erkek ceket ve takım elbise 23 
dolardan 28 dolara, kadın ceket ve pantolon 

ise 29.3 dolardan 35.3 dolara çıktı.
Öte yandan İstanbul’un, bölgesinde 

moda perakendesinin ve markalı 
alışverişin merkezi haline 

getirilmesi, Türkiye’nin 
bölgesinde piyasa yapıcı 
hale gelmesi, serbest ticaret 
ortamının yaratılması, 
ticaretin önündeki engellerin 
kaldırılması büyük önem 
taşıyor. Yine küresel ticaret 
ve tedarik olanaklarının 

serbest bırakılması, tasarım 
faaliyetlerinin, markası ile yurtiçi 

ve yurtdışında satış yapan 
şirketlerin tasarım yatırımlarının, 

harcamalarının ve faaliyetlerinin 
devlet tarafından desteklenmesi, 
markalı ihracat için ayrıca önemli.

MarkalaşMak  
için yapılMası 
gerekenler…

T Firmanın vizyonu ve hedefleri 
markalaşmada öncelikli hususlardır; 

gerçekçi biçimde oluşturulmuş bir iş planı 
ve zaman yönetimi markalaşma sürecinde 
önem taşıyor.
T Firmanın mali yapısı, olanaklarla paralel 

şekilde oluşturulmalı, iş planında belirlenen 
stratejiye uygun olarak yönetilmeli. 
T Tedarikçi firma pozisyonundan kendi 
markası ile tüketiciye doğrudan satış 

yapan marka konumuna geçilmesi 
gerekiyor, burada markaya yapılan 

yatırım önem taşıyor. 
T Firma, ürettiği ürünün rekabet avantajını iyi kullanmalı, 
kaliteli ürünü uygun fiyata satabilecek bir rekabetçi yapı 
kurmalı, fırsatları iyi takip etme ve bunları zamanında 
değerlendirme becerisi olmalı.
T Tasarım ve teknolojiyi kullanma yeteneği en üst düzeyde 
olmalı, gerektiğinde yurtdışına ve Türkiye’ye know-how 
transferi yapılabilmeli.
T Nitelikli insan kaynağı temini ve insan kaynağının 
çağdaş yöntemlerle yönetilmesi önem taşıyor.
T Müşteri memnuniyetini sağlama, iyi ve kaliteli hizmet, 
bilgi birikimi ve deneyimlerden faydalanma becerisi 
gibi unsurlar markalaşmayı doğrudan etkiliyor.
T Faaliyet gösterilen bölgenin yerel beklentilerinin 
bilincinde olarak, sahip olunan başarılı ve güçlü 
yönleri de öne çıkararak hizmet verilmeli.
T Devletin sağladığı teşviklerden ve desteklerden 
en üst düzeyde yararlanılmalı, markalaşmayı 
destekleyen programlar ve bu konudaki mevzuat 
yakından takip edilmeli.
T Türkiye’nin kültürel birikimi ve zenginliği gerektiği 
gibi değerlendirilmeli, faaliyet gösterilen alana 
bağlı olarak bunlardan tasarımda yararlanılmalı.
T Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da uygun 
genişleme alanları belirlenerek, gerektiğinde bu 
bölgelere yönelme fırsatları değerlendirilmeli.
T Stratejik ortaklıklar, özellikle yurtdışında 
büyümek ve markalaşmak isteyen firmalar için 
kullanılabilecek bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

Markalaşma için en 
önemli unsur, firmaların 
vizyonu ve hedefleri.

türk 
Markalarının 
en çok SatıŞ 
noktaSı olan 
ülkeler

Sıra ülke Satış noktası
1 Rusya 706

2 Ukrayna 238

3 Kazakistan 180

4 azerbaycan 149

5 İran 135

6 aBD 131

7 Suudi arabistan 127

8 almanya 119

9 KKTC 102
KaynaK: BMD

BMd üyeSi 
Markaların yurtdıŞı 
Mağaza Sayıları

KaynaK: BMD

yıl Mağaza
2003 350

2010 1858

2011 2501

2012 2650

2013 2800

2014 3000

Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün 2010’da 1.6 milyar dolar 
olan markalı ihracatı, 3.3 milyar dolar seviyelerine kadar çıktı.
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Adını mArkA 
yApAnlArın 
sAyısı Artıyor
dünyada mercedes, Armani, Versace, Ferre, tommy Hilfiger, 
Giorgio Armani, Gucci gibi adını ya da soyadını marka yapma 
modası Türkiye’de Mithat Giyim, Vakko, Boyner, Hacı Şakir, 
Karaca, Kemal Tanca, Hacı Bozan, Faik Sönmez gibi markalarla 
hayat bulmuştu. Günümüzde ise Cemil İpekçi, Atıl Kutoğlu, Evrim 
Timur gibi modacılarla adını marka yapma trendi hız kazandı. 

İsimle markalaşmak, 
marka sahibinin 
kendine olan güvenini 
ortaya koyuyor.
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Giorgio Armani, Donna Karan, hazır 
giyim markalarını yarattıklarında 
dünyaya mal olacaklarını 

tahmin ettiler mi bilinmez, ama bugün 
Amerika’dan Rusya’ya, Çin’den Afrika’ya 
kadar dünyanın birçok ülkesinde biliniyorlar. 

Dünyada otomotivden hazır giyime, 
ayakkabıdan kozmetiğe, ev tekstiline kadar 
birçok farklı alandaki firmalar kurucularının 
adlarıyla ya da soyadlarıyla markalaşmış 
durumdalar. Türkiye’den örnek vermek 
gerekirse, Mithat Giyim, Vakko, yarım asırlık 
Hacı Şakir, Kemal Tanca, Boyner, Sarar, 
Faik Sönmez, adı ve soyadıyla markalaşan 
firmalardan sadece birkaçı. Adı ve soyadını 
markalaştırma trendine öncülük eden 
Cemil İpekçi, Atıl Kutoğlu gibi modacıları 
günümüzde Arzu Kaprol, Faruk Saraç, Evrim 
Timur gibi modacılar da isimlerini marka 
haline getirerek takip ediyorlar. 

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Tahir Gürsoy’un Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı yürüttüğü Mithat Giyim’in 
adı, Tahir Gürsoy’un babası ve Türkiye’nin 
ilk diplomalı terzilerinden olan Mithat 
Gürsoy’dan geliyor. Yine sendikamız 
üyelerinden Boyner Perakende ve Tekstil 
Yatırımları A.Ş. ve Boyner Sanayi Mensucat 
Fab. A.Ş.  kuruluşları, adlarını Boyner 
Ailesi’nden alıyor. Türk tekstil ve hazır 

giyim dünyasının köklü isimlerinden Vakko 
markasının ismi ise Vitali Hakko’nun isminin 
ilk harfi ile soyadının ‘akko’ bölümünün 
birleşmesinden oluşuyor.

Ad ve soyadını kullanarak ürün üretip 
markalaşanlara son yıllarda kendi adının 
tescilini alanlar da eklendi. Marka tescili 
yapan firmalardan biri olan Adres Patent 
firmasının Genel Müdürü Ali Çavuşoğlu, 
Türkiye’de de son dönemde adı-soyadı 
marka olarak tescillemenin moda 
haline geldiğini söylüyor. Sanatçısından 
futbolcusuna, sanayiciden kitap yazarına, 
tiyatrocusundan mimarına, tekstilcisine 
kadar herkesin ismini marka olarak tescil 
ettirmeye başladığına dikkat çeken 
Çavuşoğlu, “İsmini yatırım aracına 
dönüştürmek markalaşmada çok önemli bir 
adım. Dünyada da durum böyle. Globalleşen 
dünya ile birlikte insanlar ve özellikle ünlüler, 
bu konunun farkında olarak adını soyadını 
marka yapmak üzere adımlar atıyor” diyor. 

Sorumluluk artıyor
Adını marka yapmak, marka konusunda 

yaşanabilecek kriz dönemlerinde isimlerin 
sorumluluklarının daha da artmasını sağlıyor. 
Çünkü şahsın adının ve soyadının marka 
olması, olası sorunların engellenmemesi 
halinde, marka imajına da ciddi zararlar 
verebilecek boyuta ulaşması sebebini 

doğurabiliyor. Bu nedenle marka uzmanları, 
ismini marka yapanların markalarını 
büyütürken dikkatli ve sağlam adımlar 
atmaları gerektiğine de dikkat çekiyorlar.

Bir markaya adını ve soyadını vermenin 
dünyada çok eski bir gelenek olduğuna 
dikkat çeken Sarar Giyim Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemalettin Sarar, bu tür markaların 
gelişmek üzere kendilerini daha da sorumlu 
hissettiklerini söylüyor. Sarar, bir markaya 
soyadını vermenin kendileri için sorun değil, 
aksine gurur ve iş motivasyonunu artırıcı bir 
durum olduğunu da vurguluyor. 

İşlerini önemsiyorlar
Marka gelişim uzmanları, isimlerini 

marka yaparak yatırıma yönelenlerin, 
yaptıkları işi daha fazla benimsediklerini ve 
başarıyı daha çabuk yakaladıklarına dikkat 
çekiyorlar. En kolay tescil alan ve en uzun 
soluklu markaların da kişi adlarından oluşan 
markalar olduğu vurgulanıyor. 

İsmini markaya vermenin en önemli 
dezavantajı ise yaşanabilecek bir kriz 
durumunda kişinin adının ve soyadının, 
yani kendi marka imajının da zarar 
görebilme riski oluyor. Kimi uzmanlar 
da bu durumun kişileri, işlerini daha iyi 
yapma yönünde motive ettiğine de dikkat 
çekiyorlar.  

Son yıllarda televizyon ve internet 

sayesinde insanlar çok çabuk birer ünlüye 
dönüşüyor. Bu da ününü artıranların adı ve 
soyadını marka yaparak parfümden giyime 
kadar farklı sektörlerde ürünler üretmelerine 
neden oluyor. Yeni trend sadece Türkiye’de 
değil dünyada da popülerliğini gittikçe 
artırıyor. Türkiye’de Hülya Avşar kendi 
markasını yaratıp, beyaz tişörtler üretip 
satarak bu trende öncülük eden ünlülerden 
biri. Manken Çağla Şikel de kendi markasıyla 
mayo koleksiyonu oluşturup tüketicilere 
sunarak kendi adını ticarete döken ünlüler 
arasında en popülerlerinden biri. Marka 
uzmanları, ismini marka yaptırmak 
isteyenlerin devlet tarafından desteklenmesi 
gerektiğini vurguluyorlar. Hülya Avşar, 
Gülben Ergen, Tarkan gibi ünlü sanatçıların 
isimlerini marka yaptırmasıyla popülerlik 
kazanan ismi marka olarak tescil ettirmek 
aslında çok eskilere dayanıyor. 

Türkiye’nin ilk markaları hep 
isimlerden oluşuyor. Dünyada da önemli 
markalar hep işi kuran ve geliştirenin 
isimlerinden, bilinen lakaplarından veya aile 
soyadlarından oluşuyor. 

Türkiye’den adını marka yapanlardan 
Mithat Giyim, Boyner, Vakko, Hacı Şakir, 
Hacı Bozan, Karaca, Dice Kayek, Atıl Kutoğlu, 
Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Kiğılı, Yargıcı, 
Tekin Acar, Boyner, Gamze Saraçoğlu, Evrim 
Timur ilk akla gelenler oluyor. 

Türkiye’de 
adını marka 
yapanlar
Tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de eski 
markaların büyük bir kısmı 
kurucusunun adını-soyadını 
ya da sadece soyadını 
taşıyor. Türkiye’de bu trende 
en güzel örnekler ise, Hacı 
Şakir, Hacı Bozan, Karaca, 
Boyner, Tekin Acar, Yargıcı, 
Kiğılı gibi uzun yıllardan beri 
faaliyette olan markalar 
oluyor.

Adını marka 
olarak 
tescilleten 
ünlüler
Dünyada adını marka 
yapma konusunda 
David Beckham, Victoria 
Beckham, Naomi Campbell 
gibi isimler öncülük 
ediyorlar. Türkiye’de de 
Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses, 
Gülben Ergen, Tarkan, 
Özcan Deniz, Mahsun 
Kırmızıgül, Mustafa Sandal, 
Beyazıt Öztürk, Kenan 
Doğulu, Cem Yılmaz, Yılmaz 
Erdoğan gibi ünlü isimlerin 
de adlarını tescil ettirdikleri 
vurgulanıyor.

Adını marka 
yapan 
modacılar
Adını marka yapmak 
geçmişte modacılar 
arasında trend olurken, bu 
trendin öncüleri de Yıldırım 
Mayruk, Cemil İpekçi 
gibi ünlü modacılardı. 
Günümüzde de hız 
kesmeden devam eden bu 
trende Atıl Kutoğlu, Faruk 
Saraç, Evrim Timur, Bora 
Aksu, Rıfat Özbek, Hüseyin 
Çağlayan, Arzu Kaprol 
gibi tanınmış modacılar da 
isimlerini marka yaparak 
dâhil oldular. 

Atıl Kutoğlu, 
başarılarıyla 
uluslararası alanda 
dikkat çekiyor.

Hüseyin Çağlayan

Naomi Campbell Victoria & David Beckham

Tarkan

Cem Yılmaz

Abdullah Kiğılı Cem Boyner
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Hem kaliteli hem çevreci
Kurulduğu yıllardan bu yana çevre konusunda birçok ilke imza atan Altınyıldız, sürdürülebilir 
kalkınma felsefesine çevre koruma ilkelerini de yerleştiren firmalarımızdan biri. Geçmişinde çevre 
konusunda pek çok yatırım yapan firma gelecekte de bu tutumunu sürdürmekte kararlı.

Kilitçioğlu, insan ve doğa 
unsurlarının şirketleri için çok 

önemli olduğunu söylüyor.

Altınyıldız Dış İlişkiler Koordinatörü 
Ali Osman Kilitçioğlu

T ürkiye’nin köklü 
markalarından 
Altınyıldız, 

kuruluşundan bu 
yana, işine yatırım 
yaparken çevreye 
de yatırım yapan 
firmalardan biri. 
Şirket, 1970’li yıllarda 
İstanbul Bahçelievler 
Yenibosna’da faaliyet 
gösterirken, yanında akan Ayamama 
Deresi’ne zarar vermemek için atık 
sularını kimyasal arıtma ve atık su 
geri kazanma tesisinden geçirmeye 
başladı. Bu tesis, sektörde kurulan 
ilk tesis oldu. Altınyıldız’ın 
çevre konusunda başardığı 
ilkler saymakla bitmiyor. 
Sözü Altınyıldız Dış İlişkiler 
Koordinatörü ve TTSİS Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Osman 
Kilitçioğlu’na bırakalım… 

Çevre yönetimi son 
zamanlarda en çok 
gündemde olan konu 
oldu. Altınyıldız’ın 
çevre yönetimi 
politikasından biraz 
bahsedebilir misiniz?

Ekosistem 
haklarını korumak 
üzerine çalışan 
çevre oluşumları, 
küreselleşen dünyamızda 
doğa ve yaşam bilincinin 
her geçen gün daha duyarlı 
ve bilinçli olmaya ittiği 
insanlığın, korumacı, önleyici 
ve yaptırımcı olmasına 
etken olmuştur. Altınyıldız,  
sürdürülebilir kalkınmayı bu 
yönde algılayarak insan ve 
çevre odaklı kalkınmayı  felsefe 
olarak kabul etmiş, gelecekteki 
pazar şartlarında çok daha etkili 
olacak yaptırım gücü karşısında 
önceden önlemlerini alarak sürekli 
iyileştirmeyi amaç edinmiştir.

Ekosistem hakları 
üzerine çalışan oluşumlar 
çerçevesinde, firmamız 
mevcut yasa ve 
yönetmeliklere 
tamamıyla uymuş 
ve bundan sonra da 
değişecek mevzuata uymayı 

taahhüt etmiştir.
Sürdürülebilir kalkınma 

felsefenizde çevreyle ilgili neler var 
biraz daha açabilir misiniz?

Sürdürülebilir kalkınma felsefesiyle 
gelecek kuşaklara 

yaşayabilecekleri bir 
dünya, doğal kaynaklar 
ve güzellikler bırakarak; 
bunun için kullandığımız 
enerji, su, hammadde, 
işgücü gibi doğal 
kaynaklarla, boya ve 
kimyasalları optimum 
kullanmak, çevre ve 

insan sağlığına uygun 
koşullarda en uygun 
teknolojileri geliştirmek, 

proseslerimizin, 
kumaş ve konfeksiyon 
ürünlerimizin ekolojik 
dengeyi bozmayacak 
şekilde olması için 
sürekli gelişim içinde 
olunacak. Üretim 
sırasında ortaya çıkan 

atıkların azaltılması, 
geri kazanılması, 

mevzuata uygun şekilde 
taşınması ve bertaraf 

edilmesi, çalışanlarımız, 
tedarikçilerimiz ve çevremizle 
sürekli iletişim içinde 
olunup çevre bilincinin 
yaygınlaştırılması, çevre 

politikamızın en önemli 
hedefleri arasında yer alıyor. 

Sektördeki ilk çevre mühendisi ve ilk çevre  
departmanı Altınyıldız bünyesinde yer aldı.
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 Altınyıldız’ı çevre yönetimi 
konusunda diğer fabrikalardan ayıran 
öncü girişimleriniz nelerdir?

1973-1976 arası İstanbul Bahçelievler 
Yenibosna’da faaliyet gösterirken, 
yanımızdan içme suyu kıvamında 
Ayamama Deresi akıyordu. Atık 

sularımız için hemen kimyasal arıtma 
ve atık su geri kazanma tesisini kurduk. 
Bu tesis sektörde kurulan ilk tesis 
oldu. Tesis, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre 
Mühendisliği bölümü hocaları Prof. Dr. 
Nevzat Kor ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 
destek ve yardımları ile kuruldu. En 
modern laboratuvar ölçüm cihazları 
alındı. Tesisimiz çevre mühendisi 
olacak gençlerin staj yapma, çalışma 
ve uygulama yeri oldu. Böylece hem 

Ayamama Deresi’ni kirletmedik hem 
geri kazanılmış suyu kullandık. İSKİ’nin 
arıtma tesisi kurmayan fabrikalara 
kestiği KÖP (Kirlilik Önlem Payı) cezası 
ödemekten de kurtulduk. Arıtma tesisi 
kurmadan önce 1500 mg/lt’nin üzerinde 
olan atık su içindeki yağ miktarı, İSKİ 
standartlarının yani 50 mg/lt’nin altına 
indi. İlk çevre mühendisini biz istihdam 
ettik. İlk çevre departmanını kurduk. 
Altınyıldız 1980’li yıllarda hammadde 
olarak kirli yapak kullanırdı. Kirli yapak, 
Levyatan dediğimiz yıkama teknelerinde 
yıkanır ve kurutulurdu. Yıkamadan çıkan 
yağlı suları Alfa Laval tesislerinden 
geçirip Lanolin elde ederdik. Lanolin, 
ilaç ve kozmetik sanayiinin önemli bir 
girdisiydi. 2011 yılında ÇOSB- Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındık. 
Burada atıkları Organize Sanayi 
Bölgesi’nin ileri biyolojik  arıtma tesisine 
veriyoruz. Ergene Havzası Koruma 
Projeleri’ni destekliyoruz. 

Çevreyle ilgili olarak 
gerçekleştirdiğiniz başka ilkler neler? 
Çevre ile ilgili yaptığımız ilkler saymakla 
bitmez. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
T Sektörde 1990 yılında İTO’dan alınan 
ilk çevre ödülü,
T 1992 yılında fuel oil’den doğalgaza 
geçiş,
T 1997 yılında 5 MW’lık kojenerasyon 
santralını kurup kendi elektrik ve 
buharını üretmek,
T 2002 yılında EPDK’dan 5 MW altı en 
iyi kojenerasyon tesisi işletim ödülünü 
kazanmak,
T İlk ISO 9000 ve 14000 Kalite ve Çevre 
Yönetim Sistem Belgesi’ni almak,
T Sektörde ilk emisyon ölçümlerini Yıldız 
Üniversitesi Çevre Bölümü ile yapmak,
T Tesisin gürültü haritasını çıkartmak,

T Katı atıkları kaynağında ayrıştırmak.
Tıbbi atıkları belediyelere, tehlikeli 
atıkları belgeli firmalara taşıtarak, yine 
belgeli tesislerde bertaraf etmek,
T 2011 yılında BSI’dan, tekstilde ilk ISO 
14064 Sera Gazı Emisyon Belgesi alındı. 
2014 yılında belge BSI’ya doğrulatıldı 
ve karbon miktarının yıllık 55 bin ton 
ile 2011 yılının yüzde 30 altında olduğu 
görüldü. Şimdi hedefimiz PAS 2050 
Ürün Karbon Ayak İzi Belgesi almak. 

Ali Osman Kilitçioğlu “İleriye dönük olarak çatımızı güneş panelleri ile kaplayarak güneşten  
temiz, yenilenebilir enerji elde etmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” diyor.

Kilitçioğlu, çevre konusundaki 
hassasiyetlerini, tedarikçilerini 
seçerken de göz önünde 
bulundurduklarını söylüyor.

Bilgi için: Çiğdem Yıldız, cigdem.yildiz@tekstilisveren.org.tr Tel: (0212) 344 07 77

Sıfır karbon iplik, kumaş ve konfeksiyon 
üretmek.

Çevre yönetimi açısından şu an 
üstünde çalıştığınız bir uygulama, 
proje var mı?
Son olarak 14 Ağustos 2014 tarihinde 
baskı prosesi ilavesi için Çevresel Etki 
Değerlendirme Belgesi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan alındı. İleriye dönük 
çatımızı güneş panelleri ile kaplayarak 
güneşten temiz yenilenebilir enerji elde 
etmek de hedeflerimiz arasında.  

Bu durumda yönetim anlayışınızın 
içerisinde çevrenin korunmasının da 
yer aldığını söyleyebilir miyiz?

Çalışmalarımızı şeffaf ve hesap 
verebilir yönetim anlayışı ile hayata 
geçiriyor, tüm süreçlerde iç ve dış 
paydaşlarımızın katılımlarını önemsiyoruz. 
Sürdürülebilirlik, iş stratejilerimizin ve 
faaliyetlerimizin yapılandırılmasında 
ana akım politikamız. Çalışanlarımıza 
insan onuruna yakışan çalışma ortamı 
sunmak, müşterilerimize koşulsuz müşteri 
mutluluğu ilkesiyle hizmet vermek, 
üretim ve operasyonlarımızın çevreye 
olan etkisini en aza indirmek ve çevre 
dostu uygulamalara imza atmak, tedarik 
zincirimizde sosyal ve çevresel alanlarda 
olumlu etki sağlamak, toplumsal gelişimi 
destekleyen projeleri sivil toplum ve 

kamu ortaklığında hayata 
geçirmek, çalışanlarımızın 
gönüllülüğünü desteklemek 
sürdürülebilirlik çalışmalarımızın 
ana hatları. Sosyal ve çevresel 
performans ölçümlerimizde ortaya 
çıkan eksik veya yetersiz alanlarda 
düzenleyici aksiyon planları ile 
adımlarımızı tanımlayıp, sürekli 
iyileştirme hedefi ile çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Ulusal ve uluslararası 
platformlara üyeliklerimiz ile 
çalışmalarımızı paydaşlarımız 
ile paylaşıyor ve öğrendiğimiz 
iyi uygulamaları kendi çalışma 
alanlarımıza taşıyoruz. 

Tedarik zincirlerinizde de çevre 
kaygısıyla hareket ediyor musunuz?

Şirketimiz ürün ve hizmetlerimizin 
olumsuz çevre etkisini azaltmak için daha 
az hammadde ve yardımcı madde, enerji 
ve su kullanmak üzere farklı projelere imza 
atıyor. Çevre duyarlılığımız yalnızca şirket 
performanslarımız kapsamında değil 
aynı zamanda tedarik zincirimiz 
için de geçerli. Bu kapsamda 
tedarikçilerimizin enerji, 
su ve atık yönetimlerini, 
yasalara uygunluk kapsamında 
sosyal uygunluk denetimleri ile 
izliyoruz.

Altınyıldız, üretim 
aşamasında çevreyi  
korumaya her zaman 
özen gösteriyor.
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Türklere tasarlatıp 
Asya’da ürettiriyorlar
Tasarım-üretim sürecini birleştiren Türk hazır giyimciler, 
son dönemde beğenilen tasarımlarından kendilerine 10’ar 
bin adet ürettirilip geri kalan siparişlerin daha ucuz imalat 
yapan Asya’ya kaydırılması ile karşı karşıya. 

Türk hazır giyimcilerin 
tasarımları, uluslararası 
piyasalarda ilgi görüyor.
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Türk hazır giyim sektörü yarım asra 
ulaşan üretim tecrübesi ve moda 
anlayışı ile dünyada hatırı sayılır 

bir yer edinmiş durumda. Son 10 yıldan 
bu yana uluslararası markalara koleksiyon 
hizmeti de vermeye başlayan Türk hazır 
giyim ve konfeksiyon üreticileri, bu özellikleri 
ile rakiplerine fark atmayı başardılar. 
Hazırlanan koleksiyonlar içinden seçim 
yapan uluslararası alım grupları da bu 
koleksiyonları Türk üreticilere ürettirip dünya 
genelindeki mağazalarına bitmiş ürün olarak 
teslim ettiriyorlar. Ancak son dönemde 
uluslararası alım grupları da maliyetlerini 
düşürmek, küresel kriz sonrasında azalan 
kârlılıklarını artırmak üzere alışıldık 
standartların dışında uygulamalar yapmaya 
başladılar. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk hazır 
giyimcilerin tasarladığı koleksiyonlardan 
10 bin adetlik alım yapan uluslararası zincir 
markaların, koleksiyonların tutması halinde 
yaklaşık 1 milyon adetlik büyük ölçekli 
üretimleri daha ucuz üretim yapan Asya 
ülkelerinde yaptırıp yüzde 5-10 arasında 
komisyon vermeye başladıklarını söylüyor.

Türk üreticilerin hazırladıkları 
tasarımların uluslararası zincirler tarafından 
beğenildiğine işaret eden Büyükekşi, son 
dönemde yapılan uygulamayı şöyle özetliyor: 
“Türk üreticilerin hazırladıkları koleksiyonları 
alan uluslararası büyük zincir markalar, 
Türk üreticiye 10 ya da 20 bin adetlik 
üretim yaptırıyorlar. Üretilen bu ürünleri 
dünya genelindeki mağazalarına dağıtıp 
koleksiyonun beğenilmesi halinde de milyon 
adetlik üretimler gündeme geliyor. Ancak bu 
üretimi, Türkiye’den daha düşük maliyetle 
üretim yapan Vietnam, Bangladeş ya da 
Fas gibi ülkelere yaptırmayı tercih ediyorlar. 
Koleksiyonu tasarlayan üretici ile anlaşıp 
mağazalarda satışa sunulan ürünlerin 
satışından yüzde 5-10 arasında değişen 
oranlarda komisyon veriyorlar.”

Sistem yayılmaya başladı
Rekabetin artması ile her geçen yıl 

yeni yöntemlerin hayata geçirildiği hazır 
giyim sektöründe uygulamaya konulan bu 
komisyon uygulamasının Türk firmalar 
arasında yayılmaya başladığı belirtilirken, 
bu yolla ihracat geliri elde eden firmaların da 

giderek arttığına dikkat çekiliyor.
Küreselleşen dünyada hızlı modanın 

öneminin giderek daha da arttığına, 
uluslararası markaların yıl içinde çok 
sayıda koleksiyonu tüketicilere sunarak 
fark yaratmaya başladıklarına dikkat çeken 
Negreti Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Negrin, “Modanın giderek hız kazanması 
yeni yöntemlerin uygulanmasını da 
beraberinde getiriyor. Tüketicilere en yeniyi 
en uygun fiyatla sunan, dünyada gittikçe 
artan rekabet sürecinde başarılı oluyor” 
diyor. Türkiye’de üretim maliyetlerindeki 
artışın uzun yılardan bu yana Türk 
üreticilerle çalışan uluslararası alım 
gruplarını yeni uygulamalar geliştirmeye 
ittiğine işaret eden Negrin, koleksiyonu 
başka ülkede ürettirip satılan ürünler 
üzerinden komisyon verme uygulamasının 
da bu uygulamalardan biri olduğunu 
vurguluyor. Türk üreticilerin yaklaşık son 
10 yıldan bu yana Nike, Next, Mango, 
Zara gibi uluslararası alım gruplarına 
çalıştığına dikkat çekilirken, Türkiye’deki 
üretim maliyetlerindeki artış, rakip ülkelere 
göre Türkiye’nin şansını azaltıyor. Bu 
durum da Türk firmaların koleksiyonlarını 
beğenen alım gruplarının komisyon 
verme uygulamasını geliştirerek Türklerle 
çalışmaya devam etmeleri sonucunu 
doğurmuş. 

Gidenler geri geliyor
Türkiye’de koleksiyon uygulamasının 

yapılması ile birlikte Abercrombie§Fitch 
gibi daha önce Türkiye pazarından alımı 
durduran markaların geri geldiklerine 
de dikkat çekiliyor. Türkiye’nin esnek 
uygulamaları ile birlikte moda üretip satma 
konusunda önemli bir yere geldiğine, bunun 
uluslararası markaları tekrar Türkiye’ye 
çektiğine de vurgu yapılıyor. 

Dünyada moda merkezlerinin değişmeye 
başladığına dikkat çeken modacı Necla 
Güvenç, İstanbul’un son yıllarda moda 
merkezi olduğunu ve tekstil açısından 
önemli bir yere geldiğini söylüyor. 

Tüm dünyada İstanbul’dan çıkacak 
markaların beklendiğini belirten Güvenç, 
“Türkiye, Ortadoğu’da moda bakımından 
önemli bir yere sahip. Son yıllarda Uzakdoğu 
ve Çin’e kadar uzanan bir moda serüvenimiz 
bulunuyor. Özellikle önümüzdeki yıllarda 
İstanbul’un ve Türk modacıların dünya 
moda sektöründe önemli bir yere gelmesi 
bekleniyor. Bunun ilk sinyalleri de gelmeye 
başladı” diyor.

Ahmet AkbAlık / Öz-Ak tekstil  
YÖnetim kurulu bAşkAnı

“Koleksiyonlarımız beğeniliyor”

Türk konfeksiyon ve hazır giyim firmaları, uzun yıllardan 
bu yana edindikleri tecrübelerini, artık dünyada ses 

getiren koleksiyonlar üreterek taçlandırıyorlar. Guess’ten 
Zara’ya kadar dünyaca ünlü markalar, hazırladığımız 
koleksiyonları beğenip Türk üreticilerle çalışıyorlar. 
Geçmişte sadece fason üretim yapan Türk firmaları artık 
koleksiyonları ile dünya pazarlarında boy gösteriyorlar. 
Tabii bu koleksiyonlar bahsi geçen markaların etiketleri 
ile üretildikleri için Türk tasarımları, gizli kahramanlar 
tarafından üretilmiş oluyor. Koleksiyonlara komisyon 
ödeme uygulamasının Türk firmalar için koleksiyonda 
söz sahibi olma bakımından önemli bir durum olduğunu 
düşünüyorum. Önemli olan harcanan emeğin 
karşılığının alınabiliyor olması.

Ahmet Öksüz / kipAş holding  
YÖnetim kurulu bAşkAn YArdımcısı

“Markalaşamadık”

Türkiye, tekstil ve hazır giyim açısından dünyanın 
önde gelen üreticileri arasında yer alıyor, ancak 

Türk üreticiler olarak hâlâ markalaşabilmiş değiliz. 
Koleksiyonlar üretsek, başarılı işlere imza atsak da, 
bunu hep başka markalar için yapıyoruz. Kendi 
markamızı üretebilmiş olsaydık, çok daha kârlı ve 
katma değeri yüksek çalışmalara imza atmış olurduk. 
Lee Cooper markasını satın alarak bir dünya markasını 
Türkiye’ye kazandırırdık. Dünyada böyle bir sürü marka 
satışa çıkıyor. Böyle fırsatlar yakalanarak hazır giyim, 
konfeksiyon konusunda Türkiye’ye yeni markalar 
kazandırılabilir.

Türkiye’de hazırlanan 
ürünün tutması halinde, 
büyük ölçekli üretim Asya 
ülkelerine yaptırılıyor. 
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temsilcilerinden oluşan üçlü yapı 
tarafından öngörülen kemer sıkma 
politikalarına karşı tutumunun 
ne olacağının bilinmezliği olarak 
karşımıza çıkıyor. Yunanistan’ın 
yeni hükümeti, seçimlerde vaat 
ettiklerini nasıl gerçekleştireceğinin 
çarelerini araya dursun, Almanya 
tarafından borcun ötelenmesi ya da 
yeniden yapılandırılması konusunda 
Yunanistan’ın umutlu olmasını 
sağlayacak bir yaklaşım gelmiyor. 
Almanlar bu konuda son derece kararlı. 
Dolayısıyla tüm dünya Yunanistan’ın 
nasıl bir çılgınlık yapacağını 
düşünürken, tüm bu riskli unsurlar 
aslında güvenli liman olarak görülen 
Amerikan 10 yıllık tahvillerine yönelişe 
neden oluyor ve neticesinde güven 

duyulan ABD ekonomisinin en önemli 
güç göstergesi olan ABD Doları gün 
geçtikçe değerlenmeye devam ediyor.  

FED’in adımı
Amerikan Merkez Bankası FED’in 

en geç haziran ayında faiz artırımına 
gitmesi en büyük beklenti. Zaten 
ABD’den gelen son tarım dışı istihdam 
verisi bu ihtimali kuvvetlendirdi. 
Tek zayıf gibi görünen husus, bir 
türlü hedeflenen yüzde  2 düzeyine 
çıkarılamayan enflasyon. Bizim gibi 
gelişen ülkeler ise sıcak paranın bir 
miktar daha kendilerinde kalması 
için ABD’den gelen kötü verileri tabiri 
caizse cımbızla seçerek ön plana 
çıkarmaya çalışıyor. Gelişen ülkelerin 
temel düşüncesi “ABD ne kadar geç 

faiz artırımına giderse bizler için o 
kadar müddet daha doları kullanma 
imkânı olacak”. Nihayetinde ABD faiz 
artırımına gittiğinde bunun anlamının 
“ABD Doları’nın sahibi benim. 
Sizlere geçici olarak göndermiştim. 
Şimdi geri çağırıyorum” olduğunu 
çok iyi biliyorlar. O nedenle yakın 
gelecekte ABD faiz artırdığında 
doların değerinin daha da yükselmesi 
muhtemel. 

ABD ve bizim faiz oranımız
ABD faiz artırımına gittiğinde 

bizim hangi faiz oranları ile 
yakalanacağımız ise çok önemli. 
Zira çok düşük faiz oranlarında 
kalmak, reel getiriyi (faiz oranı ile 
beklenen enflasyon oranı arasındaki 
fark) negatifte tutabileceği için, 
çıkış anında çıkışın şiddeti çok 
hızlı olabilir ve bu çıkışı engellemek 
için tahminlerden daha yüksek bir 
faiz artışı gerekebilir. İşte bence 
aslında bu nedenlerden ötürü içeride 
Merkez Bankası temkinli durmaya 
ve koridorun üst bandı olarak 
adlandırdığımız gecelik borç verme 
faizini yüzde 11.25’te tutmaya özen 
gösteriyor. Bu faiz oranı aslında 
dolardaki daha yüksek hareketlere 
karşı bir supap görevini de görüyor. 
Ancak gelgelim, koridorun üst 
bandında indirim olmayınca, içeride 
politika faizinde ne indirim yaparsanız 
yapın, kredi faizlerine indirim olarak 
yansımıyor. Tartışmanın ana noktası 
da buradan çıkmakta. 

Bu açmazlar içinde 24 Şubat’ta 
Merkez Bankası’nın nasıl bir karar 
alacağı hem merak hem de endişe 
konusu olarak gündemde duruyor. 

Oysa bizim açımızdan en 
önemli husus “yapısal reformlar” 
olarak adlandırdığımız “yeniden 
dönüşüm programı”nın bir an önce 
uygulamaya sokulması. Türkiye’nin 
hızla sanayiden hizmete kayan 
yapısının yeniden sanayi eksenine 
oturtulması gerekiyor. Yoksa sadece 
kur – faiz ve enflasyon üçgeni bizi 
Bermuda Şeytan Üçgeni benzeri içine 
çekip yok edebilir. Sanayiye dönüşü 
gerçekleştiremediğimiz zaman, “Bu 
Almanlar nasıl oluyor da bu kriz 
ortamında ihracat rekoru kırıyor?” diye 
kendi kendimize hayıflanıp dururuz. 

Bu satırların yazıldığı sırada 
ajanslardan yıldırım hızıyla 
“Minsk’teki zirveden 16 saat 

sonunda ateşkes çıktı” haberleri 
internet haber sitelerine ulaştı. 
Haberin bir başka yerdeki yorumu 
ise “Ateşkes çıktı dolar düşüyor” 
şeklindeydi.

Yazımı sizlere ulaştırmaya 
çalışırken temel düşüncem herkesin 
birbirine, işadamlarının ise daha çok 
kendi kendilerine sordukları “Ne olacak 
bu doların hali?” sorusuna cevap 
aramaktı. Ateşkes haberi ulaşınca 
USD/TL kotasyonlarına baktığımda 
2.4852 (gün başlangıcına göre yüzde 
0.82 aşağıda) olduğunu ve aslında 
söylendiği kadar hızlı aşağı yönlü bir 
hareketin olmadığını gördüm. Esasen 
içerideki sıkıntının temel noktası 
burada. Dolar yükseliyor, yükselirken 
de aşağıda hiç boşluk bırakmadan bu 
yükselişi gerçekleştiriyor. Oysa orta 
vadeli planda 2015 yılı sonu için dolar 
kurunu ortalama 2.28 TL, 2016 yılı için 
ise 2.37 TL olarak belirlemiştik. Şimdi 
geldiğimiz noktada 2016 hedefinin bile 
çok üzerindeyiz. 

Beklenmeyen durum mu?
Peki, bu beklenmeyen ya da 

sadece Rusya ve Ukrayna arasındaki 
gerginliğe bağlanabilecek bir durum 
mu? Bence kesinlikle hayır. 

Dolar endeksi bu yazının yazıldığı 
sıralarda 94.83 değerlerinde 
seyrediyordu. 1 Ocak 2015 tarihinden 
bu yana baktığımızda bu değerler çok 
yüksek seviyelerdeki değerler olarak 
göze çarpıyor. 

Dolar endeksi; Amerikan Doları’nın 
Japon Yeni, Euro, Kanada Doları, İngiliz 
Sterlini, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı 
gibi 6 büyük para biriminden oluşan 
bir döviz sepetine karşı geometrik 
ortalama yöntemiyle hesaplanan 
değerini ölçer. Bu nedenle ABD Doları 
söz konusu bu sepete karşı zaten 
oldukça değerli. Diğer taraftan ABD 
Doları tüm gelişen ülke paralarına 
karşı da değer kazanıyor. Yani TL’nin 
değer kaybı tek başına değil. Ancak 
bizde içteki faiz indirimi polemikleri 
ve bu polemiklerin ciddi bir gerginliğe 
dönüşmüş olması neticesinde TL, ABD 
Doları’na karşı en kötü performans 
gösteren para birimlerinden birisi. 
Üstelik Rusya – Ukrayna gerginliği 
makul, kabul edilebilir bir ateşkes 

ile sonlanırsa, Rusya’da kaybeden 
yatırımcılar bu kayıplarını telafi 
etmeye çalışacaklardır. Diğer bir 
deyişle, bizden çıkan paranın gidecek 
başka bir alternatifi daha olacak. O 
nedenle ateşkes haberleri gelse bile -ki 
bu haberlerin detayında daha henüz 
tam anlamıyla herkesi ikna eden bir 
sonuca yaklaşılmadığı anlaşılıyor- 
doların özellikle Türk Lirası karşısında 
zayıflaması pek mümkün gözükmüyor. 
İçeride 2.50 TL’lik sınırın önemli bir 
psikolojik sınır olduğunu ise hepimiz 
çok iyi biliyoruz. 

Yurtdışı piyasalar açısından 
diğer bir önemli risk unsuru ise 
Yunanistan’ın Troyka olarak 
adlandırdığımız, Avrupa Merkez 
Bankası – IMF ve Avrupa Birliği 

Doların 
ateşi ne 
kaDar 
Devam 
eDecek?

Prof. Dr. Sabrİ Burak Arzova
Marmara Ünİversİtesİ / İşletme Fakültesİ
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Alım gruplArı 
Türkiye’ye 
yönelecek
Tekstil ve hazır giyim sektörleri için rekabetin arttığı dünyada bir 
‘cent’in bile önemi büyük. Bangladeş, Pakistan, cezayir, Tunus gibi 
rakiplerin yarattığı rekabet nedeniyle geçtiğimiz yıl konfeksiyon 
alımlarında yüzde 4-5’lik daralma yaşanmıştı. Bu yıl ise, doların euro 
karşısında değer kazanmasından kaynaklı rakiplerin maliyetlerinin 
artması ve Türkiye ile aynı fiyatlara üretim yapmaya başlamaları, yılın 
ikinci yarısında alım gruplarının siparişlerini Türkiye’ye kaydıracak.

İhracat hedefinin 
artırılarak, yılsonu 
için 20.5 milyar 
dolara revize edilmesi 
bekleniyor.
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Türkiye, tekstil ve hazır giyim 
alanlarında yarım asırı geçen 
tecrübesi ile Avrupalı markaların 

alım yaptığı en önemli pazarlardan biri 
niteliğinde. Ancak son yıllarda artan 
rekabet nedeniyle Bangladeş, Çin, Pakistan, 
Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerin Türkiye’ye 
göre daha ucuz üretimleri ile öne çıkmaları 
Türkiye’ye Avrupa’da rekabet yaratmalarına 
neden oluyor. Bir de buna Avrupa 
ekonomisinde yaşanan durgunluk eklenince 
işler giderek zorlaşıp karmaşık bir hal alıyor. 

Bangladeş, Çin, Pakistan, Fas, Tunus, 
Cezayir gibi rakipler geçtiğimiz yıl 
Türkiye’ye göre yüzde 20’lere varan oranda 
daha avantajlı iken, son dönemde doların 
Euro karşısında değer kazanmasından 
kaynaklı maliyet artışıyla Türkiye ile aynı 
fiyatlara üretim yapmaya başladılar.

Türkiye Giyim Sanayiciler Derneği 
(TGSD) Başkanı Şeref Fayat, Türkiye’nin 
rakiplerinin paritede yaşanan değişimle, 
girdilerinin dolar bazlı, satışlarının Euro 
bazlı olmasından dolayı Türkiye ile aynı 
fiyatlardan üretim yapar haline geldiklerini, 
Avrupalı alım gruplarının bu nedenle 
yılın ikinci yarısında alımlarını Türkiye’ye 
kaydıracaklarını söylüyor.

1 milyar dolarlık fark
2014 yılını 18 milyar 75 milyon dolarlık 

ciro ile kapatan hazır giyim sektörü bu 

yıl 19.5 milyar dolarlık ihracat hedefi 
belirlemişti. Rakiplerden Türkiye’ye 
yönelmesi beklenen yeni siparişler ile 
birlikte ihracat hedefinin yılsonunda 20.5 
milyar dolara revize edilmesi bekleniyor. 

Türkiye’nin maliyetlerinin yüzde 25’lik 
kısmının dolar bazlı geri kalan kısmının 
da Euro ve TL bazlı olduğuna dikkat çeken 
Fayat, “Bu durum Türkiye lehine avantaj 
sağlıyor. Şu anda daha önce alınan siparişler 
yapılıyor. Yılın ikinci yarısından itibaren 
de yeni siparişlerin Türkiye’ye yönelmesi 
ve ihracatımızın 1 milyar dolar artmasını 
bekliyoruz” diyor.

Dünyanın önde gelen markaları olan 
GAP, H&M, Mango ve Zara gibi markaların 
bu süreçte rakip ülkelere verdikleri 
siparişlerini Türkiye’ye yönlendirerek 
Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlık 
avantajından ve hızından yararlanacakları 
da vurgulanıyor. 

 Dünyanın önde gelen markalarına 
üretim yapan Öz-Ak Tekstil’in 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akbalık, 
dünya genelinde gençlerin elektronik 
harcamalarına yönelmelerinin tekstilde 
‘cheap fashion’ ucuz moda kavramının 
gelişmesine neden olduğunu söylüyor. 
Akbalık, alım gruplarının da giderek orta 
ve alt segment ürünlere yöneldiklerine 
de dikkat çekiyor. Dünyanın önde gelen 
markalarına üretim yapan Yeşim Tekstil de 

bu süreçte tüketiciler ve alım gruplarının 
trendlerinde yaşanan değişimleri takip 
eden firmalardan biri. Yeşim Tekstil 
CEO’su Şenol Şankaya, 2015’te Avrupa’da 
yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı 
özellikle Avrupalı müşterilerinin alımlarında 
azalmalar beklediklerini söylüyor. Avrupalı 
büyük alım grupları ekonomik anlamda 
zorlandıkları için onların alım sıkıntısının 
Türkiye’deki tedarikçileri de etkilediği 
yönündeki yorumlara ilişkin Şankaya, şu 
değerlendirmeyi yapıyor: “Avrupa’daki 
kriz, müşterilerimizin satışlarını etkiliyor, 
bu da doğal olarak sonrasında Türkiye’ye 
gelen RPT ve hızlı siparişlerin azalması 
yani Türkiye’nin alımlarının genel olarak 
azalması anlamına geliyor. Firma olarak 
satışlarımızı artırmak, Portekiz’den 
daha fazla payı Türkiye’ye kaydırmak 
istiyorsak, dizayn ve inovatif kumaşlara 
yatırım yapmamız, müşterimizi sürekli 
beslememiz lazım.” Fast fashion çalışan 
Zara gibi müşterilerde ise alımlarda azalma 
öngörmediklerine dikkat çeken Şankaya, 
değişen trendler konusunda da şu bilgileri 
veriyor: “Ürün gruplarında yenilikçi, inovatif 
ürünler her zaman ilgi çekmeye devam 
edecek. Bunun dışında yaşam tarzı kaynaklı 
olduğunu düşündüğümüz, spor kıyafetlere 
ilgi son yıllarda arttı, bundan sonra da 
artmaya devam edecek gibi görünüyor. 
Performans kumaşları, polyester, naylon 
içerikli kumaşların daha çok satılacağını 
düşünüyoruz. Özellikle fast fashion tarafında 
müşterinin kısa termin beklentisinde 
artışlar var ama bunun dışında kalan 
müşterilerde böyle bir beklenti yok.”

Yeni pazarlar
Son yıllarda Türkiye pazarından alım 

yapan ülkeler arasına Japonya da eklenmişti. 
Dünyanın en büyük alım grupları arasında 
gösterilen Japon Aeon firması da Türkiye’den 
ve Yeşim Tekstil’den alım yapıyordu. Aeon 
firması ile çalışmaların sona erdiğini, ancak 
başka Japon alım gruplarının kendileriyle 
iş yapmak için görüşmeler yürüttüklerini 
belirten Şenol Şankaya, “Şu anda başka 
bir Japon firmayla görüşmelerimiz devam 
ediyor. Kumaşımız beğenildi, onaylandı. 
2015’in ikinci yarısında durum netlik 
kazanacak” diyor. “Uzakdoğu’da alımlar 
dolar ile olduğu için, doların Euro karşında 
değer kazanmasından kaynaklı Uzakdoğu 
alımlarının azalacağını düşünüyoruz” 
görüşünü dile getiren Şankaya, bu durumun 
tamamen gelecekteki kura bağlı olduğunu, 

bu alımların Türkiye’ye kayması için 
Euro’nun TL karşında değer kazanması 
gerektiğini, yoksa Uzakdoğu’nun dolar 
konusundaki dezavantajından dolayı 
Türkiye’nin avantaj sağlayamayacağını 
söylüyor.

Koleksiyon isteniyor
Avrupa’da yaşanan ekonomik daralma 

ile birlikte geçmişte ‘fast fashion’ olarak 
adlandırılan hızlı moda, yerini ‘cheap fashion’ 
olarak adlandırılan ucuz modaya bırakmış 
durumda. Son yıllarda müşterilerden daha 
sık koleksiyon hazırlanması yönünde talepler 
geldiğine dikkat çekiliyor. Yeşim Tekstil 
olarak dünyanın önde gelen markalarının 
üretim ortağı olma stratejisiyle üretim 
yaptıklarını belirten Şenol Şankaya, şöyle 
devam ediyor:

“Son dönemde müşterilerimizden daha 
aralıklarla sık koleksiyon hazırlama yönünde 
talepler alıyoruz. Genellikle onların talep 
ettiği kumaşlar ve modeller bir araya geliyor, 
daha sonrasında onay alınıyor. Ayrıca buna 
ek olarak Ar-Ge ve tasarım bölümlerimiz 
birlikte karar vererek, müşteriye kendisi 
istemeksizin koleksiyonlar hazırlıyor. Bu 
modellere sipariş alıyoruz, özellikle İnditex 
Grubu bu yönde çok aktif. Maliyet ise 
tamamen kumaş-model dikim süresi-
aksesuarların maliyetleri ile belirleniyor.” 

Tüketici 
talepleri nasıl 
değişti?
Alım grupları, tüketicinin 
hızlı moda anlayışının 
ucuz moda anlayışına 
dönüşmesi nedeniyle 
daha ucuz ürünlere 
yönelmeye başladılar.
Hızlı ve sürekli 
koleksiyon değiştirmek 
trend haline geldi.
Avrupa ülkelerinin yanı 
sıra son yıllarda Japonya 
ve Afrika ülkelerinden 
yeni alım grupları 
Türkiye pazarını keşfetti.
İran ile imzalanan 
serbest ticaret anlaşması 
çerçevesinde İran’ın 
da Türkiye’den alım 
yapması bekleniyor.

Son dönemde doların euro karşısında değer kazanmasından kaynaklı maliyet artışıyla, daha önce  
Türkiye’den ucuza üretim yapan birçok ülke bizimle aynı fiyatlara üretim yapmaya başladı.

Dünyanın önde 
gelen markaları 
siparişlerini  Türkiye’ye 
yönlendiriyor.

Türkiye, tasarımları ile 
de rakipleri karşısında 
fark yaratıyor.
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Türkiye ile İran arasındaki tercihli 
ticaret anlaşması görüşmeleri, 
10 yıllık bir maraton sonucunda 
nihayet bu yılın başında devreye 
girdi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 
İran ziyaretinde atılan imzaların 
ardından, İran’ın Türkiye’ye tarife 
indirimi sağlaması kararlaştırıldı. 
Bu anlaşmayla da tekstil ve hazır 
giyim üreticilerinde hareketlilik 
göze çarpmaya başladı. 2014 
yılında İran’a 413 milyon dolarlık 
tekstil ve hazır giyim ürünü satan 
Türk tekstilcilerinde hedef, bu 
rakamı 1 milyar dolara çıkarmak. 

Tercihli Ticaret 
Anlaşması tekstilcileri de 
heyecanlandırdı.

İran’ın kısa bir süre önce Türk 
TIR’larından akaryakıt fiyat farkı 
almasıyla, Türkiye’nin de aynı 

uygulamayı başlattığı, bunun paralelinde 
ise İran’la karayolu taşımacılığının durma 
noktasına geldiği herkesin malumu. İki 
komşu ülke arasında lojistikte yaşanan 
sıkıntıların çözümü bu noktada artık daha 
da kritik hale geldi. Bu bağlamda İran’la 
imzalanan tercihli ticaret anlaşması, sadece 
gümrük vergilerinde yapılacak indirimlerin 
yanı sıra tekstil ihracatçılarını da 
heyecanlandırdı. İran ile 10 yıldır sürdürülen 

müzakerelerin sonuçlanmasıyla, geçen yıl 
ocak ayında Tahran’da Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci ile İran Sanayi, Maden ve 
Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nematzade 
tarafından imzalanan Tercihli Ticaret 
Anlaşması, yılbaşı itibariyle yürürlüğe girdi. 

Karşılıklı tarife indirimi
Anlaşma ile Türkiye’nin bazı tarım 

ürünlerinde İran’a tarife indirimi vermesi 
ve buna karşılık İran’ın ise bazı sanayi 
ürünlerinde Türkiye’ye tarife indirimi 

TEksTİlCİlERİN 
TERCİhİ İRaN

lojistikte yaşanan sorunların çözümü artık 
gelinen noktada kritik bir önem taşıyor.
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sağlaması kararlaştırıldı. İran’ın anlaşma 
kapsamında Türkiye’ye tarife indirimi 
sağlayacağı ürünler arasında tekstil, hazır 
giyim ve ev tekstili ürünleri başı çekiyor. 
Ayrıca İran, petrol fiyatlarının 50 doların 
altına düşmesiyle yaşadığı gelir kaybını 
Türkiye ile ticaretle kapatmaya çalışırken, 

Türkiye de Suriye ve Irak pazarlarındaki 
kaybını İran ile telafi etmeye hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere yaklaşık 10 yıl önce 
başlayan görüşmelerde imzalar, 29 Ocak 
2014’te İran’da atılmıştı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı İran 
ziyaretinde atılan imzaların ardından, 

anlaşma 1 Ocak 2015’te, Bakan Nihat 
Zeybekci’nin İran ziyareti sırasında devreye 
girdi. 

Mağaza hazırlığı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 

açıkladığı rakamlara göre, İran’a geçen yıl 
Türkiye’nin hazır giyim ihracatı 71 milyon 
532 bin dolar olurken, 341 milyon 81 bin 
dolarlık da tekstil ve hammaddesi ihraç 
ettiği görülüyor. Bu rakamlar toplamında 
Türkiye’nin 2014 yıllık tekstil ve hazır 
giyim ihracatı 413 milyon doları yakalamış 
durumda. 

Tercihli ticaretle birlikte birçok sektörde 
olduğu gibi hazır giyimde de uygulanan 
yüzde 100’lük gümrük vergisi yüzde 
40’a düşecek. Bu durum, geçen yıl İran’a 
400 milyon doların üzerinde ihracat 
yapan tekstil ve hazır giyimcileri İran’da 
mağazalaşma yoluna soktu.  

Bu arada tekstil ve hazır giyimciler, 
2015’te ihracatı artırmak adına İran’da 
çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Bu 
kapsamda İstanbul Ticaret Odası (İTO) ilk 
kez 1-4 Şubat 2015’te Tahran’da Türk Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon Fuarı düzenleyecek. 
Fuara Bayrampaşa Tekstilci Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (BATİAD), Laleli Sanayici 
ve İşadamları Derneği (LASİAD), Merter 
Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD), 
Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği 
(OTİAD) ve Türkiye Triko Sanayicileri 
Derneği üyeleri katılacak. 

Süreç iyi takip edilmeli
İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 

Denizer, yapılan anlaşmanın içeriğinin 
açık olmasına vurgu yapıyor. Mustafa 
Denizer, şunları söylüyor: “İran’a uzun 
yıllardır Türkiye olarak tekstil ve hazır giyim 
ihracatımızın yoğun olarak gerçekleştiği 
bilinen bir gerçek. Son dönemde ortaya 
çıkan rahatsızlıklarsa herkesin bildiği 
akreditif ve transit geçiş konusu. Bu 
imzalanan anlaşma şayet bu iki sorunu 
bertaraf edebilecekse ya da karşılıklı 
iki Türkiye ve İran bankası bunları 
halledebiliyorsa, anlaşmanın meyvelerini 
veriyor olduğunu söyleyebiliriz.” Denizer, 
dolayısıyla sürecin dikkatli takip edilmesini, 
fakat atılan adımların olumlu olduğunu 
dile getiriyor. Dikkat edilmesi gereken bir 
diğer konu ise İran’la son yıllardaki ticarette 
açığın yukarı çıkması. 2012 yılında 9.9 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz 
İran’a 2014 Ocak-Kasım döneminde 3.4 

milyar dolar ihracat gerçekleştirebildik. 
Buna rağmen aynı dönemde 9.1 milyar 
dolarlık da ithalatımız söz konusu. 
Dolayısıyla şu anda 5.7 milyar dolarlık bir dış 
ticaret açığımız bulunuyor.

Katma değere vurgu
Bu anlaşmayla Türkiye’den 140, İran’dan 

125 olmak üzere toplamda 265 üründe 
gümrük vergilerinde ciddi düşüşler 
yapılması planlanıyor. Yılsonunda ise bu 
sayının 300’e çıkarılması bekleniyor. Türkiye 
ile İran arasındaki ticaret hacmi, 2013 yılında 

14.6 milyar dolar ve 2014’te ise bu oranın 
15 milyar dolar civarında olurken, gelecek 
yıl bu rakamın 35 milyar dolara çıkması 
bekleniyor. İran’da ise Türk markalarının 
toplamda 135 mağazası bulunuyor. Öte 
yandan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı (İTHİB) İsmail 
Gülle, yapılan tercihli ticaret anlaşmasını 
ise gelecek indirimlerin çok fazla ekonomik 
değer yaratan ürünlere yapılmadığına dikkat 
çekiyor. Gülle, “Tercihli ticaret anlaşmasının 
iyi niyetlerle imzalanmış bir anlaşma 
olduğunu biliyoruz. Fakat katma değeri 
daha güçlü ürünlerde bu kararlar alınsaydı, 
Türkiye için daha iyi olurdu. Dolayısıyla 
anlaşmayı olumlu buluyoruz, fakat büyük 
patlamaların olması da şu an için söz konusu 
değil” diyor. Tekstilde en önemli pazarlardan 
biri olan İran’ın bu şekilde davranarak  kendi 
pazarlarını korumaya çalıştığı dile getiriliyor.

İran, petrol fiyatlarının 50 doların altına düşmesiyle yaşadığı gelir 
kaybını Türkiye ile ticaret yaparak kapatmaya çabalıyor. 

Tahran’a ‘Türk 
Ticaret Merkezi’ 
açılıyor 
2015’in ilk günlerinde İran’a 
bir ziyaret gerçekleştiren 
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Tercihli 
Ticaret Anlaşması’nda 
karşılaşılabilecek muhtemel 
sorunların çözümünü 
denetlemek üzere iki ülke 
tarafından teknik heyetlerin 
her ay toplanacağını 
açıkladı. Bu teknik 
heyetler, anlaşmanın tüm 
maddelerini tek tek kontrol 
edecek. Ayrıca iki ülke 
arasında ortak yatırımların 
desteklenmesi, yatırımların 
karşılıklı korunması, ticaretin 
kolaylaştırılması, gümrük 
işbirliğinin artırılması, 
taşımacılıktaki sorunların 
çözülmesi noktasında 
da temaslar sürüyor. Bu 
kapsamda Türkiye, İran’a 
mal satan Türk tüccarların 
haklarını korumak 
için Tahran’da ‘Türk 
Ticaret Merkezi’ açmaya 
hazırlanıyor.

Nihat Zeybekci imza 
töreninde...

Türkiye’den 140, İran’dan 
125 olmak üzere 265 
üründe gümrük vergisi 
düşüşü bekleniyor.
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Gümrük 
laboratuvarı 
kansere geçit 
vermiyor
bin 200 metrekarelik alanda faaliyet 
gösteren istanbul gümrük Laboratuvarı, 
yurtdışından gelen tekstil ürünlerinin 
denetimini yaparak kanserojen ürünlerin 
türkiye pazarına girmesine engel 
oluyor. Laboratuvarın dünü, bugünü ve 
geleceğini, Laboratuvar müdürü yaşar 
çiftçi ile konuştuk.

Laboratuvarlarda 
yapılan incelemeler 
hayati önem taşıyor.

Çin’den gelen ürünlerde son dönemde 
sağlığa zararlı ürünlere daha fazla 
rastlanır oldu. İnsan sağlığına kansere 

varan oranda zarar veren bu ürünlerin 
denetimlerini yapan yerlerden biri de 
İstanbul Gümrük Laboratuvarı. İstanbul 
Gümrük Laboratuvarı büyük oranda Müdürü 
Yaşar Çiftçi’nin eseri. Çiftçi, laboratuvarın 
gelişmesine, burada çalışan onlarca 
kimyagere ve milyon dolarlık cihazlara 
bakarken haklı bir gurur duyuyor. Sağlığa 
zararlı ürünlerin tespitinde büyük emeği var. 
Kendisi ile laboratuvarı ve sağlığa zararlı bu 
ürünleri konuştuk.
sizi tanıyabilir miyiz?
14 yıldır Laboratuvar Müdürlüğü görevimi 
devam ettiriyorum. Laboratuvarımız daha 
önceden şube müdürlüğü adı altında 
hizmet veriyordu. Daha sonra ayrı bir 
yapılanma olarak İstanbul Gümrük Ticaret 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Laboratuvar 
Müdürlüğü’ne dönüştü. 
gümrük laboratuvarlarının kurulma 
amacı nedir?
Gümrük laboratuvarları, Avrupa ve 
Türkiye’de eşyanın tarifesini belirlemeye 

yönelik ortaya çıkıyor. Daha sonra 
çevre ve sağlık bilincinin gelişmesiyle 
laboratuvarların yaptığı denetimler şekil 
değiştiriyor. Tekstil ürünlerinde kanserojen 
boya analizleri yapıyoruz. Son aylarda ise 
yoğun olarak özellikle oyuncaklar, kırtasiye 
ürünleri denetime geliyor. Kanserojen, 
azo boyalar, fitalatlar ve ağır metallerin 
analizini yapıyoruz. Bir oyuncağın bir çocuk 
tarafından yutulması halinde midesine 
verebileceği zararın dahi analizini yapıyoruz. 
‘tarife’ derken eşyada taahhüt 
edildiği oranda malzeme kullanılıp 
kullanılmadığını kast ediyorsunuz değil 
mi?
Evet. Eşyanın üzerinde solvent veya benzeri 
zararlılar var mı? Çalışacak işçi yönünden 
zararlı maddeler var mı? Buna bakıyoruz. 
Gümrük rejiminde EK-5 vardır. Gümrük 
muayene memurları o EK-5’te yer alıp 
almadığıyla ilgili sorular soruyor. Biz de 
hepsine analizlerle cevap veriyoruz.
istanbul gümrük Laboratuvarı’ndan 
bahsedersek… 
İstanbul Gümrük Laboratuvarı, 2009 
yılında kuruldu. Daha önce İstanbul’da 

azo boyalara hassasiyetten dolayı daha 
fazla Uzak Doğu ürünü gümrüğe takılıyor.
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üç ayrı laboratuvar bulunuyordu. 
Halkalı, Bayrampaşa ve Erenköy’de… 
Halkalı’daki tekstil, Bayrampaşa gıda 
ve tekstil ağırlıklıydı. Erenköy ise 
daha genel kapsamlı bir laboratuvardı. 
Laboratuvarlarımızın üçünü, sonradan 
inşa edilen laboratuvar müdürlük 
binamıza taşıdık. Faaliyetlerimizi burada 
sürdürüyoruz. 
ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz?
Burada tekstil, gıda, petrol, temel kimya 
ve metal laboratuvarlarımız var. Temel 
kimyanın içinde plastiklerin ve kauçukların 
denetlendiği bir laboratuvar var. Petrol 
laboratuvarı kendi başına ayrı bir ihtisas 

şeklinde ilerledi. Gıda 
laboratuvarı zaten 
1996’da Bayrampaşa’da 
tarım kodunun tespitine 
yönelik kurulmuştu. 
Bu laboratuvarımızda 
günlük tarife cetvelimiz 
1’den 99’uncu fasıla 
kadar yapılıyor. Bunun 
1’den 24’üncü fasıla 
kadar olan kısmı 
gıda laboratuvarında 
analiz ediliyor. Tekstil 
laboratuvarımızda ise 
günlük tarife cetvelinde 
50’nci fasıldan, 66’ncı 
fasla kadar olan ürünlerin 
analizi yapılıyor. 1’den 
63’üncü fasla kadar 
tekstil ürünleri, 64’üncü 
fasıl ayakkabıların 
analizleri bu gümrük 
laboratuvarında yapılıyor. 
Laboratuvarda toplam 
kaç çalışan görev 
alıyor?
Laboratuvarımızda 
Hacettepe ve ODTÜ 

başta olmak üzere önemli üniversitelerden 
mezun olmuş, alanında yüksek lisans ve 
doktora yapmış 32 kimyager görev yapıyor. 
14’ü, kimya laboratuvarları tüm analizlerin 
ana kısmını oluşturduğundan bu bölümde 
görev alıyor. 
tekstil laboratuvarında nasıl bir 
denetim yapılıyor?
Laboratuvarımıza Avrupa’dan, 
Uzakdoğu’dan gelen eşyalar var. Özellikle 
son aylarda tekstil ürünleri yoğun olarak 
laboratuvarımıza girdi. Tekstil ürünlerinde 
de yapılan analizlere değinirsem; 50’nci 
fasıldan 64’üncü fasıla kadar olan eşyaların 

analizleri ve 1’den 63’e kadar olan tekstil 
ürünlerinin kanserojen boya analizleri 
de yapılıyor. Ayakkabılarda da özellikle 
tabanlarda bulunan ya da dış yüzü plastik 
olanlarda esneklik sağlamak amaçlı 
kullanılan fitalatları analiz ediyoruz. 
son zamanlarda zararlı maddelerde bir 
artış var mı? 
Tekstil ürünleriyle alakalı olarak tüketici 
daha bilinçli hale geldi. Azo boyalara 
hassasiyetten dolayı bu ürünlere çok daha 
fazla rastlıyoruz. Fitalatlar ayakkabılarla 
ilgili kaçak istihbarat müdürlüğünden, 
müfettişlerin teftişinden ve gümrük 
idarelerinden gönderiliyor.
gümrük idarelerinden bahsedersek…
Laboratuvarlar tamamen merkezden 
(Ankara) idare ediliyor. Risk Analizleri Genel 
Müdürlüğü tarafından gümrük muayene 
memurlarının ekranına düşüyor. Ona göre 
yönlendiriliyor. Bize ise eşyanın tarifesini 
belirlemeye yönelik geliyor. Laboratuvardaki 
iş yoğunluğunu ikiye ayırmak lazım: 
Beyanname kapsamında gelenler ve PGD 
(Piyasa Gözetim Denetimi) yani kanserojen 
boya kapsamında gelenler. Laboratuvarın 
şu an oluşmuş hacmi var. Bin, bin beş 
yüz beyanname gelirken eylülden itibaren 
yaklaşık dört bin gelmeye başladı. Bunlar 
ağırlıklı olarak tekstil ürünlerinde. 
Bunun artmasının sebebi nedir? 
Daha önce gümrük laboratuvarları 
tarifeye yönelikti. Şimdi kanserojen 
boya, ağır metal, fitalat analizleriyle ilgili 
talepleri karşıladığımız, eşyanın tarifesini 
belirlemeye çalıştığımız için iş yükü arttı. 
size ulaşan bir malın analizini kaç gün 
içinde yapabiliyorsunuz?
Tekstil ürünleri için beyannameler genellikle 
iki gün içinde tamamlanıyor. Kanserojen 
boya analizi yapılacaksa o zaman süresi 
bir haftaya çıkıyor. Analizin cinsine göre 
değişiyor. 
Bir gümrük laboratuvarı müdürü olarak 
Uzak Doğu’dan gelen tekstil ürünleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Uzak Doğu’dan gelen ucuz ürünler 
genellikle kalitesiz malzemelerle üretiliyor. 
Avrupa’dan gelen ürünler ise daha kaliteli 
ve güvenilir. Kimyasal maddelerin insan 
sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapılmış 
olduğundan emin olabiliyoruz. 
Bunun sınırı nedir?
Kanserojen boyalar azo boyalardan yapılıyor. 
Dünyanın buna koyduğu kıstas 30 ppm 
(milyonda bir birim). 30 ppm’in altındaki 
değerler azo boyalarla da boyanmış olsa 

normal kabul ediliyor. 30 ppm’in üzerinde 
insan sağlığına olumsuz etkileri oluyor. 
Önceleri tekstil ürünleri gümrükten 
çekildikten sonra denetime gidiyordu. Artık 
ithalat aşamasında devreye giriliyor. Oysa 
ithal edilen eşyayı piyasada denetleyip daha 
sonra toplamak tüketiciler için sakıncalıydı. 
Gümrükleme aşamasında yapılan analiz 
ithalatçılarda caydırıcılık özelliğini sağladı. 
“tamamen bitti” diyebilir miyiz? 
Bitmedi tabii ki. Gönderilen eşyalar 
içinde de tabii ki kanserojen boyalar 
çıkıyor. Basının da bu tür şeylerin üzerine 
gitmesiyle toplumun da bilinçlenmesiyle, 
bunlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Peki, bununla karşılaştığınız zaman ne 
yapıyorsunuz?
İster kanserojen olsun ister PGD’nin tüm 
kapsamındaki ithalat ve ağır metal olsun, 
biz bunları tespit ettiğimiz zaman o eşyanın 
uygun olmadığını belirtiyoruz. Gümrükte o 
eşyaya el koyuluyor ve imha ediliyor. 
çocuklarınıza kullanacakları tekstil 
ürünleriyle ilgili ne gibi tavsiyelerde 
bulunuyorsunuz? 
Benim iki çocuğum var. Ama buradaki 
arkadaşlarla birlikte herkes bizim 
çocuğumuzmuşçasına analiz yapıyoruz. 
Çocuğunuza alacağınız bir spor 
ayakkabının ne kadar sağlıklı olduğunu 
bilemiyorsunuz. Hele alışverişi çocuğunuz 
kendisi yaparsa aradaki farkı, hangisinin 
sağlıklı olduğunu bilemez. Benim tavsiyem 
kaliteli markaların ürünlerine yönelmeleri 
yönünde.
Bilindik markalar da Uzak Doğu’da 
üretim yapmıyor mu?
Uzak Doğu’da üretimin iki aşaması var. 
Yalnızca tekstil, oyuncak ya da diğer 
ürünler olarak bakmayın. Mesela önceleri 
laboratuvarımıza aldığımız cihazlar 
Avrupa’da üretilirdi. Uzak Doğu’da iş 
gücünün ve enerjinin ucuz olması bu 
cihazların üretim alanının kaymasını 
sağladı. Ama güvenilir markalar oraya kendi 
malzemelerini gönderiyor. Üretimin başında 
da kendi teknik elemanları bulunuyor. Ama 
direkt olarak orada üretilmiş ucuz malları 
alanlar da var. 
tekstil ürününde kanserojen, ağır metal 
ve fitalat hangi kaynaklardan geliyor? 
İlki özellikle sentetik elyafların üretildiği 
hammadde. O hammadde atık ürünlerden 
ya da ikincil ürünlerden üretilmişse ağır 

metal çıkma olasılığı çok fazla. Bir de o 
plastiğin hammaddesinde kullanılacak 
boyar maddelerin, azo boyaların 
kullanılması durumunda oluşuyor. 
türk tekstil üreticilerinin bu konularda 
özenli davrandığını düşünüyor 
musunuz? 
Ülkeye dışarıdan giriş olmadan Türkiye’de 
üretilen tekstilin kullanılmasını her zaman 
isterim. Bu, hem tüketici hem de ülke 
ekonomisi için iyi. Türk tüketicisi, ülkede 
üretilen tekstilin hammaddesini, üretim 
şartlarını hepsini bilir. Bu yüzden rahatlıkla 
denetlenebilir. Devletin birimleri tarafından 
denetlenen sanayi kuruluşları en ufak 

bir yanlışı olduğunda, (Türkiye’de de azo 
boyalarla boyanmış tekstil ürünleri elbette 
olacaktır) cezalandırılır. 
istanbul gümrük Laboratuvarı’nı 
genişletme gibi bir düşünceniz var mı?
Gümrük laboratuvarlarında tekstil, oyuncak 
ve ayakkabı analizlerinin daha geniş 
kapsamlı yapılabilmesi için bakanlığa 
öneride bulunduk. İki bin metrekarelik 
alanda ayrı bir birim oluşturmak istiyoruz. 
Müsaade alırsak Çatalca’daki Gümrük 
Müdürlüğü binası bunun için uygun. 
Gelecekte iç piyasada üretilen tekstil 
ürünleri, oyuncaklar ve kırtasiye ürünlerinin 
analizleri yapılacaksa burayı ayrı bir PGD 
laboratuvarı şeklinde oluşturup cihazlarla 
donatmak istiyoruz. 

“Daha önce bin, bin beş yüz beyanname gelirken eylülden itibaren yaklaşık dört  
bin gelmeye başladı. Bunlar ağırlıklı olarak tekstil ürünlerinde.”

Yaşar Çiftçi, “Tekstil ürünleriyle 
alakalı olarak tüketici daha 
bilinçli hale geldi. Azo boyalara 
hassasiyetten dolayı bu ürünlere çok 
daha fazla rastlıyoruz” diyor. 

Yaşar Çiftçi, “Uzak 
Doğu’dan gelen ucuz 
ürünler genellikle 
kalitesiz malzemelerle 
üretiliyor” diyor. 
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Türkiye’de sürdürülebilir pamuk 
üretiminin yaygınlaştırılması 
amacı ile faaliyetlerine devam 

eden IPUD (İyi Pamuk Uygulamaları 
Derneği) 2014-2015 sezonunda üye 
sayısını 47’ye yükseltti. Yönetim 
Kurulu’nda Türkiye Tekstil Sanayii 
İşverenleri Sendikası’nın da yer aldığı 
İPUD, bu yıl üye sayısını 60’a çıkarmayı 
hedefliyor. Pamuk üreticileri, çırçır 
işletmeleri, pamuk tedarikçileri, tekstil ve 

hazır giyim kuruluşları, 
perakende zincirleri 
ve markaları, ayrıca 
dernek faaliyetlerine 
katkıda bulunabilecek 
sivil toplum kuruluşları 
gibi birçok konuda 
farklı bilgiye sahip 
kişi ve kurumları bir 
araya getiren IPUD, 
Türkiye’deki pamuk 
üretimi, ticareti ve 
tekstil sektöründe söz 
sahibi herkesi üyeliğine 
davet ediyor.

Eylül 2013 yılında 
kurulan IPUD, 
sürdürülebilir pamuk 
üretimi konusunda 
dünyada önemi 
gittikçe artan ‘Better 

Cotton’ lisanslı pamuğu Türkiye’de 
üreterek, Türkiye’deki pamuk 
üretimini çevresel, ekonomik ve sosyal 
anlamda sürdürülebilir kılmak ve Türk 
sanayicisinin sürdürülebilir pamukta dışa 
bağımlılığını azaltmak için çalışmalar 
yürütüyor. İlk faaliyet yılı olan 2013-2014 
sezonunda 280 çiftçi ile 34 bin ton ‘Better 
Cotton’ lisanslı kütlü pamuk üretimi 
gerçekleşmesini sağlayan IPUD, 2014-

2015 sezonunda 534 çiftçi ile yaklaşık 60 
bin ton civarında lisanslı kütlü pamuk 
üretimi gerçekleştirdi. 

IPUD 2015 sezonunda Better Cotton 
lisanslı pamuk üretimi gerçekleştirmek 
isteyen üretici birim ve çiftçi 
başvurularını ocak ayı içerisinde topladı. 
Gerçekleştirilecek ilk yönetim kurulu 
toplantısı sonrasında belirli kriterler 
doğrultusunda 2015 sezonu için üretici 
birim ve çiftçiler belirlenecek. IPUD 
Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, 
IPUD’un pamuk üretiminde çiftçiler ile 
çalışma tecrübesi olan ve kendi yörelerinde 
pamuk üretimindeki sorunların bilincinde 
olan yerel kurumlarla işbirliği ile Better 
Cotton üretimini gerçekleştirdiğini 
söyledi. Bu kurumlara üretici birim adı 
verildiğini belirten Piçon, bu birimlerin 
IPUD’un desteği ile çiftçilerin yerelde 
organizasyonu, eğitimi, takibi ve Better 
Cotton Standard Sistemi’nin gerektirdiği 
raporlamaların yapılmasından sorumlu 
olduğunu bildirdi. Sürdürülebilir pamuk 
konusunda dünyada bilinirliği gittikçe 
artan ve Mali’den Hindistan’a kadar 
birçok ülkede faaliyete geçen BCI (Better 
Cotton Initiative) ile 2011 yılında başlatılan 
görüşmeler sonrasında Türkiye’de ‘Better 
Cotton’ üretiminin gerçekleştirilmesini 
sağlayan İyi Pamuk Uygulamaları 
Derneği’nin 2013 yılında kurulduğunu 
hatırlatan Leon Piçon, “Dernek pamuk 
çiftçisinden, tüccarına, iplik üreticisinden, 
tekstil sanayicisine kadar Türkiye’deki 
pamuk üretimini ve tekstil sektörünü, 
sürdürülebilirlik konusunda yukarıya 
taşımayı hedefliyor. IPUD, Türkiye’de 
pamuk üretimini, pamuğu üreten kesimler 
için, pamuğun yetiştirildiği çevre için ve 
sektörün geleceği için daha iyi bir hale 
getirmek amacını taşıyor’’ dedi. 

IPUD üye 
sayIsInI 
artIracak

IPUD, 2014-2015 sezonunda üye sayısını 60’a çıkarmayı hedefliyor. 
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’nin halihazırda 47 üyesi bulunuyor. 
Dernek üye sayısını artırarak sektördeki gücünü de pekiştirmiş olacak.

IPUD, ‘Better Cotton’ lisanslı 
pamuğun Türkiye’deki üretimini 

artırmaya çaba gösteriyor.

Leon Piçon
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düzenlenecektir. Mesleki eğitim 
kuruluşlarının akreditasyonu, MYK 
tarafından yetkilendirilmiş eğitim 
akreditasyon kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilecektir.

Ulusal meslek standartları ve 
ulusal yeterlilikler ülkemizde 1 ile 
8 arasında değişen seviyelerde 
isimlendirilmektedir, bu seviyeler 
Avrupa Birliği tarafından benimsenen 
yeterlilik seviyelerine ve Avrupa 
Yeterlilikler Çerçevesi’ne uygun şekilde 
belirlenmektedir. Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi, ulusal yeterliliklerin farklı 
ülkelerde geçerli olabilmesi için ülkeler 

arasında koordinasyonu sağlayan 
ve yeterliliklerin birbirine denkliğini 
ortaya koyan, Avrupa Parlamentosu 
ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 
tarihinde kabul edilmiş karşılaştırma 
aracıdır. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi ise 
bir ülkede tanımlanan yeterliliklerin 
belirli seviyelere göre sınıflandırılarak 
birbirleri ile karşılaştırılmasını ve 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile 
ilişkilendirilmesini sağlayan ortak 
formattır. Ülkemizde bu amaçla MYK 
ve ilgili taraflarca Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesi (TYÇ) geliştirilmiştir ve en 
kısa zamanda yürürlüğe girecektir. 

Bu sayede ulusal yeterliliklerimizin 
diğer ülkelerin ulusal yeterlilikleri ile 
karşılaştırılması mümkün olacak ve 
bir adım sonrasında da MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri’nin, uluslararası 
kıyaslanabilirliği sağlanmış olacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 
sektör komitelerinin oluşturulmasına 
yönelik yapmış olduğu çalışmalar 
neticesinde Tekstil, Hazır Giyim, Deri 
Sektör Komitesi oluşturulmuş ve ilk 
toplantısını 18 Kasım 2008 tarihinde 
gerçekleştirmiştir. 

MYK ile Türkiye Tekstil Sanayi 
İşverenleri Sendikası (TTSİS) ve 

Ulusal Mesleki Yeterlilik 
Sistemi, bir ülkenin ulusal 
meslek standartlarını ve 

ulusal yeterliliklerini geliştirmesi ve 
bu standart ve yeterliliklere dayalı, 
kalite güvencesi sağlanmış eğitim, 
ölçme-değerlendirme ve belgelendirme 
faaliyetlerini yürütmesi için belirlediği 
ilke ve kurallardan oluşan sistemdir. 

Ulusal meslek standardı, bir ülkeye 
özgü belirli bir mesleği icra edecek 
kişinin sahip olması gereken asgari 
bilgi, beceri, tutum ve davranışları 
tanımlayan kurallar bütünüdür. 
Ulusal yeterlilik ise bir ülkede belirli 
bir mesleği icra edecek kişinin, 
ilgili ulusal veya uluslararası meslek 
standardında tanımlanmış asgari 
bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip 
olduğunun ölçme-değerlendirmesi 
esaslarını tanımlayan ilkeler 
bütünüdür. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 
ulusal meslek standartlarını ve bu 
standartlara dayalı ulusal yeterlilikleri 
geliştirmek için 25 farklı sektörde 
komiteler belirlemiş ve bu sektör 
komitelerinde eğitim ve iş hayatının 
temsilcilerini bir araya getirerek Eylül 
2014 sonu itibariyle 23 farklı sektörde 
569 ulusal meslek standardı ve 14 
farklı sektörde 255 ulusal yeterlilik 
hazırlamış ve yayımlamıştır.

Ulusal meslek standardı ve ulusal 
yeterliliklerin geliştirilmesinden 
sonraki aşama ulusal yeterliliklerde 
tanımlanmış olan ölçme-
değerlendirme faaliyetleri sonucunda 
bireylerin belgelendirilmesidir. MYK 
tarafından ilgili ulusal yeterliliklerde 
sınav ve belgelendirme yapmak 
üzere yetkilendirilmiş personel 
belgelendirme kuruluşları, adayları 
teorik (bilgiye dayalı) ve pratik 

(beceriye dayalı) sınavlara tabi 
tutmaktadır ve başarılı olanlara 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
düzenlenmektedir. Eylül 2014 sonu 
itibariyle, 10 farklı sektördeki 149 farklı 
ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiş 
30 belgelendirme kuruluşu 
bulunmaktadır ve MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi sahibi sayısı 20 bine 
ulaşmak üzeredir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin 
diğer önemli bir bileşeni de mesleki 
eğitim kuruluşlarının akredite 
edilmesidir. Eğitim akreditasyonu, 
ulusal yeterliliklerin gerektirdiği 

bilgi, beceri ve yetkinliği adaylara 
kazandırmak için kuruluşların 
geliştirdiği eğitim programlarının 
uygulayacağı eğitim metotlarındaki 
ölçme değerlendirme yöntemlerinin 
MYK tarafından tanımlanan 
şartlara uygunluğunun tespit 
edilmesi ve akreditasyonun 
belgelendirilmesidir. Mevzuat 
çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra hayata geçecek olan eğitim 
akreditasyonu kapsamında akredite 
eğitim kuruluşlarından mezun olanlara 
kazandıkları mesleki yeterliliğe 
göre mesleki yeterlilik belgesi 

Mustafa ÖZGEN
MYK Uzman Yardımcısı 

www.myk.gov.tr

UlUsal 
Mesleki 
Yeterlilik 
sisteMi
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tarafından yetkilendirilmiş, sektörde 
yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşu sayısı 4’e ulaşmıştır. 

Tekstil, hazır giyim, deri 
sektöründeki ulusal yeterliliklerde 
sınava girmek ve MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi almak 

isteyenler, ilgili ulusal yeterlilikte 
yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarına başvuru yapabilirler. 
Eylül 2014 sonu itibariyle 
yayımlanmış, sektördeki ulusal 
yeterliliklerde sınava giriş şartı 

bulunmamaktadır, mesleki 
yeterliliğini belgelendirmek isteyen 
herkes sınavlara başvuru yapabilir. 
Adayların MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi alması için ilgili ulusal 
yeterlilikte tanımlanmış olan zorunlu 
ve seçmeli yeterlilik birimlerinin 
teorik ve uygulamalı sınavlarında 
başarılı olmaları gerekmektedir, 
adaylar başarısız oldukları yeterlilik 
birimlerinde bir yıl içerisinde 
bir defaya özgü ücretsiz sınava 
girebilirler. 

Tekstil, hazır giyim, deri 
sektöründe ilk MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri, İstanbul Deri ve 
Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İDMİB) tarafından 09.09.2014 
tarihinde yapılan sınav ile Deri 
İşlenti Operatörü (Seviye 4) ulusal 
yeterliliğinde verilmiş oldu. MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi, kalite 
güvencesi sağlanmış bir sistem 
aracılığıyla tarafsız, tutarlı, adil 
ve güvenilir bir şekilde mesleki 
yeterliliğin ölçme-değerlendirmesi 
sonucunda bireyin sahip olduğu, 
mesleki yeterliliği kanıtlayan ve 
geçerli kılan belgedir. MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi, bireyin sahip 
olduğu mesleki bilgi, beceri ve 
yetkinliği göstermekte, yani bireyin 
mesleki kimliğini temsil etmektedir. 
Son zamanlarda ülkemizde, maalesef 
iş kazaları sayısı artış göstermiş 
ve bu kazalar incelendiğinde 
çalışanların mesleki yetkinliklerinin 
olmaması, işin gerektirdiği güvenlik 
ekipmanlarını kullanmaması veya 
güvenlik önlemlerine uygun hareket 
etmemesi gibi nedenler ön plana 
çıkmaktadır. MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sahipleri, işyerlerinde görev 
ve sorumluluklarını yerine getirirken 
her ulusal yeterlilikte zorunlu olarak 
tanımlanmış iş sağlığı ve güvenliği 
yeterlilik birimi şartlarını yerine 
getirecek, işin gerektirdiği güvenlik 

tedbirlerini uygulayacak, bu sayede 
çalışandan kaynaklanan iş sağlığı ve 
güvenliği riskleri en aza indirilecektir. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri’ni 
yaygınlaştırmak amacıyla 25 
Şubat 2011 tarihli ve 6111 Sayılı 

Kanun kapsamında belgelere 
teşvik uygulanmaktadır. Kanunda 
tanımlanmış teşvikten yararlanma 
şartlarını taşıyan, MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri 
çalıştıran işyerlerinde 48 aya kadar 
değişen sürelerde işveren sigorta 
primleri İşsizlik Sigorta Fonu’ndan 
karşılanmaktadır. Teşvikten 
yararlanılabilmesi için belge sahibinin 
en geç 2015 sonuna kadar işe başlamış 
olması gerekmektedir. Söz konusu 
teşvikin süresinin uzatılmasına ilişkin 
çalışmalar devam etmektedir.

Eylül 2014 sonu itibariyle 
yayımlanmış, tekstil, hazır giyim, deri  
sektöründeki ulusal yeterliliklerde 
düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgeleri’nin geçerlilik süresi 5 yıldır, 
bu süre sonunda belge sahibinin 
belgesini yenilemesi gerekmektedir. 
Eylül 2014 sonu itibariyle yayımlanmış, 
sektördeki ulusal yeterliliklerin 
yüzde 86’sında, eğer belge sahibi 
belgesinin geçerlilik süresi içerisinde 
ilgili meslekte en az iki yıl çalıştığını 
kanıtlayabilirse belgenin geçerliliği 5 
yıl uzatılır.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi 
çerçevesinde sonraki süreçte, 
tekstil, hazır giyim, deri  sektöründe 
yeni ulusal meslek standartları ve 
ulusal yeterlilikler geliştirilecek, 
yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşu sayısı artacak, çalışan/
çalışacak herkes mesleki yeterlilik 
sınavlarına tabi tutulacak ve bu 
sayede sektörde mesleği icra etmeye 
yeterli görülmeyen hiçbir çalışan 
kalmayacaktır. İstihdam edilen 
personel, mesleki yeterlilik belgesi 
ile tanınmış mesleki yeterliliğine 
uygun işlerde çalıştırılacak ve 
mesleğini standarda uygun şekilde 
icra edecektir. Belgeli çalışan, 
ulusal yeterliliklerde tanımlanan 
şekilde meslekte ilerleme yollarını 
izleyecek, mesleki yetkinliklerini 

artıracak, yenilik ve gelişmeleri 
takip ederek değişen koşullara 
ayak uydurabilecektir. Sonuç olarak 
bu sistem, sektörün katma değeri 
yüksek, nitelikli ve belgeli işgücüne 
sahip olmasını sağlayacaktır.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 
İhracatçı Birlikleri (İTKİB) arasında 
23 Ocak 2009 tarihinde Meslek 
Standardı Hazırlama İşbirliği 
Protokolleri imzalanmış ve sektörde 
ilk meslek standardı hazırlama 
çalışmaları başlamıştır. Yapılan 
çalışmalar neticesinde taslak meslek 
standartları son haline getirilerek 
kamuoyu görüşüne çıkarılmış, 
gelen görüşlerin değerlendirilmesi 
sonrasında İplik Bitim İşleri Operatörü 
(Seviye 2),  İplik Eğirme Operatörü 
(Seviye 2), İplik Operatörü (Seviye 
4), Ön İplik Operatörü (Seviye 3) ve 
Ön İplik Operatörü (Seviye 4) ulusal 

meslek standartları MYK Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanarak 
11.12.2009 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır ve böylece tekstil, 
hazır giyim, deri sektöründe ilk ulusal 
meslek standartları kabul edilmiştir.  

Ulusal yeterliliklerin 
yayımlanmasının ardından personel 
belgelendirme kuruluşları ulusal 
yeterliliklerde sınav ve belgelendirme 
yapmak üzere yetki almak için 
MYK’ya başvurmuş, akreditasyonunu 
tamamlayıp MYK’nın inceleme, 
denetim ve değerlendirme sürecini 
başarı ile tamamlayan kuruluşlar 
ulusal yeterliliklerde sınav ve 

belgelendirme yapmak üzere 
yetkilendirilmiştir. Yetkilendirilme 
sırasıyla; 01.07.2014 tarihinde deri 
mesleklerinde İstanbul Deri ve 
Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İDMİB), 29.08.2014 tarihinde hazır 
giyim mesleklerinde İTKİB Eğitim 
Araştırma ve Danışmanlık Destek 
A.Ş., 09.09.2014 tarihinde desinatör 
mesleklerinde Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) 
ve 09.09.2014 tarihinde iplik ve 
terbiye mesleklerinde Türkiye 
Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası 
(TTSİS) İktisadi İşletmesi sınav ve 
belgelendirme yapmak üzere MYK 

tekstil, hazır giyim, deri sektöründe, eylül 2014 sonu itibariyle toplam 61 ulusal meslek 
standardı ve 36 ulusal yeterlilik hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
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Didem Soydan 
ve Ezgi Bozkurt, 
Gamze Saraçoğlu 
defilelerinin baş 
modellerinden.

Oyun Atölyesi’nde sahnelenen ‘Kim Korkar Hain Kurttan’ oyununda Zerrin Tekindor’un 
her erkeğin arzulayacağı bir kadına dönüşmesinde onun payı yadsınamaz. Çünkü Tekindor, 
onun tasarımlarını taşıyarak kendisini daha güçlü ve güzel hissediyor. Kadınlara güçlerini 

hatırlatan tasarımcı Gamze Saraçoğlu, moda dünyasında 10’uncu yılı devirdi.

Gamze 
Saraçoğlu

Cesur kadınların mimarı
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Cesur ve özgüveni yüksek kadınlar. 
Moda dünyasında 10 yılı geride 
bırakan Gamze Saraçoğlu, 

tasarımlarını taşıyan ve taşımasını 
da istediği kadınları işte bu sıfatlarla 
tanımlıyor. Haute couture tasarımları ile 
kadınların içindeki hem feminen hem 
de maskülen yönü ortaya çıkarıyor. Ona 
göre her kadın hem zarif hem de asi. 
Öyle ki bu dengeyi lila ve şampanya gibi 
feminen renkler ile siyah ve yağ yeşili 
gibi maskülen 
renklerle 
vurguluyor. 
Sadece 
Türkiye’nin 
değil, dünyanın 
da takip ettiği 
tasarımcı imza 
attığı başarıların 
egosunu 
bünyesinde 
barındırmayan, 
aksine her 
seferinde 
kendisi ve 
markasıyla ilgili 
konuşurken 
ekibini de göz 
önünde tutan bir 
tasarımcı. Bu da markasının daha nice 10 
yıllar kutlayacağının en büyük kanıtı.  
‘Gamze Saraçoğlu 10’uncu Yıl’ı bir 
cümleyle nasıl tanımlardınız?
Zaman ve emek dolu, dostlarımla ve 
ekibimle geçen güzel yıllar diyebilirim. 
Bu 10 yıl içinde karşılaştığınız en 
büyük zorluk nedir?
Her mesleğin kendine göre zor tarafları 
vardır. Kendim ve ekibim adına 

yorumlarsam eğer, biz çok heyecanlı ve 
disiplinliyiz. O yüzden zorluk değil de 
aynı heyecan ve disiplini karşı taraftan 
gördüğümüz için işin hep güzel yanlarına 
bakıyoruz. 
Neden Türkiye?
New York’ta okulum biter bitmez Donna 
Karan’da çalışmaya başladım. Annemin 
rahatsızlığı dolayısıyla Türkiye’ye 
döndüm. Döndükten hemen sonra da 
kendi markamı kurdum. Yurtdışında 
yaşadığım dönemde kendi markamı 
kurmak adına sadece araştırmalar 
yapıyordum. Önceliğim hep Türkiye’ydi. 
Sonrasında yurtdışına kaçış gibi bir 
planım vardı. 
Son koleksiyonunuzdan bahsedebilir 
misiniz?
Son koleksiyonumuzu markamın 10’uncu 
yılını kutlarken özel bir gece ile sunduk. 
Yüksek el işçilikli, genellikle sade ve 
minimal siluetli, detayların hâkim 
olduğu bir defile oldu. 400 metreye 
yakın kumaş kullandık. Filli Boya’nın 
renk koleksiyonundan seçilen renkler 
ile kumaşlarımız Saydam Tekstil 
tarafından özel olarak hazırlandı. 
Koleksiyonda lila, şampanya, ekru, siyah 
ve yağ yeşili kullandık. İnci Deri ise çok 
işçilikli koleksiyonun bütünlüğüne uyan 
çizgide ayakkabılar hazırladı. İçinde 
bulunduğumuz yüzyılın hızlı yaşayan 
fakat ayakları yere basan, güçlü fakat zarif 
kadınını, özel gecelerde ve davetlerde 
de kimliğinden ve maskülen hayat 
duruşundan ödün vermeden giydirmek 
istedim. Koleksiyon bu ilhamla oluştu. 

Türkiye’de tasarımlarınızı üstünde 
görmeyi en çok sevdiğiniz isimler 
kimler?
Pozitif enerjilerine inandığım ve benim 
tasarımlarımı çok iyi taşıyan isimler 
arasında ilk aklıma gelenler Zerrin Tekindor, 
Bennu Gerede, Hatice Aslan, Melis Birkan 
ve Dolunay Soysert. 
Bir dokuyu tercih ederken öncelikli 
kriteriniz nedir?
Teni rahatsız etmeyen, nefes alan kumaş ve 
dokuları hep tercih ederim. İçinde kendinizi 
rahat ve mutlu hissedeceğiniz dokular her 
zaman ilk tercihim oluyor. 
Türkiye’yi tekstil açısından 
değerlendirdiğinizde bu dokuyu 
rahatlıkla elde edebiliyor musunuz?
Biz yurtdışından da sipariş ediyoruz; 
ama artık Türkiye’de de yurtdışından 
kolaylıkla sipariş edebildiğimiz firmalar 
var. Türkiye’de Saydam Tekstil’in 
kumaşlarının dokusu her zaman 
aradığım o doku ve kaliteyi veriyor. 
Sizce moda endüstrisinin son 
yıllarda başına gelen en güzel 
şey nedir?
Tasarım adına okul ve atölyeler artmaya 
başladı. Özellikle moda tasarımı 
Türkiye’de çok gözde bir meslek oldu. 
En güzel yanı ise firma ile tasarımcı 
işbirliklerinin artması. 
Gamze Saraçoğlu kadınlarını 
nasıl tanımlarsınız?
Koleksiyonlarımda ilham aldığım, 
güçlü ve duruşu olan, şık kadınlar. 
Gamze Saraçoğlu kadını kendini 
güçlü ve mutlu hisseder.

Gamze 
Saraçoğlu

Saraçoğlu, payet 
gibi detaylarla 
minimal 
tasarımlarını 
zenginleştiriyor.

Lacivert, yeşil, gri ve 
krem tonları, Saraçoğlu 
tasarımlarında en sık 
görülen renkler.

Saraçoğlu’nun tasarımlarında feminen 
çizgiler, maskülen renklerle buluşuyor.

Ünlü 
tasarımcının 
kadınları sadece 
güçlü değil, aynı 
zamanda seksi.

“Teni rahatsız etmeyen kumaş ve dokuları hep tercih ederim. İçinde 
kendinizi rahat ve mutlu hissedeceğiniz dokular her zaman ilk tercihim.”
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Aydınlanma 
Rehberi
Paul Auster, yeni romanı 
‘Babamın Tanrı Olduğunu 
Sandım’da, 179 öyküyü 
bir araya getiriyor. Gerçek 
yaşamdaki olayları içtenlikle 
ve yalın bir dille aktarırken 
Amerikalıların düşüncelerine 
ve duygularına da ışık tutuyor. 
Aile, aşk, ölüm, düş gibi 
bütün insanları ilgilendiren 
kavramları ele alıyor. 

Mavinin 
Şenlikli Tonu
‘Bu Gece’ isimli şarkısıyla kışın 
ortasında yazı getiren Esin 
İris, ilk albümü ‘Yine Mavi’ ile 
müzikseverlerle buluşuyor. 
Aslında onu tanıyorsunuz. 
Gökçe’nin ‘Tuttu Fırlattı’sı ile 
daha pek çok popüler parçada 
onun imzası var. İris, ‘Yine 
Mavi’de Türk sanat müziğinin 
renkli motifleri ile Türk pop 
müziğini sentezliyor.

Hırçın Sularda
2011 yılında çıkardığı ilk 
albümü ile Avrupa’da 720 
binden fazla kopya sattı. 
Müziğinde biraz R&B, biraz soul 
ve biraz da reggae var. Hem 
hırçın hem de naif ve kırılgan. 
Selah Sue’dan bahsediyoruz. 
Belçikalı müzisyen yeni single 
albümü ‘Alone’ ile dalgalı 
sularda yüzmeye devam ediyor.

İz Bırakanlar
Ece Temelkuran’ın ‘Devir’ 
adlı yeni romanı, Ankara’da, 
1980 Mayıs’ının son 
günlerinde başlıyor. ‘Devir’, 
Türkiye tarihinin en kritik 
dönemlerinden birini arka 
plana alıp, o günleri iki 
çocuğun dilinden, aklından 
ve duygularından anlatıyor.

Kitap

Albüm

Albüm
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Kitap

Akdeniz Esintisi
Aşk şarkılarının büyülü sesi Monica 
Molina, kariyerinin en özel şarkılarıyla 
ilk kez Ankara’da! Aşk rüzgârı estiren 
şarkılarıyla dinleyicilerine ulaşmaya 
devam eden Molina’nın sıcacık sesiyle 
seslendireceği en güzel Akdeniz 
şarkıları, 21 Şubat’ta içinizi ısıtacak. 

Yüz 
Kumbarası
Fotoğrafçı Muammer 
Yanmaz ‘Yüz 
Kumbarası’ adlı 
projesinde 1600 
insan yüzü biriktirdi. 
40 fotoğrafçı, farklı 
alanlarda toplumsal 
hayatımızda iz 
bırakan 40’ar 
ismi fotoğrafladı. 
Kumbara, 13 Şubat 
2015’te Fransız Kültür 
Merkezi’ndeki sergiyle 
açılıyor. Fotoğrafları 
19 Mart’a kadar 
görebilirsiniz.

Tehlikeli Akıl 
Sekiz dalda Oscar’a aday olan ‘The Imitation Game’de ünlü matematik dehası Alan Turing’in hayatı 
anlatılıyor. Benedict Cumberbatch’in başrolde olduğu filmde, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların 
şifreli haberleşmelerinin kodlarını çözen Alan Turing’in Nazileri durdurma başarısı konu alınıyor. 

Enerjik Gece 
Türk pop müziğinin ele 
avuca sığmaz müzisyeni 
Nil Karaibrahimgil son 
şarkısı ‘Kız Gibi’den sonra 
hız kesmiyor ve Bostancı 
Gösteri Merkezi’ni ayın 
son günü sallamaya 
hazırlanıyor. ‘Kanatlarım 
Var Ruhumda’ 
ile uçmaya, 
‘Organize İşler’ 
ile tehlikeli 
sularda 
yüzmeye ve 
‘He-Man’ ile de 
kahramanınızı 
aramaya hazır olun! 

Oyunculuğun 
Karanlık Yanı
Meksikalı yönetmen Alejandro 
González Iñárritu, ağır dramdan 
çıkıp kara komediye yöneliyor. 
Ödül sezonunda oldukça dikkat 
çeken ve Michael Keaton’ı 
yeniden spot ışıklarının altına 
taşıyan, 27 Şubat’ta gösterime 
girecek ‘Birdman veya Cahilliğin 
Umulmayan Erdemi’ adlı 
filmde tiyatro dünyasının perde 
arkasını gözler önüne seriyor.

Sonsuz Aşk
Cesur bir prodüktör, çılgın bir 
yönetmen ve 45 eşsiz oyuncu, 
dansçı ve akrobat; Shakespeare’in 
420 yıl önce hayal bile 
edemeyeceği üç boyutlu dijital 
bir sahnede unutulmaz hikâye 
‘Romeo ve Juliet’e yeniden hayat 
veriyor. İtalya’da gelmiş geçmiş 
en görkemli gösteri olarak 
adlandırılan ‘Romeo e Giulietta’, 
21 Şubat’ta Zorlu Center PSM’de 
perdelerini açıyor.

Konser

Sergi

Sinema

Sinema

Tiyatro

Konser

k ü l t ü r  -  s a n a t
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MARAKEŞ
Otantik, mistik ve gizemli... Fas’ın 
Sahra Çölü’ne açılan ‘kızıl şehir’i 
Marakeş’in serinletici otelleri burada.

Otantik Lüks tarihi tasarım
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Riad Kniza Amanresorts

Sultan Süiti’nin gecelik fiyatı 

220 euro 
(yaklaşık 527 TL)

34 Derb l’Hotel, Bab Doukala, 
Marakeş, Medina 

Tel : +212 524 376 942 
www.riadkniza.com

Süitin gecelik fiyatı 

3 bin 150 
dolar (yaklaşık 5 bin 726 TL)

Route de Ouarzazate, 
Marakeş, Fas 

Tel: +212 524 399 000
www.amanresorts.com

Doğu’nun otantik esintisine, 
otelin her yanında rastlamak 

mümkün. 

Lüksün ‘en lüks’ hali, her 
detayda kendini gösteriyor.

Kİ
M

LE
R 
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R?

Mistisizm ve gizemden hoşlanan, 
‘Binbir Gece Masalları’ndaki  

hikâyelerden akıllarında kalan ‘Fas’ı 
gezmeye gelen turistler. 

Şehrin içinde huzur arayan, 
parayı dert etmeyen Faslılar. 

Toplam 11 oda var ve hepsi birer 
saray yavrusu. Odalardan içeri girer 
girmez çöl havasını hissediyorsunuz. 

Kahverengi takımlar altın rengi 
desenlerle süslenmiş. 

Kum bejinin yoğun olarak 
kullanıldığı odalar, ferah ve 
geniş. Her odanın kendine 

ait balkonu var. Dileyen, özel 
havuzlu oda tutabilir. 

Otelin terası, güne 
muhteşem bir kahvaltı ile 

başlamak için ideal. 

Marakeş ve Akdeniz 
yemeklerinin binbir 

çeşidini bulabileceğiniz otel 
restoranında, kendi mönünüzü 

de hazırlayabilirsiniz. 

Kocaman odalarından, 
girintili çıkıntılı avlusuna kadar, 

her şey dört dörtlük.  

Otelin Arapça isminin 
anlamı; ‘Cennetteki Huzur’. 

Otelin her köşesine 
huzur hâkim. Hamamda 

rahatladıktan sonra, güzel 
bir masaj yaptırmadan 
dönmeyi düşünmeyin.  

Dar Rhizlane Riad Akka 

Marakeş’in tam merkezinde; 
Medina bölgesinde. Yakınında 

Dar el Bacha Sarayı ve Majorelle 
Bahçeleri var. Ana caddeye 

yürüme mesafesi 15-20 dakika.

Marakeş’in eski şehri  
Medina’nın içinde.

Medina duvarlarının biraz 
dışarısında, kentin karmaşasından 

uzak ama sizi Marakeş  
hayatından uzak tutmayacak 

kadar da şehrin içinde. 

Medina’nın içinde, havalimanından 
taksiyle 10 dakika uzaklıkta. 

Yürüyerek beş dakikada kentin en 
meşhur meydanı Djama El Fna’ya 

ulaşabilirsiniz. 

Ev ortamını yakalamak 
isteyenler için birebir. Çünkü Dar 

Rhizle eski bir burjuva sarayı. 
Olduğu gibi muhafaza edilen 

yapıda, otelden çok ev havası var.

Kapıdan içeri girer girmez, lobideki 
renk cümbüşü sizi bir karnavalda 
hissettirecek. Renkler, odalardaki 

konsept koltuklarla birleşerek 
karnaval ortamını pekiştiriyor. 

Üniversite hayatından sıkılıp, 
“Çalışmaya başlamadan önce tüm 
dünyayı gezmek istiyorum” deme 

imkânı olan öğrenci grupları. 

Otelde çok fazla vakit geçirmeyi 
sevmeyen, günün çoğunu 

gezerek ve görerek geçirenler. 

19 odalı otelin her odasının özel 
terası veya balkonu var. Odaların bir 
kısmı otantik bahçe manzarasını, 
bir kısmı da tepeleri her daim karlı 

Atlas Dağları’nı görüyor.

Beş odasının tamamı farklı 
tema ve tasarıma sahip. 

Marakeş’te bulabileceğiniz 
en iyi yemekler; şef Zakia’nın 

elinden çıkıyor. Birbirinden leziz 
yemekleri yemeden önce, Space 
Bar’daki aperitiflerinizle günün 

yorgunluğunu atabilirsiniz. 

Tamamıyla Marakeş yemekleri 
servis edilen geleneksel bir 

lokantası var. Bu, damak tadınıza 
göre değilse, otelin şehir 

içinde olması başka mutfaklar 
aramanız açısından avantajlı.  

Mum, tütsü ve gül ayrıntıları 
romantik çiftlere göre!

Marakeş’in tamamına 
yayılmış geleneksel 

havadan kopmadan, bu 
detayları modern parçalarla 

birleştirerek baskın doğu 
kültürü havasından kurtulmuş. 

Sade tasarımlardan ve minimal 
bir yapıdan hoşlanıyorsanız, otelin 

şaşaalı duvarları bunaltabilir.

Yeryüzünde cennetten bir parça 
yakalayabilmek uğruna, bu kadar 

para harcamaya değer mi?

“Otelden adımımı şehrin en 
işlek caddesine atmak isterim” 

diyorsanız, yanlış yerdesiniz. 

Beş yıldızlı otel lüksü 
beklemeyin, burası butik 

bir otel. 

Odaların gecelik fiyatı 

3 bin 150 
Fas Dirhemi (yaklaşık 680 TL) 

Route de Ouarzazate, 
Marakeş, Fas 

Tel: +212 524 421 303
www.dar-rhizlane.com

Süitleri 150 euro 
(yaklaşık 359 TL)

65, derb Lahbib Magni - Riad Zitoun 
Jdid - Marakeş, Medina 
Tel:  +212 524 375 767

www.riad-akka-marrakech.com



4 0 8  •  Ş U B A T  2 0 1 5 4 0 8  •  Ş U B A T  2 0 1 5

64 65

s u m m a r i e s  i n  E n g l i s h s u m m a r i e s  i n  E n g l i s h

The textile and readywear sector succeeded 
in posting a 6 percent increase in exports in 

2014, even though the Turkish economy entered 
the year in recession as a result of the direction 
of the global economy, as well as measures to 
cut back on consumption. During a year in which 
total Turkish exports experienced difficulty in 
rising by 4 percent from $151.6 billion to $157.6 
billion, textile producers succeeded in increasing 
exports by 7 percent. Including the leather 
and carpet sectors, the complete textile and 
readywear sector succeeded in increasing exports 
by $2 billion, from $29.8 billion to $31.8 billion; 
in this, the textile sector posted $8.8 billion in 
exports, while the readywear and carpet sectors 
posted $18.7 billion and $2.3 billion, respectively. 
The readywear sector registered the greatest rise 
in exports to European countries, which are in 
the throes of recession, going from $12.9 billion 
to $14 billion, good for an 8.8 percent rise.

Smashing success despite recession

Moving toward 
branding, but how?
The Turkish textile and readywear sector 

is advancing rapidly on the way to 
creating brands. Turkey has been increasingly 
moving toward high value-added products 
and brands in its exports as part of its 
battle with the current deficit, but it must 
expend more effort on the issue. In terms 
of increasing the number of exports of 
branded products, the textile and readywear 
sector, one of the most important 
components for Turkish exports, has great 
responsibility. In so doing, it is crucial that 
the products of the newly established 
brands be produced in Turkey, something 
that entails the fostering of production 
relying on national industry during the 
branding process. The textile and readywear 
sectors are well-placed to succeed on this 
front, as an integrated production system 
is widespread in the sector, meaning that 
domestic raw materials and labor are used 
at all stages of the production process. Such 
practices are both developing domestic 
industry and ensuring that all income from 
exports remains at home.

Iran the choice for 
textile producers
Following 10 years of marathon talks, 

negotiations between Turkey and Iran over 
a preferential trade agreement finally reached 
fruition at the start of this year. Following a 
visit to Iran by President Recep Tayyip Erdoğan 
during which the agreements were signed, 
Tehran established a timetable of reductions 
for Turkey. Naturally, the increased activity 
occasioned by the agreement has drawn the 
attention of textile and readywear producers. 
While Turkish textile producers sold $413 
million in textile and readywear products in 
2014, they soon hope to increase this figure 
to $1 billion. However, it is undeniable that 
the value added of products subject to sales 
are not high; ultimately, experts are set to 
closely observe developments.

People who  
have made their 
name a brand
No one knows whether Giorgio 

Armani and Donna Karan 
foresaw that their brands would 
be used around the world when 
they created their products, but the 
trademarks are now recognized 
in countries around the globe, 
from America to Russia and from 
China to Africa. Firms like Vakko, 
Boyner, Mithat, Sarar and Faik 
Sönmez are just some of the firms 
that have turned their names and 
surnames into a brand. The trend 
of turning one’s name into a brand 
is also something that is gaining 
prominence in the textile and 
readywear sectors. Following in the 
footsteps of fashion designers such 
as Cemil İpekçi and Atıl Kutoğlu 
who have branded their names, 
designers like Arzu Kaprol and 
Evrim Timur have also moved to 
turn their names into trademarks. 
According to observers, the 
workload for those who brand 
their own names is on the increase. 
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ŞUBAT
The Courier mail Home 
Show
26.02.2015-01.03.2015
Ev Dekorasyonu 
Brisbane/Avustralya 

Central Asia  
Home Textile
28.02.2015-03.03.2015
Ev Tekstili
Almatı/Kazakistan

CENTRAL ASIA CARPET & 
FLOORING
28.02.2015-03.03.2015
Halı ve Zemin Kaplamaları
Almatı/Kazakistan

MART
LA Fashion Week
01.03.2015-01.03.2015
Moda
Los Angeles/ABD

Intertextile  
Guangzhou Hometextile 
China
01.03.2015-01.03.2015
Ev Tekstili
Guangzhou/Çin

Interstoff Asia Essential - 
Spring 2015
01.03.2015-01.03.2015
Tekstil
Hong Kong/Çin

Interfiliere Hong Kong
01.03.2015-01.03.2015
Kumaş, İşleme, Dantel, 
Aksesuar
Hong Kong/ Çin 

Asia Pacific Security and 
Defense Expo – 
APSDEX
01.03.2015-01.03.2015
Savunma-Güvenlik
Cakarta/Endonezya

Kiev Interiors
03.03.2015-05.03.2015
İç Dekorasyon
Kiev-Ukrayna

Tranoi Femme
06.03.2015-09.03.2015
Hazır Giyim
Paris/Fransa

CAPSULE PARIS  
WOMENS
06.03.2015-08.03.2015
Hazır Giyim
Paris/Fransa

Wohnen & Interieur-Messe
07.03.2015-15.03.2015
Mobilya, Dekorasyon
Viyana/Avusturya
Wohnen & Interieur Messe
07.03.2015-15.03.2015
Mobilya, Dekorasyon
Viyana/Avusturya

Home Furnishing  
Expo Shenzhen  
Hometex
07.03.2015-10.03.2015
Ev Tekstili, Ev Dekorasyonu
Shenzhen/Çin
Style Lab Montreal

08.03.2015-10.03.2015
Tekstil (Kürk , Diş Giyim ve 
Aksesuar)
Montreal/Kanada

Wedding Fashion Moscow
11.03.2015-13.03.2015
Tekstil
Moskova/Rusya

BIFF & BIL
11.03.2015-15.03.2015
Hazır Giyim, Moda ve 
Dericilik
Bangkok/Tayland

TIFF - Thailand International 
Furniture Fair
11.03.2015-15.03.2015
Mobilya, Dekorasyon, Ev ve 
Büro Mobilyaları
Bangkok/Tayland

INTERTEXTILES 2014
11.03.2015/14.03.2015
Tekstil
Kiev/Ukrayna

Fashion  
Industry
12.03.2015/15.03.2015
Giyim ve Tekstil
St.Petersburg/Rusya

IFFS/AFS 2015
13.03.2015-16.03.2015
Mobilya, İç Dizayn
Singapur/ Singapur

Central Asia  
Fashion Spring
16.03.2015-18.03.2015
Moda Hazır Giyim
Almatı/Kazakistan

CEBIT 2015
16.03.2015-20.03.2015
Bilişim
Hannover/Almanya 

LIMA 2015
17.03.2015-21.03.2015
Deniz, Hava, Savunma,  
Gemi İnşa
Langkawi/Malezya

CIFF-China International 
Furniture Fair
18.03.2015-22.03.2015
Mobilya
Guangzhou/Çin

Homedecor & Hometextile 
China
18.03.2015/22.03.2015
Ev Tekstili
Guangzhou/Çin

IFF - INDIA FASHION FORUM
18.03.2015-20.03.2015
Moda 
Mumbai/Hindistan

Interzum Guangzhou
28.03.2015-01.04.2015
Mobilya Yan Sanayii
Guangzhou/Çin

CIFF-China International 
Furniture Fair - Office Show
28.03.2015-01.04.2015
Mobilya
Guangzhou/Çin

Textile Asia 2015
28.03.2015-30.03.2015
Tekstil
Karaçi/Pakistan

Fashion Access –  
March
30.03.2015-01.04.2015
Moda
Hong Kong/Çin

Decotex - Mosbuild 
31.03.2015-03.04.2015
Yapı ve Ev Tekstili 
Moskova/Rusya

Flooring -  
Mosbuild 
31.03.2015/03.04.2015
Yapı ve Zemin Kaplamaları 
Moskova/Rusya

MOSBUILD  
DECOTEX
31.03.2015-03.04.2015
Yapı-Ev Tekstili
Moskova/Rusya

Mosbuild Design  
Ad Decor
31.03.2015-03.04.2015
Dekorasyon
Moskova/Rusya

NİSAN
FEIMACO
01.04.2015-04.04.2015
Tekstil Makineleri
Sao Paulo/Brezilya

Doha 2015
01.04.2015-01.04.2015
Moda
Doha/Katar

DOMOTEX RUSSIA
01.04.2015-03.04.2015
Halı, Zemin Kaplamaları
Moskova/Rusya

KazInter Beauty
09.04.2015-11.04.2015
Moda Hazır Giyim
Almatı/Kazakistan

Vietnam Saigon  
Garment 
11.04.2015-14.04.2015
Tekstil ve Tekstil Makineleri
Ho Chi Minh City/Vietnam

INLEGMASH  
2015
14.04.2015/17.04.2015
Tekstil
Moskova/Rusya

HKTDC Hong Kong
20.04.2015-23.04.2015
Ev Tekstili
Hong Kong/Çin

Indointertex & Inatex
23.04.2015-25.04.2015
Tekstil
Cakarta/Endonezya

MAYIS
CJF - CHILD  
AND JUNIOR FASHION
01.05.2015-01.05.2015
Çocuk Giyim
Moskova/Rusya

Techtextil
04.05.2015-07.05.2015
Tekstil ve Makineleri
Frankfurt/Almanya

INTERZUM - Furniture 
Production 
05.05.2015-08.05.2015
Mobilya
Köln/Almanya

Interzum Cologne
05.05.2015-08.05.2015
Mobilya Yan Sanayii
Köln/Almanya

BCN Bridal Week
05.05.2015/10.05.2015
Giyim, Moda, Gelinlik
Barselona/İspanya

TECNOTÊXTIL  
BRASIL
07.05.2015-10.05.2015
Teknik Tekstil
Sao Paulo/Brezilya

RAILTEX 2015
12.05.2015-14.05.2015
Demiryolları
Birmingham/İngiltere

Maison & Objet  
Americas
12.05.2015-15.05.2015
Dekorasyon ve Mobilya
Miami/ABD

ANEX 2015
13.05.2015-15.05.2015
Tekstil
Şangay/Çin

FESPA 2015
18.05.2015-22.05.2015
Teknik Tekstil
Köln/Almanya 

KADEX
22.05.2015-25.05.2015
Savunma Sanayi
Astana/Kazakistan

DENIM by PV – Spring
27.05.2015-28.05.2015
Hazır Giyim
Barselona/İspanya



Metrocity A Ofis Blok Büyükdere Cad. No: 171 K: 19 34330 1. Levent - İstanbul

Tel: (0212) 344 07 77 (Pbx) Fax: (0212) 344 07 66-67

 www.tekstilisveren.org.tr info@tekstilisveren.org.tr


