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“Bilginin ve aklın
ürünün üzerine koyduğu
katma değer olan tasarım,
imalat ve ihracatımızın
en önemli rekabetçi
gücüdür”
Sevgili dostlarım,

T

asarımın sektörümüz açısından
çok önemli olduğunu bilmeyen,
ifade etmeyen yoktur. Neredeyse
her toplantıda kürsülerde sıkça dile getirilir.
Konu o kadar önemli ki; Türkiye Tasarım
Haftası ve Türkiye İnovasyon Haftası’nın
başlangıcını tasarım konusunda büyüyen
ihtiyaç tetiklemiştir. Tasarım; bilginin ve
aklın ürünün üzerine koyduğu katma
değerdir. Türkiye’nin imalat sektöründe ve
özellikle ihracat ürünlerinde çıkış noktası ve
en önemli rekabetçi gücü özgün tasarımdır.
Tasarım, üretimde, ihracatımızda ve
genel olarak ekonomimizde bu kadar
önemli olmasına ve Hükümetin konunun
farkındalığıyla Tasarım Tebliği ile ciddi teşvikler öngören bir düzenleme yapmasına
karşın firmalarımız çeşitli nedenlerle bu
sunulan imkanlardan yeterince yararlanamamış dolayısıyla tasarım konusunda
henüz istenen düzeye gelinememiştir. Sivil
toplum örgütlerinin bu noktada bir taraftan
bu yasaların hazırlık aşamasında ilgili
bakanlıklarla diyalog içinde olması ve birlikte çalışması diğer taraftan da
yasalaştıktan sonra duyurulması konusunda
da daha etkin olmasının sektörler açısından
önemli oluduğunu düşünüyorum.
SAYI: 19 2016/3

Öte yandan Türkiye genelinde moda ve
tasarım alanında eğitim veren gerek dört
yıllık lisans programları, gerekse iki yıllık
önlisans programları her yıl çok sayıda
mezun vermektedir. Geldiğimiz nokta itibariyle ülkemizde tasarımcıları bir çatı altında
toplayan, yol gösterip, yönlendiren, eksiklerini tamamlayıp, donanımlı hale getiren ve
ilgili sektörlerle buluşturan bir sivil toplum
kuruluşuna ihtiyaç kaçınılmazdır. Bu çerçevede 2016 yılında Moda Tasarımcılar
Birlik ve Dayanışma Derneği’nin (MTB)
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF)
çatısı altına katılmasının önemli olduğunu
düşünüyorum. Böylece bir taraftan Federasyona katkı sağlanırken, diğer taraftan bu
yeni derneğimizin Türkiye genelinde güçlenmesini, gelişerek ivme kazanmasını
gerek kamuoyu, gerekse kamu kurumları
nezdinde bu tür derneklerin mihenk taşları
olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bunun
en bariz ve yakın örneğini MTB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu
Toplantımızın da olduğu iki günlük dolu
dolu Ankara programında yaşadık. Sivil
toplum örgütlerinin hep vurgu yaptığımız
gibi içi dolu, donanımlı, sadece söylemde
kalmayıp, ayakları yere basan eylemleriyle

hareket etmesi, sokağa dokunması, toplumun gelişmesinde mutfak görevi yapması
gerekiyor. Bu nedenle Federasyon olarak
2017 yılında sektörümüzün moda ve tasarım alanında gelişmesine öncülük yapmak
adına tasarımcı arkadaşlarımızı kazanmak,
onların sanayici ile birlikte iç içe hareket
etmesini sağlamak, diğer tarafıyla Federasyonun örgütlü yapısı içerisindeki üye
dernekler ve onlara bağlı firmalarla işbirliğine zemin hazırlamak istiyoruz. MTB’nin
sektörümüzdeki bu önemli açığı kapatacağı
inancındayız. Şimdiden böylesine önemli
bir sorumluluğu yerine getirdikleri için
Başkan Dilek Düzgün ve MTB Yönetim
Kurulu ile birlikte tüm üyelerini kutluyor,
başarılar diliyorum.
Yazımın sonunda 24 üye derneğimiz ve
8 bine yakın üye firmamız ile birlikte sektörümüzde çalışan, işvereninden, güvenlik görevlisine, TIR şoföründen çaycı ablamıza kadar emek veren herkesin yeni yılını candan
kutluyor, barış içinde, üreterek onurluca
ayakta duran, gelişen, büyüyen bir Türkiye
ümidiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Hüseyin Öztürk
MHGF Yönetim Kurulu Başkanı

3

ÇİFT SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP KONÇ LASTİĞİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) MEDİKAL

ÜRÜNLER

ELASTİK SARGILI İPLİKLER
I) TEK SARGILI İPLİKLER
II) ÇİFT SARGILI İPLİKLER
III) HAVA KAPLAMALI İPLİKLER

ÜRÜNLER

TEK SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS
ÜRÜNLER

HAVA KAPLAMALI
İPLİKLER
KULLANIM
ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS

AYMER DIȘ TİC. A.Ș.
BAKIRCILAR VE PİRİNÇCİLER
SANAYİ SİTESİ
MENEKȘE CAD. NO: 10/2
34524 BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 875 07 02 (pbx)
Faks: +90 (212) 875 08 04
Cep: +90 (532) 633 92 96
E-Posta: aliates@aymeras.com
Web: www.aymeras.com

BU SAYIMIZDA | İÇİNDEKİLER

03 Başkandan
16 MHGF, Türk Kızılayı ile işbirliği protokolü imzaladı

MHGF, Türk Kızılayı ile
daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak adına işbirliği protokolü
imzaladı. Bu işbirliğiyle
MHGF’nin insani yardımları Türk Kızılayı
güvencesiyle ihtiyaç
sahiplerine ulaşacak.
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Özel Dosya:
Hukuki metinler
Türk Triko sanayi
baş döndürücü hızla
dünyada ilk sıralarda değişiyor
SAYI: 19 2016/3

» Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına,
ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.
» Yazı ve haberler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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2. Adıyaman Tekstil ve
Hazır Giyim Çalıştayı sektörü
Güneydoğu’da buluşturdu
MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (MHGF) ORGANİZASYONU, ADIYAMAN
GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NİN (AGSD) EV SAHİPLİĞİNDE İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ADIYAMAN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÇALIŞTAYI’NDA ADIYAMAN’IN SAHİP OLDUĞU
SEKTÖREL POTANSİYEL ELE ALINDI.

A

dıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi
Koç Konferans
Salonunda gerçekleşen Çalıştaya Adıyaman Valisi Abdullah
Erin, Belediye Başkanı Hüsrev
Kutlu, Türk Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonu
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(TÜRKONFED) Başkanı Tarkan
Kadooğlu, Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (MHGF)
Başkanı Hüseyin Öztürk,
Adıyaman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Talha Gönüllü,
Adıyaman Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Mustafa Uslu,

Adıyaman Organize Sanayi
Bölgesi Başkanı Abdülkadir
Çelenk, Adıyaman Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı
Ragıp Aras, sivil toplum kuruluşu başkanları, iş ve akademi
dünyasından kişiler ile öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan AGSD Başkanı Ragıp
Aras, Adıyaman’ın teşvik yasası
başta olmak üzere bazı nedenlerden dolayı mağdur edildiğini dile getirerek, pozitif
ayrıcılık yapılması gerektiğini
vurguladı.
MHGF ADRES
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Abdullah Erin
Adıyaman Valisi

Hüsrev Kutlu
Adıyaman Belediye Bşk.

Prof. Dr. M.Talha Gönüllü
Adıyaman Ünv. Rektörü

Mustafa Uslu
ATSO Bşk.

Adıyaman Organize Sanayi
Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk ise, Adıyaman OSB’deki ve
ilçelerdeki OSB’lerin genel durumları ile ilgili bilgiler vererek,
çıkacak olan bölgesel teşvikle
istihdamın artacağına inandığını söyledi.
Adıyaman Ticaret Sanayi
Odası Başkanı Mustafa Uslu da,
yabancı yatırımcılardan çok
yerli yatırımcıların kendi kentlerine yatırım yapmasının önemine işaret etti. Yabancı
yatırımcıları ‘yörük’ olarak nitelendiren Uslu, yerli yatırımcılara ihtiyaç olduğunu
vurguladı.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ise
mühendislik fakültesi öğrencilerinin son yılında sanayide uygulamalı eğitim aldığını
kaydederek, bu sistemi diğer
bölümlere de yaymayı düşündüklerini söyledi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ise, Adıyaman’ın tekstil ve
hazır giyim merkezi olmak için
elinde üniversite, teknik alt
yapı, organize sanayi bölgesi
SAYI: 19 2016/3

Tarkan Kadooğlu
TÜRKONFED Başkanı

Ragıp Aras
AGSD Bşk.

Hüseyin Öztürk
MHGF Başkanı

Abdülkadir Çelenk
Adıyaman OSB Bşk.

gibi tüm imkanların olduğunu
belirterek, bu kadar imkana
rağmen işsizliğin olmasının anlaşılamaz olduğunu kaydetti.

MHGF Başkanı Öztürk:
“Adıyaman hazır giyim
sektörü için çok önemli”
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ise sektörlerin gelişmesi

Uğur Aladağ
İKA Genel Sekreteri

Celal Toprak
EGD Başkanı
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TÜRKONFED Başkanı
Tarkan Kadooğlu:
“Yapmamız gereken
üretimin önünü açabilecek ekonomik ve yapısal
reformları
hızlandırmaktır”

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın yönettiği “Adıyaman ve çevresinin potansiyeli nasıl harekete geçirilir?” başlıklı panelin konuşmacıları MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Sefa Targıt, ATSO
Başkanı Mustafa Uslu ile Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy idi.

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tekstil ve hazır giyimde
sektörel kümelenme” panelini MHGF Bşk. Yrd. ve EGSD Bşk.
Mukadder Özden yönetti. Panelin konuşmacıları ise AGSD Bşk.
Ragıp Aras, Adıyaman Girişimci Kadın ve İstihdam Derneği
Başkanı Birsen Günay, Yrd. Doç. Dr. Yener Tekeli, hazır giyim
sektöründen Hüseyin Sevinçtekin ve Abdullah Yaşar oldu.

için sivil toplum kuruluşlarına
büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, “Sanayici 7
milyarlık dünyada rekabet ediyor. Maliyet faktörlerine özen
göstermeliyiz. Ama asla insanlarımızı bir maliyet unsuru olarak görmemeliyiz. Daha çok
düşünen, üreten bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Adıyaman
hazır giyim sektörü için çok
önemlidir. Mermer, cam ve
seramik, otomotiv gibi ihracatı
yüksek olduğu belirtilen sektörlerin kilogram fiyatı düşüktür. Tekstil ve hazır giyimin
kilogram fiyatı ise yüksektir.
Avrupa’nın zorunlu olarak
hazır giyim alması gereken
rakam, ihtiyacının yüzde
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20’sidir. Hızlı servis, maliyet, tasarım, açık hesap gibi avantajlarla bile biz Avrupa’nın
ihtiyacının yüzde 12’sini karşılıyoruz. Kendimizi geliştirirsek
ürün nitelikleşir ve katma
değer yükselir” dedi.
Öncelikle şehirlerin tasnif
edilip ‘Hangi şehirde ne yapılabilir?’in düşünülmesi gerektiğini belirten MHGF Başkanı
Öztürk, şehirlerin stratejik sektörleri, sektörün de standart
ürünlerde pilot bölgeleri olması gerektiğini ifade etti. Öztürk, ayrıca 1 milyar dolar
yatırımla 1 milyon kişiye istihdam sağlayan hazır giyime
rakip olabilecek başka bir sektör olmadığına dikkat çekti.

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ülke gündemindeki konjektörel değişimlerden
iş dünyasının etkilendiğine işaret ederek, “Dünya üzerinde bir
çok ülkenin uzun yıllar yaşayacağı gündemi bizler bir yıl içerisinde yaşadık. İçeride ve
dışarıda yaşadığımız terör süreciyle ülkemizin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu
hepimiz görüyoruz. Demokrasi
dışı güçlerin ülkeyi kaosa sürüklemek istemesine asla müsaade etmeyeceğiz. Elbette
olumsuzluklar ülke ekonomisinde artçı sarsıntılar yaşatmıştır ancak 15 Temmuz’da
yakaladığımız uzlaşma kültürüyle bu şoklara karşı dayanıklı
olduğumuzu gösterdik. Şimdi
yapmamız gereken üretimin
önünü açabilecek ekonomik ve
yapısal reformları hızlandırmaktır. Yapısal reformlarla büyümenin önünü açacağına
inanıyoruz” dedi.

Adıyaman Belediyesi
Başkanı Hüsrev Kutlu:
“Adıyaman’da kadın ve
erkek işçi potansiyeli
yüksek”
Adıyaman Belediye Başkanı
Hüsrev Kutlu ise, yatırımcılar
için Adıyaman’ın her yönüyle
avantajlı olduğunu belirterek,
“Fabrikanızı seviyorsanız, çoluk
çocuğunu seviyorsanız Adıyaman’a gelin. Adıyaman’ın suyu,
havası, ortamı, güvenliği, her
şeyiyle güzel. Burada bir fabrikanız olduğunda başınızı yastığa koyduğunuzda rahatça
uyuyacaksınız. Adıyamanlı o
fabrikaya sahip çıkar. Adıyaman’da güvenlik sorunu yok.

Adıyaman’da kadın ve erkek işçi
potansiyeli yüksektir” diye konuştu.

Adıyaman Valisi
Abdullah Erin:
“Her türlü görevi,
her türlü imkanı
girişimcilerimize
sunmak zorundayız”
Adıyaman Valisi Abdullah
Erin, “Ülkemizde iş sağlayan,
ekmek sağlayan işadamlarımız
büyük bir fedakarlık ve çaba
içerisindeler. Ekonomik, sosyal
anlamda imkanlar sunuyorlar.
Onlara minnettarız. Hepinize ve
hepsine minnet borçluyuz, teşekkür borçluyuz. Bütün dünyanın bir köy haline geldiği,
teknoloji ve iletişim çağının yaşandığı, hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşadığı bir dönem
yaşıyoruz. Kalkınmayı sağlamak
için işverenlerimiz önde olacak
biz onlara destek olacağız. Özel
sektör, işadamları, sivil toplum
kuruluşları bu toplumun
önünde gidecek biz destekleyeceğiz. Bizler Adıyaman’da devletin temsilcisi olarak her türlü
görevi, her türlü imkanı girişimcilerimize sunmak zorundayız”
diye konuştu.
Konuşmalar sonrasında çalıştayın düzenlenmesinde
emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı
Celal Toprak’ın da bir konuşma
yaptığı Çalıştay’da kısa bir aradan sonra Dünya Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Hakan
Güldağ’ın yönettiği “Adıyaman
ve çevresinin potansiyeli nasıl
harekete geçirilir?” ve MHGF
Başkan Yardımcısı ve Ege Giyim
Sanayicileri Derneği (EGSD)
Başkanı Mukadder Özden’in
yönettiği “Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da tekstil ve hazır giyimde sektörel kümelenme”
başlıkları altında iki panel düzenlendi.
MHGF ADRES
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FOTOĞRAFLARLA 2. ADIYAMAN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÇALIŞTAYI
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İNSANİ YARDIM ALANINDA ÖNEMLİ ADIM

MHGF, Türk Kızılayı ile
işbirliği protokolü imzaladı
MHGF, TÜRK KIZILAYI İLE DAHA ÇOK İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞMAK ADINA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI. İYİ NİYETE DAYALI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ MHGF ADINA YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK, TÜRK KIZILAYI ADINA YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERCAN
TAN İMZALADI. BU İŞBİRLİĞİYLE MHGF’NİN İNSANİ YARDIMLARI TÜRK KIZILAYI GÜVENCESİYLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK.

M

oda ve Hazır
Giyim Federasyonu (MHGF) sosyal sorumluluk ve insani yardım
alanında önemli bir işbirliğine
imza attı. Geçtiğimiz yıl ABD’de
yaşayan Tayvanlıların yardımlarını organize edip, üye firmaların
bağışlarıyla birlikte Kilis Öncüpınar Mülteci Kampı’nda yaşayan
Suriyelilere Türk Kızılayı aracığıyla teslim eden MHGF, yardımlarını artırarak daha sistematik
hale getiriyor.

MHGF’nin yardımları
periyodik hale gelecek
MHGF’nin Ankara’daki üye
derneği Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği’nin
(MTB) ev sahipliğinde yapılan
Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi gerçekleştirilen törende,
MHGF adına Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk, Türk
Kızılayı adına Yönetim Kurulu
Üyesi Ercan Tan imza attı. Türk
Kızılayı’nın Ankara Etimesgut
Yerleşkesi’nde düzenlenen törene, MHGF’nin yurdun dört bir
yanından gelen yönetim kurulu
üyeleri ve üye derneklerin başkanları katıldı. Bu işbirliğiyle
MHGF, Türk Kızılayı aracılığıyla
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giysi yardımlarını belirli bir periyoda bağlamış olacak.

MHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk:
“Sadece ihtiyaç duyulduğu an değil, ihtiyaç
duyulman önce giysi ve
kan bağışı kampanyaları
düzenleyeceğiz”
Kızılay'ın Kilis ilimizdeki Öncüpınar Kampı için 2016 yılı

ocak ayında 50 bin parçalık
ürün ile yardımda bulunduklarını ifade eden MHGF Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk
de, “Bu kampta Tayvan'dan destek alarak, Tayvanlı dostlarımız
ve üreticilerimizle birlikte topladığımız, çocuk giysilerinin
ağırlıkta olduğu giysi desteği
yapmıştık. Her yıl tekrarlanması
için bugün burada bu imzayı
atıyoruz ve şubatta yine deste-

ğimizle Kızılay’a katkı sağlayacağız. Kamp dışındaki Suriyelilerin ciddi anlamda ihtiyaçları,
yiyecek, giyecek, barınma ve
korunma sorunları olduğunu
görüyoruz. Bunun için Kızılay'dan lojistik destek rica ettik,
onlar da kabul etti. 24 derneğimizle beraber her yıl geleneksel olarak ihtiyaç duyulduğu an
değil ihtiyaç duyulmadan önce
giysi ve kan kampanyaları düMHGF ADRES
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zenlemeyi planlıyoruz” şeklinde
konuştu.

Ercan Tan:
“Daha fazla ihtiyaç
sahibine ulaşmak için
çabalıyoruz”
Türk Kızılayı olarak daha
fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak
için çaba harcadıklarını belirten
Yönetim Kurulu Üyesi Ercan
Tan, “İmzalamış olduğumuz bu
protokolle öncelikle Suriyelilere
giyim malzemesi ulaştıracağız.
Suriyelilerin ne kadar ihtiyaçları
varsa devletimiz ve Türk Kızılayı
tarafından karşılanıyor. Bizim
amacımız, Kilis kampı dışındaki
Suriyelilere de yardım etmek.
Bu protokolle kamp dışındaki
ihtiyaç sahibi Suriyelilere daha
fazla giyecek temin edileceğiz.”
dedi.

“Her yıl Kızılay’a katkı
sağlayacağız”
Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde Ercan Tan rehberliğinde incelemelerde bulunan
SAYI: 19 2016/3

MHGF heyeti çadır üretim atölyelerini gezdi, uzmanlardan
bilgi aldı.
İmzalanan işbirliği protokolü sonrası ilk yardımın 2017
yılının şubat ayında yapılması
öngörülüyor. Geçtiğimiz yıla
göre çok daha büyük çapta
giysi yardımı yapmayı planlayan MHGF, bu yıl 100 bin
parçanın üzerinde giysiyi
Türk Kızılayı’na teslim etmeyi
hedefliyor.

24 derneğimizle
beraber her yıl
geleneksel olarak
ihtiyaç duyulduğu
an değil ihtiyaç
duyulmadan önce
giysi ve kan kampanyaları düzenlemeyi planlıyoruz”

15

MHGF’DEN | FAALİYETLER

MHGF ve İstanbul Gelişim
Üniversitesi çözüm ortağı oldu
MHGF, EĞİTİMDE ÇÖZÜM ORTAKLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALAYAN MHGF,
ÖĞRENCİLERİN STAJ VE İŞE YERLEŞTİRİLMESİNDEN, ORTAK AR-GE VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KADAR
BİRÇOK ALANDA ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEK.

M

oda ve Hazır
Giyim Federasyonu’nun
(MHGF) çalışmalarında en
önemli odak noktalarından
biri eğitim. Türkiye’nin dört
bir yanında birçok eğitim kurumu ile çözüm ortaklığı
kuran MHGF, son olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi ile üniversite-sanayi işbirliği
çerçevesinde bir protokol imzadı. Üniversitenin Avcılar Yerleşkesinde gerçekleştirilen
imza töreninde İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda MHGF
Yönetim Kurulu Üyesi Müzey-

yen Sevtap Aytuğ işbirliğinin
önemini vurgulayan açış konuşmasının ardından kürsüye
gelen Rektör Prof. Dr. Burhan
Aykaç, Gelişim Üniversitesi’nin
adı gibi kısa zamanda hızla gelişim gösteren genç bir üniversite olduğunu belirterek 18 bin
öğrenciye ulaştıklarını kaydetti.
Yeni olmalarına karşın mezuniyet sonrası işe yerleşim oranının çok yüksek olduğunu
belirten Prof. Dr. Aykaç, öğrencilere iş imkanı sağlamak, geleceklerini teminat altına almak
amacıyla sektörel sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği protokolleri imzaladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Aykaç sözlerini şöyle
sürdürdü:

İ. Gelişim Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Burhan
Aykaç’tan MHGF’ye
teşekkür
“İstanbul’daki 52 üniversite
arasından MHGF’nin üniversitemiz ile işbirliği protokolü imzalaması bizim için onur ve
gurur verici, sevindirici bir
olaydır. MHGF Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyelerine
teşekkür ediyorum. Öğrenci
arkadaşlarımız bu protokolün
önemini staj ve mezuniyet sonrası daha iyi anlayacaktır. Pro-

tokolün üniversitemiz, MHGF
ve öğrencilerimiz için hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyorum”
Federasyon ve yapısı hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan MHGF Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk
Türkiye genelinde çok büyük
projelere imza attıklarını ancak
üniversiteler ile işbirliğinin ayrı
bir önem taşıdığını söyledi.
Üretmenin temeli bilim, bilimin
de hedefinin üretmek olması
gerektiğine dikkat çeken Öztürk, “Her ikisi de birbirini tamamlayan vazgeçilmez bir
faktördür” dedi. MHGF Başkanı
Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Federasyon olarak
öğrencilerin sektörle
buluşmalarını
sağlamaya çalıştık”
“Üniversitelerde alınan bilginin uygulama alanı bizim fabrikalarımız. Federasyon olarak
öğrencilerin sektörle buluşmalarını sağlamaya çalıştık. Önemli
bir avantajımız da üniversitenin,
sektörün yoğun kümelendiği
Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesine yakın olması.”
Öztürk konuşmasının
sonunda öğrencilerin sadece
diploma odaklı çalışmamalarını, kendilerini birçok boyutta
geliştirmelerinin çok önemli
olduğunu belirterek, “Güven
iyidir ancak aşırı güvenden
kaçının” diye öğüt verdi.
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MHGF 4. Dönem Yönetim Kurulu
Ata’nın manevi huzurunda
MHGF, ARALIK 2016 YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NI BAŞKENT ANKARA’DA YENİ ÜYE DERNEĞİ
MTB’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ. İKİ GÜNLÜK PROGRAMDA BEYPAZARI’NA BİR
KÜLTÜR TURU DA DAHİL EDİLDİ. PROGRAMIN EN ÖNEMLİ DURAĞI ANITKABİR OLDU. MHGF YÖNETİM KURULU ÜYELERİ CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
MANEVİ HUZURUNA ÇIKARAK SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

M

oda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı bir
kültür turu ile genişletilerek Ankara’da yapıldı. Federasyonun Ankara’daki yeni üyesi
Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma
Derneği’nin (MTB) ev sahipliği ve organizasyon desteği ile gerçekleşen program
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kapsamında Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve
tarihi ve turistik Beypazarı ilçesi gezildi.
Gezinin en önemli durağı ise Anıtkabir
oldu. Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı
öncesi Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkan Başkan Hüseyin Öztürk önderliğindeki MHGF Yönetim Kurulu, saygı

duruşunda bulunarak, Anıtkabir mozalesine çelenk bıraktı.
Anıtkabir Komutanlığı’nın düzenlediği
tören sonrası Yönetim Kurulu adına Anıtkabir özel defterini imzalayan Başkan
Hüseyin Öztürk şunları kaydetti:
“Aziz Atam,
İş dünyasının önemli bir çatı kuruluşu
MHGF ADRES
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Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun 4.
Dönem Yönetim Kurulu olarak manevi huzurunda olmanın heyacanı ve gururunu
yaşıyoruz. Ülkelerin kalkınmasında ve
hatta bağımsızlığında ekonomik gücün ve

SAYI: 19 2016/3

kazanımların ne kadar önemli olduğunun
sorumluluk ve bilinci içerisindeyiz. Bu nedenle kurup bizlere emanet ettiğin Türkiye
Cumhuriyeti’nin gösterdiğin hedefler doğrultusunda ekonomik olarak kalkınması

için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu hedefe ulaşmak
için ilkelerin bizim rehberimiz olmaya
devam edecektir.
Ruhun şad olsun.”
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MHGF BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK:

“TL ve Ruble ile ticarete hazırız”
11-14 OCAK 2017 TARİHLERİ ARASINDA 32’İNCİSİ İSTANBUL FUAR MERKEZİ CNR EXPO CENTER’DA
YAPILACAK OLAN ANNE BEBEK ÇOCUK ÜRÜNLERİ FUARI CBME TÜRKİYE, DIŞ BASIN TEMSİLCİLERİNİ
AĞIRLADI. TOPLANTI SONRASI RUS SPUTNİK HABER AJANSINA KONUŞAN MHGF BAŞKANI HÜSEYİN
ÖZTÜRK İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DIŞ TİCARETTE TÜRK LİRASI VE RUS RUBLESİ’NİN KULLANILMASINA
OLMUZSUZ BAKMIYORUZ” DİYE KONUŞTU.

3

2. Uluslararası İstanbul Anne Bebek
Çocuk Ürünleri Fuarı
CBME Türkiye, hedef pazarları
arasında başı çeken; Kuzey
Afrika, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’ya yönelik
daha etkin bir iletişim yürütmek için bu ülkelerdeki basın
mensuplarını fuar öncesinde
İstanbul’da ağırladı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde
gerçekleşen basın toplantısında ilk olarak sektöre ait
Türkiye’nin pazardaki önemi ve
gücünü gösteren rakamsal veriler dış basın temsilcileriyle
paylaşıldı. Moda ve Hazır Giyim
Federasyon (MHGF) Başkanı
Hüseyin Öztürk, UBM ICC

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
Irmak, UBM ICC Genel Müdürü
Erdal Baykara’nın konuşmacı
olarak katıldığı basın toplantısı
sonrasında ise basın mensuplarına; Türkiye’nin üretim-kalite
ve tasarım gücünü göstermek
amacıyla Türkiye’de annebebek tekstil ürünleri üzerine
üretim yapan ve ihracat anlamında önemli bir katma değere sahip olan firmaların
İstanbul’daki üretim merkezlerine ziyaretler düzenlendi.

Rusya ile ticarette
Türk Lirası-Ruble
Dönemi
Türkiye ile Rusya arasındaki
uçak krizi sonrası son dönemlerde iki ülke liderlerinin attığı
olumlu adımlarla birlikte siyasi
ve ekonomik ilişkilerin normal-
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leşme sürecine girmesinin sektöre nasıl yansıdığı da toplantıda masaya yatırıldı. Rus basın
temsilcisinin iki ülke arasındaki
dış ticarette Türk Lirası ve Rus
Rublesi kullanımı hakkındaki
sorusunu MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk yanıtladı. Başkan
Öztürk, “Dış ticarette Türk Lirası
ve Rus Rublesi’nin kullanılmasına olumsuz bakmıyoruz.
Zaten Cumhurbaşkanımızın da
geçtiğimiz günlerde DolarEuro’ya bağımlılıktan kurtulma
adına farklı bir alternatif, başka
kanallar bulunması yönünde
bir yaklaşımı da oldu. Ancak
burada önemli olan kur dengesinin iyi ayarlanması konusu.
Yoksa sıcak bir para akışı olması bakımından ekonomik
olarak ihracatçılar için elbette
avantajlı olacaktır. Lakin bu
kısa vadede kolay bir olay
değil. Orta ve uzun vadede
olabilitesi mümkün ama önce
devletlerin bunu müzakere
etmesi ve belirlemesi lazım
yoksa bireysel olarak TL-Ruble
kullanımında bir sıkıntı olmaz.
2018 yılında gerekli adımlar
atılırsa ticarette TL-Ruble
kullanımının gerçekleşeceğini
öngörüyorum” dedi.
MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk yabancı basın mensuplarına Türk hazır giyim sektörünün gücünü gösteren bir
sunum da yaptı.
MHGF ADRES
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"Tekstil ve konfeksiyonda
eğitimle üretim birleşmeli"
MHGF YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK, ÜNİVERSİTELERDEN SIFIR DENEYİMLE
MEZUN GENÇLERİN ELLERİNDE DİPLOMAYLA ÇIRAKLIĞA BAŞLADIĞINA DİKKAT ÇEKEREK EĞİTİMİN ÜRETİMLE BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

M

oda ve Hazır
Giyim Federasyonu (MHGF)
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, DHA’ya yaptığı
açıklamada tekstil ve konfeksiyon konusunda eğitim veren
okullardan neredeyse 30’lu
yaşlarda mezun gençlerin deneyimsiz olarak ellerindeki diplomayla işbaşvurusunda
bulunduğuna dikkat çekti. Öztürk, “Bu gençler 30’lu yaşlarda
çıraklıkla işe başlıyorlar. Biz
bunların sektöre daha erken
yaşlarda kazandırılması açısından eşzamanlı bir tarafıyla üni-

versitede eğitim görmesi diğer
yanda da sektörde pratiğini
geliştirmesi açısından önemli
olduğunu düşünerek eşzamanlı eğitimi öneriyoruz.
Bunun çok daha fazla fayda
sağlayacağına düşünüyoruz.
Erken yaşlarda sektörde çıraklığını yapması bir tarafıyla da
gerçekten teknoloji anlamında
iletişimin bu yoğun olduğu
çağda Türkiye’nin ihracatını üst
düzeylerde çıkaracağını ümit
etmekteyiz” dedi.
Hüseyin Öztürk, örnek olarak Almanya’daki mesleki eğitim örneğini vererek “Model

var, örnek var. Altyapımız da
buna müsait. Burada sadece
teori ve pratiği eşzamanlı götürmenin, bir uygulama değişikliğiyle daha başarılı olacağı
kanaatindeyim” diye konuştu.
Çorap üretimiyle ilgili Yenibosna Kız Teknik Meslek Lisesinde protokolle açılmış bir
çorap bölümü olduğunu ayrıca
Kavram Meslek Yüksek Okulundan da 2 yıllık isteyen öğrenciye 1 yıllık hazırlık olmak üzere
bir meslek yüksekokulu olduğunu belirten MHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk, “Bir tarafta lise
düzeyinde bir tarafta yüksek
okul düzeyinde eğitimle ciddi
bir ilerlememiz söz konusudur.
Bu, çorap artık ArGe’de, inovasyonda alaylıdan mektepliye
geçmiş bir durumda, demektir”
dedi.

“Çorap üretiminde
dünya ikincisiyiz”
Türkiye’nin çorap ihracatının bavul ticareti ile birlikte
1 milyar 400-450 milyon dolar
olduğunu; iç tüketimle birlikte
sektör cirosunun 1 milyar 750 800 milyon doları bulduğunu
söyleyen Öztürk, sektörün iplikçi, tedarikçinin de eklenmesiyle işlem hacminin 2 milyar
300 – 400 milyon dolar olduğunu açıkladı. Sektör çalışanlarının sayısını da direkt çalışan
75 – 80 bin; yan sanayi ve
hizmetiyle birlikte 115 – 120
bin olarak açıkladı.
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Hüseyin Öztürk, Türkiye’nin
çorap üretiminde Çin’den
sonra dünya ikincisi olduğunu
söyledi. Çin’in dünya çorap
üretiminin yüzde 30-35’ini; Türkiye’nin de yüzde 8.5’ini yaptığını belirten Öztürk, ihracat
rakamlarında ise markalarıyla
İtalya’nın Türkiye’nin önüne geçebildiğine dikkat çekti.
Türkiye’nin de marka ürünler yaratarak olmadığı pazarlara girmesi gerektiğini dile
getiren Hüseyin Öztürk, “Amerika’da yüksek vergiler söz konusu ama bir Japonya’da böyle
bir sorun yok. Japonya uzak olduğu için oraları çok zorlamıyoruz. Ben ülkemizin de başta
ekonomi bakanlığı olmak
üzere bu bölgelere bir tarafıyla
bürokratik ilişkilerle buralara
ihracaat yapanlara teşvikleri artırarak burada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
Japonya ‘Türkiye uzak’ diye mal
satmamazlık yapmıyor. Türkiye’ye ciddi mal satıyor. O
zaman biz de oraya ciddi ürün
satabiliriz” dedi.

Tekstil ve konfeksiyon
stratejik sektör
Tekstil ve konfeksiyonun
ihraç ürünleri arasında kilogram bazında en yüksek getirisi olan ürün olduğuna işaret
eden Öztürk, “bizim ürünlerimizin kilogramı 16 - 18 dolar
arasında seyrediyor. Ülkenin
toplam ihracatında kg/fiyat orSAYI: 19 2016/3

talaması 1.39 dolar. Dolayısıyla
en yüksek katma değere
sahip ürün hazır giyimdir.
Dolayısıyla ülkenin hem hazır
giyim alt yapısına, sektöre yatırım yapılarak bu sektörü dünyaya açmamız lazım” diye
konuştu.

“İlgili sektörlerin
toplam ihracatı 30
milyar doları buldu”
Türkiye ihracatında deri,
deri konfeksiyon, tekstil ve
hazır giyim toplamı 30 milyar
doları bulduğunu bu rakamlarla Türkiye’nin ihracatının
yüzde 20’sini sektörün oluşturduğunu vurgulayan Öztürk,
şöyle dedi:
“Türkiye’nin 81 ilinde hazır
giyimin her segmentini üretecek bir coğrafyaya sahiptir.
Çünkü Pazar hakimiyetimiz
vardır. Avrupa pazarına yakınız.
Avantajımız fazla. Eğitimde
Türkiye altyapı olarak donanımlı ve yeterlidir. Firmalara

baktığımızda son yıllarda bir
nebze de olsa dikey büyüme
sağlamıştır. Bunları üst üste
koyduğumuzda hazır giyim
Türkiye’nin stratejik sektörüdür. Bunu hızlı geliştirecek son
dönemlerde tekstille de bunun
beslenmesi desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“Her sektörün standart
ürünlerde mutlak bir
şehri olmalı”
Öztürk, her şehrin mutlaka
bir stratejik sektörü olması gerektiğini belirterek, “Biz her
sektörün standart ürünlerde
mutlak bir şehri olmalı diye bir
sloganla yola çıktık. Ümit ediyorum ki yetkili kanaat önderleri bizim konuşmalarımızı,
önerilerimizi dikkate alarak
sektöre yeterince teşvik verir
ve bölgelerdeki özellikle organize sanayi bölgelerindeki sektörün gelişimine öncelik ve
öncülük yaparlar” diye konuştu.

Türkiye’nin 81 ilinde
hazır giyimin her segmentini üretecek bir
coğrafyaya sahiptir.
Çünkü pazar hakimiyetimiz vardır. Avrupa
pazarına yakınız.
Avantajımız fazla.
Eğitimde Türkiye altyapı olarak donanımlı
ve yeterlidir. Firmalara
baktığımızda son yıllarda bir nebze de olsa
dikey büyüme sağlanmıştır. Bunları üst üste
koyduğumuzda hazır
giyim Türkiye’nin stratejik sektörüdür”
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TİM’DEN 2016 ve 2017 DEĞERLENDİRMELERİ:

“Reformlar 2017 yılında Türkiye’ye
büyük bir ivme kazandıracak”
2016 YILI TIPKI 2015 GİBİ KÜRESEL TİCARETİN DOLAR BAZINDA DARALMAYA DEVAM ETTİĞİ
BİR YIL OLDU. MİKTAR BAZINDA ELE ALDIĞIMIZDA İSE 2016 YILINDA DÜNYA TİCARETİ, 2009
YILI HARİÇ SON 15 YILIN EN DÜŞÜK BÜYÜMESİNİ YAŞADI. BU GERİLEMEDE, GELİŞMEKTE OLAN
ÜLKE EKONOMİLERİNDEKİ YAVAŞLAMA VE EMTİA FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU.

Mehmet Büyükekşi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Yönetim Kurulu Başkanı

T

üm bu gelişmeler
yaşanırken, Türkiye
ekonomisini küresel
gelişmelerden bağımsız bir şekilde değerlendirmek mümkün
değil. DTÖ tarafından açıklanan
güncel verilere göre 2016’nın
ilk 9 ayında dünya ticareti
yüzde 4,1 daralırken, Güney Ko-
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re’nin ihracatında yüzde 8,5, İngiltere’de yüzde 12,3, Rusya’da
yüzde 23,4, Çin’de yüzde 8,2,
ABD’de yüzde 5 düşüş var. Açıkçası ülkemiz, her şeye rağmen,
diğer ülkelere kıyasla olumlu
bir performans ortaya koyuyor.
Türkiye’nin ihracatında gösterdiği başarılı performansı dünya

ticaretinden aldığımız paydaki
artıştan da görebiliriz. En güncel verilere göre ülkemizin ihracatının dünya ticaretindeki payı
yüzde 0,89’a yükselerek şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun yanında,
ihracatımızın AB’nin ithalatındaki payı da yüzde 1,28’e ulaşa-

rak yine rekor seviyeye yükseldi.

Her şeye rağmen 2016’da
ihracat önceki yıla
yakın seyretti
Küresel ekonomideki durgunluğun yanında çevre ülkelerdeki jeopolitik gelişmeler,
MHGF ADRES
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ülkemizde yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz hain terörist
girişiminin etkilerine rağmen
2016 yılında ihracatımız geçen
seneye yakın seyretti. Ancak,
Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Hükümetimizin 2016 yılının ikinci yarısında peş peşe
aldığı reform kararlarıyla birlikte 2017 yılını bir sıçrama yılı
ilan ettik. Bu yapısal reformlar
aracılığıyla, küresel ekonomilerde ve çevremizdeki ülkelerde yaşanan gelişmeleri 2017
yılında olumluya çevirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yılın
aynı zamanda küresel açıdan
da 2016’ya kıyasla daha olumlu
geçeceğini bekliyoruz. Her ne
kadar FED’in Aralık ayındaki faiz
artışının ardından 2017 için 3
faiz artırımı beklentisi ortada
olsa da, gerek ABD ekonomisindeki büyüme beklentileri,
gerek petrol ve emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle petrol
ihracatçısı ülkelerdeki toparlanma, gerekse de Çin ekonomisinden gelen olumlu
sinyaller küresel büyümenin
2017’de daha güçlü olacağını
işaret ediyor.

Yapılan reformlar

•

•

•

•

leşme sürecine girdi. Özellikle
tarım ürünleri için ithalat yasakları kalkmaya başladı.
Proje bazlı süper teşvik sistemi yürürlüğe girdi. Böylelikle, yenilikçi, Ar-Ge, yoğun
ve katma değeri yüksek olma
niteliklerine haiz yatırımlar
“süper yatırım” sayılacak ve
kapsamlı bir teşvik politikasını
içeren yeni modelde yer alan
desteklerden yararlanabilecek.
1., 2. ve 3. bölgelerdeki orta
ileri teknoloji yatırımları 4.
Bölge teşviki kapsamına
alındı.
İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıran, bu erişimde güvence olarak
taşınmazların da kullanılabilmesine imkân tanıyan Ticari
İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu yürürlüğe girdi.
Kredi Garanti Kurumlarına
Sağlanan Hazine Desteği yürürlüğe girdi. Düzenleme ile
yararlanıcı şirket tanımı değişerek başta ihracatçılar olmak
üzere KOBİ sınıfına girmeyen
tüm işletmelerin Kredi Garanti Fonu kefaletinden yararlanmalarının önü açıldı.

• KOBİ’lere, yatırılan mevduatın
10 katı büyüklüğünde, yaklaşık 5 milyar liralık 12 ay vadeyle kullandırılmak üzere
Nefes Kredisi açıklandı.
• Görece az gelişmiş olduğu
tespit edilen bölgelerde yatırım ortamını canlandırmak, istihdam, üretim ve ihracatı
artırmak için Cazibe Merkezleri Programı dönemi başladı.
• Ekonomi Bakanlığı tarafından
sağlanan ihracatçılarımızın
yurtdışı pazarlarda yerleşmesini ve markalaşmasını gerçekleştirmeye yönelik yeni
pazarlara giriş desteği ve fuar
desteklerinde iyileştirmeler
sağlandı.

“Peş peşe sağlanan
reformlar 2017’de
Türkiye’ye büyük bir
ivme kazandıracak”
Önümüzdeki dönemde ise
başta Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemini güçlendirmek üzere
Patent Kanunu, kitle fonlaması
ve kalkınma bankacılığının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
düzenlemelerinin hayata geçirileceğini biliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak,

DTÖ tarafından
açıklanan güncel
verilere göre
2016’nın ilk
9 ayında dünya
ticareti yüzde 4,1
daralırken, Güney
Kore’nin ihracatında yüzde 8,5,
İngiltere’de yüzde
12,3, Rusya’da
yüzde 23,4, Çin’de
yüzde 8,2, ABD’de
yüzde 5 düşüş var”

İhracatçılarımıza yönelik
son dönemde yapılan reformlara bakarsak:
• İçinde ihracatçılara yeşil pasaport ve damga vergisi düzenlemesi de olan Yatırım
Ortamının İyileştirilmesine
yönelik kapsamlı bir kanun çıkarıldı.
• Ar-Ge, inovasyon ve tasarım
faaliyetlerinin desteklenmesi,
harcamalarda vergi istisnası
ve bu alanlarda çalışacak personel desteği ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
• 2017 bütçesinde ihracatçılara
verilecek destek tutarı 1 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltildi.
• Rusya ile ilişkilerimiz normalSAYI: 19 2016/3
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Hükümetimiz tarafından peş
peşe sağlanan bu reformların
2017 yılında Türkiye’ye büyük
bir ivme kazandıracağına yürekten inanıyoruz.

Hedeflerimize ulaştıracak dört ana parametre:
Ar-Ge, inovasyon,
tasarım ve markalaşma
Bizler de 3 milyon kişiye istihdam sağlayan 65 bin ihracatçımızın temsilcisi olarak,
ekonomimizin sağlıklı ve istikrarlı büyümesine hizmet
etmek, ülkemizin küresel rekabet edebilirliğini yükseltmek,
dünya ticaretinden daha
büyük pay almak için büyük
çaba sarf ediyoruz. Elbette,
temel önceliklerimiz arasında
daha fazla üretmek yer alıyor.
Fakat bundan daha önemli bir
şey var ki, o da yüksek katma
değerli üretim yapabilmek. Bu
kapsamda, TİM olarak, bizi hedeflerimize ulaştıracak dört
ana parametreyi Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma
olarak her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizi hak ettiği refah
ve kalkınmışlık düzeyine kavuşturma sürecinde yediden
yetmişe tüm halkımızın aktif
rol alabileceği pek çok faaliyet
gerçekleştiriyoruz.

“Türkiye İnovasyon
Haftası etkinliğimizi bu
sene rekor bir katılımla
60 bine yakın kişi
ziyaret etti”
Ülkemizde, inovasyon kültürünü yerleştirmek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde
değerli halkımızla etkileşim
içerisinde bulunabilmek için
beş yıldır düzenli olarak Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri düzenliyoruz. Aralık ayında
İstanbul’da düzenlediğimiz
Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğimizi bu sene rekor bir
katılımla 60 bine yakın kişi zi-
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Ülkemizin potansiyelini hızla harekete
geçirecek tam bir
ihracat seferberliği
gerçekleştirmek
üzere 2017 yılını
sıçrama yılı olarak
tayin ettik”
yaret etti. Son iki yıldan bu
yana ise etkinliklerimizi İhracatçı Birliklerimizin faaliyet
gösterdiği Anadolu’daki illerimize yaydık. Üstüne, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde
öğrenci, sanayici, akademisyen
ve girişimcileri bir araya getirerek, İhracatçı Birliklerimiz ile her
yıl tüm sektörlerimizde tasarım
yarışmaları ve Ar-Ge Proje Pazarları düzenliyoruz. Dinamik
gençlerimizin bu yarışmalarda
ortaya koyduğu eserleri ödüllendiriyor ve başarılı projeleri
beş yıldan bu yana düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası
etkinlikleri kapsamında sergiliyoruz. Diğer taraftan, üretimde
ve ihracatta değişimin en önde
gelen savunucusu olarak, tasarım ile endüstriyi buluşturmak
üzere Türkiye’de ilk kez 19-21
Ekim 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirdiğimiz Türkiye Tasarım Haftası etkinliğimizi karşılaştığımız yoğun ilgi ve beğeni

üzerine geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz.
İhracatçılarımızın mevcut
pazarlardaki koşullarını daha
da iyileştirmek ve bunun yanı
sıra yeni ve alternatif pazarlar
keşfetmek amacıyla pazar çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda, Dünya genelinde
ticaretin merkezi kabul edilen
bölgelerde Türkiye’nin güçlü
imajını tam olarak yansıtabilecek, 7/24 fuar mantığıyla çalışan Türk Ticaret Merkezleri
(TTM) kuruyoruz. İlkini Tahran’da açtığımız ticaret merkezlerimizi önümüzdeki
günlerde Şikago, New York ve
Dubai’de açacağız. Yine, mevcut pazarlarımızın yanı sıra alternatif pazar çalışmalarımızı
da sürdürüyoruz. Bu kapsamda, ihracatçılar olarak ayak
basmadık, mal satmadık yer bırakmıyoruz. Sadece 2015 yılında, TİM olarak
düzenlediğimiz ticari heyetlerle 23 ülkeye 723 işadamını
götürdük, 4210 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. Buna
ilave olarak, dünyanın birçok
ülkesinden 439 yabancı işadamını alım heyetleri kapsamında Türkiye’ye getirerek
2.160 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik.

“İhracatçılarımızı yeni
pazarlara yönlendirecek
çalışmalar üzerine
daha da fazla
yoğunlaşacağız”
Avrupa Birliği en büyük pazarımız olmaya devam ederken,
2003 yılında 2,1 milyar dolar
olan Afrika ülkelerine yönelik
ihracatımızın 2015’te neredeyse
5 kat artarak 12,4 milyar dolara
yükseldiğini görüyoruz. Afrika’daki yatırımlarımızın 6,2 milyar dolara ulaşması, yaklaşık
100 bin kişiye istihdam sağlıyor
olmamız da cabası. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ihracatçı-

larımızı dünya pazarlarında çok
daha güçlü ve rekabetçi hale
getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun
için de, ihracatçılarımızı yeni pazarlara yönlendirecek çalışmalar
üzerine daha da fazla yoğunlaşacağız. Bu kapsamda, geleneksel pazarlarımızın yanı sıra diğer
hedef pazarlarımıza işadamlarımızla ticaret heyetleri düzenlemeye de devam edeceğiz.

“Ülkemize yönelik algıyı
daha da güçlendirmeyi
hedefliyoruz”
Burada TİM olarak marka ve
imaj konularında da önemli
adımlar attığımızı ifade etmem
gerekiyor. Ekonomi Bakanlığımızın himayesinde ve Kültür ve
Turizm Bakanlığımızın da katkılarıyla “Turkey-Discover the Potential/Türkiye-Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet” sloganıyla
2014 yılında “Türkiye Markası”nı
oluşturduk. Ülkemizin kaydettiği başarıların ve gelecek vizyonunun en doğru biçimde
tanıtılmasına yönelik bu tanıtım
çalışmalarımızı önümüzdeki
yılda dünyanın daha fazla yerinde yaparak ülkemize yönelik
algıyı daha da güçlendirmeyi
hedefliyoruz.
Elbette, dünya talep koşullarının çok olumlu seyretmemesinin ve yakın coğrafyamızda
yaşanan savaş ortamının etkileri ortada. Buna rağmen, önümüzdeki dönemde ülkemizin
potansiyelini hızla harekete geçirecek tam bir ihracat seferberliği gerçekleştirmek üzere 2017
yılını sıçrama yılı olarak tayin
ettik. Zira, makroekonomik istikrar ve kazanımlarımızı pekiştirmek, sürdürülebilir bir
ekonomik kalkınma sağlamak
için, Türkiye için bunu yapmak
zorundayız.
Mehmet Büyükekşi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Yönetim Kurulu Başkanı
MHGF ADRES
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İTHİB BAŞKANI İSMAİL GÜLLE:

“2017 yılını ülkemiz ve ihracat
sektörümüz olarak 2016 yılından
daha başarılı geçireceğiz”

B

ir yıl önce bugünlerde, karşılamaya
hazırlandığımız
2016 yılına ilişkin beklentilerimiz sorulduğunda 2016 yılının
kolay bir yıl olmayacağını öngörüyoruz demiştik. Bu değerlendirmeyi ülkemizin yakın
çevresinde yaşanan siyasi kargaşaları, dünya genelinde hissedilmeye başlanan ekonomik

durgunluğu dikkate alarak yapmıştık. Tüm bu öngörülerimiz
doğru çıktı ancak hiç kimsenin
aklına 15 Temmuz gecesi gibi
hain bir darbe girişimi gelmemişti. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye tekstil
sektörü bugün itibariyle
2015 yılında yakaladığı ihracat
değerlerini yakalamış durumdadır. Bir başka deyişle ihracatçımız her türlü zorluğa rağmen
moralini bozmamış, eskisinden
daha büyük bir azimle çalışarak
bir önceki yıl yakaladığı ihracat
hacmini gerçekleştirmiştir.

“Dünden daha fazla
çalışmaya, dünyanın
dört bir yanına giderek
ülkemizi ve ihracat
ürünlerimizi tanıtmaya
devam edeceğiz”
Bugün, 2017 yılına ilişkin
öngörülerimiz sorulduğunda
da maalesef ilk cümlemiz bir
önceki yıl ile aynı oluyor. 2017
yılı sektörümüz adına çok kolay
bir yıl olacak gibi görünmüyor.
Çevre ülkelerimizde yaşanan
siyasi gerilimler, askeri çatışmalar ve tüm bunlara eklenen küresel ölçekteki olumsuzluklar
maalesef 2017 yılı için bizlere
pozitif sinyaller vermiyor.
Ancak biz, Türkiye tekstil sektörü ve özelinde İstanbul Tekstil
ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB) olarak dünden
daha fazla çalışmaya, dünyanın
dört bir yanına giderek ülkemizi ve ihracat ürünlerimizi ta-
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nıtmaya devam edeceğiz. Bu
kapsamda Londra, Münih,
Paris, Frankfurt ve Tokyo’da
alanlarında dünyanın en
önemli tekstil fuarlarına milli
katılım organizasyonları düzenliyoruz. İran’ın başkenti Tahran’da ihracatçılarımız için
Türkiye Ticaret Merkezi kuruyor,
İran, ABD, Rusya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye
özel organizasyonlar gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
2016 yılı aynı zamanda,
ekonomi yönetimimizin ihracatı ve ihracatçıyı desteklemek
adına birçok uygulamayı hayata geçirdiği bir yıl oldu. Bu
itibarla devletimizin ve hükümetimizin destekleri, ihracatçılarımızın yoğun gayretleri ve
bizlerin ihracatçılarımız için organize ettiğimiz faaliyetler ile
Türkiye tekstil sektörünün ilk
aşamada 2016 yılında yakaladığı ihracat değerini yakalayacağını sonrasında ise bu rakamı
daha üst seviyelere çıkaracağını
ifade edebilirim. 2017 yılını ülkemiz ve ihracat sektörümüz
olarak 2016 yılından daha başarılı bir şekilde geçireceğimize
yürekten inanıyor, yeni yılın
tüm Türkiye’ye ve tekstil sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.
İsmail Gülle
İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB)
Yönetim Kurulu Başkanı
MHGF ADRES
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Üretim, istihdam ve ihracatta
hazır giyimin başarılı branşı:
Triko Sektörü
TÜRK TRİKO SEKTÖRÜ, DÜNYADA
7. BÜYÜK HAZIR GİYİM ÜRETİCİSİ OLAN
TÜRKİYE’NİN YILLIK YAKLAŞIK
2 MİLYAR DOLAR İHRACAT, 250
MİLYON PARÇA ÜRETİM KAPASİTESİYLE
ÖNEMLİ İMALAT SEKTÖRLERİ
ARASINDA YER ALIYOR.
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T

ürkiye, yıllar içinde
hazır giyim sektöründe dünyada adı
kaliteyle anılan önemli üretim
üstlerinden biri oldu. Hazır
giyim, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) verilerine göre
bugün gelinen nokta itibariyle
217 ülkeye ihracat yapan, yıllık
yaklaşık 26 milyar Dolar’lık
üretim gerçekleştirip, başta
Avrupa olmak üzere bunun
yaklaşık 17 milyar Dolar’ını
ihraç eden ve en önemlisi
kendi öz sermayesiyle hareket
eden ülkenin en büyük ekonomik gücüdür.

2 milyar Dolar ihracat,
250 milyon adet yıllık
kapasite
Birçok alt branşta dünyada
ilk sıralarda yer alan hazır giyimin Türkiye’de en güçlü olduğu üretim alanlarından biri
triko sektörüdür. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
veritabanına göre Türkiye genelinde 700’e yakın kayıtlı triko
üreticisi, 200 bin çalışanı, yıllık
250 milyon adet üretim kapasitesiyle 2 milyar Dolar’lık ihracat
gerçekleştirmekte ve ülke
ekonomisine çok ciddi katkı
sağlamaktadır.

İstanbul 445 üretici
ile triko sektörünün
merkezi
Sektörde en büyük doğal
kümelende Marmara Bölgesi’nde oluşmuştur. TOBB’nin
sanayi veritabanına göre triko
sektörü ağırlıklı olarak İstanbul’da kümelenmiş durumda.
445 üreticinin faaliyet gösterdiği bu ilimizde doğrudan
yaklaşık olarak 35 bin kişi istihdam ediliyor ve tek başına yıllık
105 milyon parçanın üzerinde
üretim kapasitesine sahip.
İstanbul’u 36 üretici ve 7,5 milyon parça yıllık kapasite ile
Gaziantep, 25 üretici ve 1,5
SAYI: 19 2016/3

milyon kapasite ile Denizli,
16 üretici ve yaklaşık 6 milyon
adet kapasite ile Tekirdağ ve
13 üretici ve 2,5 milyon kapasite ile Ankara, 11 üretici ve
1,8 milyon kapasite ile İzmir ile
11 üretici ve 4 milyon kapasite
ile Düzce takip ediyor. Bunun
dışında yine Malatya, Kahramanmaraş, Kırklareli ve
Konya’da da ciddi bir kapasite
söz konusu. Toplam olarak
bakıldığında 43 ilimizde irili
ufaklı üretici var. Bunlar arasında Avrupa’nın en büyük
kapasitesine sahip 4 bin işçi
çalıştıran fabrikalardan, atölye
düzeyinde üretim yapan küçük
işletmelere kadar birçok firma
bulmak mümkün.

Türkiye’de triko
sektörünün geçmişi çok
eskilere dayanıyor
Türkiye’nin triko sektöründeki deneyimi oldukça eskilere
dayanıyor. 1937’den bu yana
ülkede var olan sektör özellikle
Türkiye’nin dışa açıldığı, ihracat
seferberliğinin ilan edildiği
1980’lerden itibaren büyük
bir ivme kazanarak günümüz-

deki başarılı konumuna ulaşmıştır.

Katma değerli ürünlerle
küresel rekabette
İtalya’yı geride bıraktı
Küresel rekabette standart
ve ucuz ürünlerde söz sahibi
olan Çin başta olmak üzere
Uzak Doğu ülkelerinden daha
çok, İtalya gibi katma değerli
ürünler üreten rakipleriyle nitelik bazlı yarışan Türk triko
sanayi, artık büyük oranda
kendi modasını üreten, tasarım
yapan, özgün koleksiyon hazırlayan güçlü bir yapıya dönüşmüştür. Büyük zincirler
aracılığıyla dünyanın dört bir
yanına “Made in Turkey” imzasıyla giden Türk triko sanayinin
ürünleri, büyük beğeni toplamakta ABD ve Japonya gibi
uzak coğrafyalarda da ilgi görmektedir.
Hazır giyimin genelinde
olduğu gibi ihracatın büyük bölümü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirilmektedir. Bu
çerçevede 2 milyar Dolar’lık dış
satımın yüzde 70’i AB ülkelerine
yapılmaktadır. Sektörün bu pa-

zarda sağladığı başarının arkasında deneyimli sanayici, nitelikli işgücü, moda ve koleksiyon
üretebilme yeteneği ve pazara
yakınlığımız ile bağlantılı hızlı
ürün gönderimi yatmaktadır.
Türk triko sektörünün
orta vadede hedefi, sadece
Avrupa’nın dışında, ABD ve
Japonya olmak üzere uzak ve
dünyanın en büyük pazarlarına
ulaşarak etki alanını genişletmektir.

Çatı kuruluşu TRİSAD,
yaptığı çalışmalarla
sektöre 22 yıldır katkı
sağlıyor
Türk triko üreticileri, yurt içi
ve yurt dışında sektörün çıkarlarını korumak, destek olmak
ve gelecek vizyonunu oluşturmak amacıyla 1994 yılında Türkiye Triko Sanayicileri Derneği
(TRİSAD) adıyla örgütlendi.
Sektörün çatı kuruluşu olan
TRİSAD, fuarcılıktan, mesleki
eğitime, uluslararası rekabetten, bürokrasi ile ilişkilere
kadar birçok alanda çalışma
yürütüp üyelerine destek olmaktadır.
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MHGF YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK:

“Triko sektörümüz İtalya’ya
kafa tutuyor”
TRİKO SEKTÖRÜ; ÜRETİMİ, İSTİHDAMI VE İHRACATI İLE TÜRK EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYAN
HAZIR GİYİMİN ÖNEMLİ BİR BRANŞI. ÇİN VE BANGLADEŞ GİBİ İŞÇİLİK VE DİĞER ÜRETİM GİDERLERİNİN
ÇOK DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELERLE KÜRESEL PAZARLARDA REKABET EDEN TRİKO SANAYİMİZ, İTHALATA GETİRİLEN EK VERGİ SONRASI CİDDİ NEFES ALDI. SEKTÖR, BUGÜN GELDİĞİ NOKTA İTİBARİYLE
TASARIM VE KOLEKSİYON GÜCÜYLE İTALYA’YA KAFA TUTUYOR.

H

azır giyim sektörü
olarak birçok
branşta küresel ölçekte ciddi rekabet halindeyiz.
Bugün dünyada güçlü bir
“Made in Turkey” algısı oluşmussa bunda ülkeye ihracat
kültürünü getiren hazır giyim
sektörünün payı oldukça yüksektir. 217 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektörün her bir
branşı kendi kulvarında önemli
başarılara imza atmış ve atmaya
da devam etmektedir. Triko
sektörümüz de babadan oğula
kuşaklar boyu büyük bedeller

ödeyerek biriktirdiği deneyim
ve know how ile Türkiye şartlarında üretim, dünya şartlarında
rekabet eden önemli bir imalat
sanayimiz. Çin ve Bangladeş
gibi işçilik ve diğer üretim giderlerinin çok düşük olduğu ülkelerle rekabet eden Türk triko
sanayi, ithalata konan ek vergi
sonrası ciddi nefes aldı. Yerli zincirler bu uygulama sonrası Türk
ürünlerine yöneldiler.
Dünyanın dört bir yanına
ihracat yapan triko sektörünün
başarısının ardında sanayicimizin deneyim ve bilgi birikiminin

yanı sıra Ar-Ge ve tasarıma,
mesleki eğitime yapılan ciddi
yatırımlar var.
Triko denince artık sadece
basit bir kazak değil, katma değerli, özgün tasarım ağırlıklı ceketten, pantalona, kravattan,
abiye giysiye birçok üründen
bahsedebiliriz. Triko yıllar içinde
çok önemli bir giysi olma özelliğini kazandı. Elde ettiği başarılar itibariyle sektörün hazır giyimin tümü içerisinde uzun yıllar
bu coğrafyada kalacağını ve gelişeceğini, sektörün öncü ve
duayenlerinin verdikleri emek-

lerin boşa gitmeyeceğini düşünüyorum.
Öte yandan triko sektörü
okul-sanayi işbirliğinin de güzel
bir örneğini ortaya koymuştur.
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nu (MHGF) üyesi Türkiye
Triko Sanayicileri Derneği’nin
(TRİSAD) kendi adıyla açtığı
TRİSAD Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi verdiği mezunlarla
sektöre geleceğin uzman iş
gücü ve girişimci adayı açısından ciddi katkılar sağlamaktadır. TRİSAD’ın sadece mesleki
eğitimde değil genel anlamda
sektöre önemli katkılar sağladığını, rehberlik ve öncülük yaptığını düşünüyorum. Gerek
dernekte, gerekse sektör içinde
emek veren tüm sanayici dostlarımı kutluyor, diğer taraftan
sektörün daha üst segmentlere
hitap etmesi için gideceğimiz
daha çok yol olduğunu da eklemek istiyorum. Bugüne kadar
ortaya konan başarı doğrultusunda Türk triko sanayinin gelecekte dünyada özellikle nitelikli ürünlerde söz sahibi
olacağına yürekten inanıyorum.
Hüseyin Öztürk
Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
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TRİSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA BALKUV:

“Türk triko sanayi teknoloji
ve kalite açısından dünyada
ilk sıralarda”
1969 YILINDAN BU YANA FAALİYET GÖSTEREN BALKUV TRİKO’NUN İKİNCİ KUŞAK TEMSİLCİSİ VE
AYNI ZAMANDA TÜRKİYE TRİKO SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA
BALKUV, TÜRK TRİKO SANAYİNİN BUGÜN GELDİĞİ DURUM İTİBARİYLE GEREK TEKNOLOJİ GEREKSE
KALİTE AÇISINDAN DÜNYADA İLK SIRALARDA OLDUĞUNU KAYDEDİYOR.

B

aşkanım kısaca
kendinizden ve
sektördeki geçmişinizden bahseder misiniz?
1969’den bu yana sahip olduğum şirketle kesintisiz bir
şekilde sektörün içindeyim. Birinci kuşak babamı da hesap
ettiğimizde triko sektöründe
68 yıllık maziye sahip bir şirketiz. Allah sağlık verdiği, ömrüm
yettiğince de sürdürmeye kararlıyım. Çalışıp katmak değer
yaratmaya, üretimin içinde
olmaya gayret etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
ülkenin ihtiyacı olan ve tek kalkınma yolu olan üretim. El birliğiyle, şartlar ne olursa olsun,
yılmadan bu davayı ülkemiz
için devam ettirmek mecburiyetindeyiz.
Türkiye’de triko sektörünün tarihçesinden kısaca
bahseder misiniz?
Trikotaj, hazır giyim içinde
önemli bir branş. 1937’den itibaren ülkemizde trikotajdan
bahsetmek mümkün. Ancak
1980 yılından itibaren hazır giyimin tüm dallarında olduğu
gibi triko sektöründe de dünya
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ile tanışmak, dışa açılmak
adına önemli gelişmeler sağlandı. İhracatla birlikte daha
modern daha sağlıklı üretim
açısından birçok eksiğimizi tamamladığımızı, yanlış bildiğimiz şeyleri düzelttiğimizi düşünüyorum. Bugünkü duruma
bakarsak gerek teknoloji gerekse kalite açısından ilk sıra-

larda olduğumuzu rahatlıkla ve
gururla söyleyebilirim.
Günümüze geldiğimizde
küresel rekabette Türk
triko sanayinini avantajları
nelerdir?
Çok fazla avantajımız var.
Öncelikle yıllardır çalıştığımız
müşterilemize verdiğimiz gü-

ven, dürüstlük, doğru ve kaliteli ürün teslim etmek. İhracatımızın yüzde 70’inin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olduğunu
düşünürsek sektörün üretim
kalitesi, sağladığı prestij anlamında önemli bir fikir vermiş
oluruz. Diğer taraftan Avrupa’ya yakınlığımız büyük bir
avantaj. Yapmış olduğumuz ka-
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lite ve sunduğumuz teknoloji
ile, sahip olduğumuz bilgi birikimi ile daha uzun süre bu işin
Türkiye açısından vazgeçilmez
olduğunu düşünüyorum.

200 bin kişiye istihdam
sağlanıyor, yaklaşık
1 milyon kişi sektörden
ekmek yiyor
Rakamsal olarak baktığımızda firma sayısı, üretim
gücü ve ihracat açısından
sektörün fotoğrafı nedir?
Parça bazında yıllık üretim
kapasitemiz yaklaşık 250 milyon adet düzeyinde. Bunun
yaklaşık yüzde 70’ini ihracat
olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Geri kalan yüzde 30’u ise
iç piyasa ve bavul ticareti olarak değerlendiriliyor. Rakamsal
boyutuna gelirsek sektörün yıllık 2 milyar Dolar’lık ihracatı
var. Bu yıl daha önceki yıllara
nazaran bir olumsuzluk söz konusu ancak genel ve diğer sektör ihracatlarına baktığımızda
yine iyi bir yerdeyiz. Hedefimiz
geçen seneki rakamı tutturmak. Öte yandan 200 bin kişiye
istihdam sağlıyoruz. Bu da sektörden yaklaşık bir milyon kişinin ekmek yediği anlamına
geliyor.

“Üreterek kalkınmak
zorunda olan bir
ülkeyiz”
Sektörün belli başlı sorunları nelerdir?
En büyük sorunumuz üzerimizdeki yükler. 15 yıl önce
“Çok fazla elektrik parası ödüyoruz” derken bugün bundan
bahsetmiyoruz ve devamlı yük
üstüne yük geliyor. Beklentimiz
devletimizin peşimizde değil,
yanımızda olması. Biraz önce
bahsettiğim gibi üreterek kalkınmak zorunda olan bir ülkeyiz. O yüzden devletin sanayinin ve üretimin yanında olması
lazım. Hükümetin sanayiciye
SAYI: 19 2016/3

sağladığı desteğe sınır koymaması en büyük ihtiyacımız. Her
türlü desteğe özellikle finansman desteğine sektörü, ihracatı ve ülkemizi ayakta tutmak
adana çok fazla ihtiyacımız var.
En çok zararı rant politikasından gördük. O da bizim için
çok ciddi bir handikap oldu.
Herkes bu kadar yatırımla, bu
kadar zorluk içinde üretim yaparken hiçbir şey yapmadan,
oturduğu yerden, enerji harcamadan, tek kişilik bile istihdam
yaratmadan birilerinin taşınmaz yatırımı yaparak 40-50
senelik firmaların önüne geçtiğini gördük. Bu yatırımların
önemli ölçüde firenlenmesine
neden oldu. 64 yaşındayım ve
şimdi hayatımda rastlamadığım kadar satılık ve kiralık yer
görüyorum. Suadiye’den Caddebostan’a kadar yakın biri yürüme mesafesinde tam 39 tane
kiralık, satılık iş yeri müşahade
ettim. Bağdat Caddesi’nde kiralık ve satılık yer zor bulduğumuz dönemden bugüne gelmiş olmamız ekonominin
içinde bulunduğu durumun
çok net göstergesi. İstiklal Caddesi ve Merter’de de durum
farklı değil.
Ülkemizin yaşadığı talihsizliklerden dolayı yurt dışı alım
gruplarını getiremiyoruz. Sık
sık modellerimizi, bavullarımızı
alıp müşterilerimizin ayağına
gidiyoruz. Ama üretimde adet
bazında düşüş olmamasına
rağmen maalesef karlılıkta
geçtiğimiz yılın önemli ölçüde
gerisindeyiz. Fiyat baskısını her
sene daha fazla hissediyoruz.

“Uzun vadeli planlar
yapamıyoruz”
Önümüzdeki yılları nasıl
görüyorsunuz, beklentileriniz
neler?
Önümüzü göremiyoruz.
Hep yaşayarak deneyimliyoruz.
Çünkü ülkenin şartları itibariyle

çok fazla sürprizle karşı karşıya
kalıyoruz. Altı aylık ya da bir yıllık planlar yapmamız pek
mümkün olmuyor. Tabi ki bir
takım hesaplar yapıyoruz aksi
mümkün değil ama çok fazla
yanıldığımızı da söylemek istiyorum. Ancak bu sene çok istisnai. Ülkemiz çok ciddi bir
kriz yaşıyor. Çok ciddi bir badireden geçtik. İnşallah bundan
sonra iyi olacağı yönünde beklentimiz var. Ancak şartlar ne
olursa olsun biz üretime devam edeceğiz. Bildiğimiz ve
yaptığımız tek konu bu.
“Triko” denince TRİSAD
var. Hangi misyonla kuruldu
ve günümüze kadar sektöre
ne tür hizmetler sundu?

1994 yılında ocak ayında
derneğimiz kuruldu. Beşer
yıllık periyodlarla bir araya
gelip, görkemli bir şekilde
kutluyoruz. İki yıl önce 20.
yılımızı da gerçekten gurur
verici bir şekilde kutladık.
22 senede çok gurur verici
şeyler yaptığımızı
düşünüyorum. Öncelikle
sektör adına birlik ve
beraberliği sağladık.
Geçmişten bugüne sektöre
yön veren 14 fuar düzenledik.
İstanbul’un merkezi bir
konumunda, giyim
kooperatifinin yanında 780
metrekare kapalı alana sahip,
dört katlı bir dernek
mülküyetimiz var. 1998 yılında
yine benim başkanlık yaptığım
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dönemde TRİSAD Yönetim
Kurulu’ndaki arkadaşlarımla
birlikte derneğimize
kazandırdık. Bu da bizim için
gurur kaynağıdır.

Dernek olarak “Türkiye”
adını da aldık. Türkiye genelinde üretim olarak ön plana çıkan illerimizde önemli üyelerimiz var. İstanbul dışında belli

TRİSAD’ın İstanbul Giyimkent’teki merkezi.

Dernek merkezinde TRİSAD Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerini sektörle buluşturan seminerlerden bir tanesi.

başlı olarak Gaziantep, İzmir,
Konya ve Samsun’u sayabiliriz.

TRİSAD Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
20 yılı geride bıraktı
Bütün çalışmalarımızın
önünde kurulduktan iki yıl
sonra Milli Eğitim Bakanlığı’mızdan bir protokolle devraldığımız bir okul var: TRİSAD Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi. 1996
yılında eğitim ve öğretime başladık ve bu yıl okulumuz 20 yılı
geride bıraktı. Bu bizim gurur
duyduğumuz ve diğer derneklerden ayıran önemli bir konu.
700 öğrenci okutuyoruz. Bugüne kadar protokol okuluydu
ancak geçtiğimiz yıl Ankara temaslarımız ve yoğun gayretlerimiz sonucunda bu yıl itibariyle
proje okulu olarak devam ettiriyoruz. Mezun ettiğimiz birçok
öğrenciyi firma sahibi yaptık, ihracatla tanıştırdık. Ayrıca birçok
mezunumuzdan teknik donanım anlamında destek alıyoruz.
Artı olarak mezunlarımızın bir
kısmı da işletmelerimizin vazgeçilmez elemanları oldular.
Biliyoruz ki; üretim kadar eğitim
de çok önemli. İki boyutu da bir
arada götürmeye çalışıyoruz.

“Birçok bilgiyi, önemli
dostlarımızı sektörle bir
araya getiriyoruz,
görüş alışverişinde
bulunuyoruz”

TRİSAD Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezuniyet töreni.
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Derneğimizin üst katındaki
200 kişilik konferans salonunda periyodik olarak çeşitli
faaliyetler gerçekleştiriyoruz.
Birçok bilgiyi, önemli dostlarımızı sektörle bir araya getiriyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca her yıl İTO’nun
Cemile Sultan tesislerinde
TRİSAD Geleneksel Bahara
Merhaba Kahvaltısında bir
araya geliyoruz. Öte yandan bir
fark yaratarak sekiz yıldır iftarımızı teknede gerçekleştiriyo-

ruz. Bu vesileyle yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da teşekkür ederim.
TRİSAD, Federasyonumuzun da kurucu üyesi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
MHGF’nin kurucusu olmaktan da gurur duyuyoruz. Değerli bir başkanımız var ve
Federasyonumuzu önemli bir
yere getirdi. Her konuda müşterek çalışmamız ve desteğimiz
var. TÜRKONFED üyeliği ile
şimdi de konfederasyon olarak
büyük bir birlikteliğimiz oldu.
İnşallah hep birlikte daha iyi
noktalara geleceğiz. Çok farklı
şehirlerde üye derneklerimizin
ev sahipliğinde bir araya geliyor, birçok sorunu tartışıp
hep beraber çözüm bulma yönünde gayretlerimiz oluyor. Bu
da bizim için çok önemli.

“Çok sayıda kurumda
söz sahibi olduk,
yönetimde yer aldık”
Öte yandan birçok önemli
kurumda söz sahibi olduk, yönetimde yer aldık. Ben İTO’da
17 yıldır sektörü temsil ediyorum. Aktif olarak temsil ettiğimi
düşünüyorum. 248 İTO meclis
üyesi arasında en fazla kürsüyü
kullanan, sorunları dile getiren
üçüncü meclis üyesiyim. Bu
konuşlarımı Youtube aracılığıyla yayınlayan tek meclis üyesiyim. Ayrıca şirket olarak da en
eski İTO üyesi sıralamasında da
Arçelik ve Aygaz’ın ardından
üçüncü sıradayım. Bu gerçekten benim için gurur verici. Türkiye’de 50 sene üreterek ayakta
kalmanın çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Ne mutlu ki; aile
olarak 70 seneye yakın üretimin içerisindeyiz.
Sayın Başkanım değerli
görüşlerinizi dergimizin
okurlarıyla paylaştığınız için
çok teşekkür ederiz.
MHGF ADRES
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MURAT BALKUV (UĞUR KONFEKSİYON):

“Tasarım ve vizyon açısından
İtalya’nın yerini aldık”
UĞUR KONFEKSİYON, TRİKO SEKTÖRÜNÜN SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL AVRUPA’DA EN BÜYÜK FİRMASI OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR. BEŞ FABRİKAYLA, İHRACATTA PLATİN ÖDÜLLERİYLE, DOĞRUDAN BİN 800, DOLAYLI 4 BİNE YAKIN SAĞLADIĞI İSTİHDAM İLE DİKKAT ÇEKİYOR. FİRMA SAHİBİ VE AYNI ZAMANDA TRİSAD YÖNETİMİNDE GÖREV ALMIŞ MURAT
BALKUV İLE TRİKO SEKTÖRÜMÜZÜ, SORUNLAR VE ÇIKAR YOLLARINI KONUŞTUK. MURAT
BALKUV’UN DENEYİMLERİNE DAYALI PAYLAŞIMLARI SEKTÖR İÇİN REHBER NİTELİĞİNDE.

F

irmanız hakkında
bilgi verebilir
misiniz?
Uğur Konfersiyon 1975 yılında babam ve iki ortağı tarafından kuruldu. 1980’den sonra
iki ortak olarak devam etmişler.
Ben 1980 yılında ağabeyim ile
birlikte tekstil sektörüne başladım. 1992 yılında Uğur Konfeksiyon’a geldim ve bir yıl sonra
babam emekli oldu. 2010 senesinden itibaren şirketin tek
sahibi olarak yola devam ettim.

şıyla ihracatçıya çok büyük faydası oldu. 2000’den itibaren
sağlanan istikrarla birlikte dövizde artışın olmaması bizi oldukça zora soktu. Özellikle,

2004, 2005 ve 2006 seneleri ihracatçı için çok zorlu yıllardı.
Döviz dizginleniyor düşüyordu.
2001’de Dolar 1.6 seviyesiyende iken, 2004’te 1.1-1,2 se-

viyelerine kadar düştü. Bundan
sonra fason örgü gündeme
geldi. Birçok firma malını dışarıda ördürür, diktirir, ütü-paket
yaptırır konumuna geldi. Böy-

İhracat serüveni nasıl
başladı?
İlk 1994 yılında ihracata
başladık. O dönem yaşadığımız
dövizin artması ve ekonomik
kriz yatırımlarımızın dövizde
olması nedeniyle bizi ihracata
yönlendirdi. İhracat bizi büyüttükçe de iç piyasadan uzaklaştık. 1998 itibariyle de iç
piyasadaki mağazamızı, toptana yönelik organizasyonumuzu kapattık. İhracat
çalıştığımız için de 1994, 1998,
2001, 2004 ve 2008’deki krizlerden hep güçlenerek çıktık.
Bu krizlerde ilk başlarda zorlanıyor olsak da dövizlerin artı-
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lece maliyeti düşürüp, mevcudiyetimizi koruyarak şirketlerimizi ayakta tuttuk.

“Bayan ürünlerde Türk
firmaları sadece trikoda
değil diğer giyim ürünlerinde de daha iyi bir
dinamizm gösteriyor”
Üretim yelpazeniz nedir?
Tamamen triko kazak üretiyoruz ve ürünlerimizin yüzde
90’ı bayan ağırlıklı. Çok az
erkek ve çocuk çalışıyoruz.
Avrupa’ya yakın olduğumuz ve
bayan ürünlerde moda, değişim ve hızlılık gerektirdiği için
hızlı, moda ve farklı kalıp,
desenler yaparak büyümemizi
sağladık. Erkek ürünlerde daha
çok “basic” ve klasik ürünler revaçta olduğu için daha çok Çin
başta olmak üzere Uzak
Doğu’dan daha düşük fiyatla
alıyorlar. Ama bayan ürünlerde
Türk firmaları sadece trikoda
değil diğer giyim ürünlerinde
de daha iyi bir dinamizm gösteriyor. Avrupa’nın bize muhtaç
olduğu nokta; hızlı ve moda
üretim yapmamız.

“Kendi tasarımlarımızın
oranını yüzde 5’ten
yüzde 50’ye çıkardık”
“Moda Avrupa’da yapılır,
Türkiye’de fason olarak üretilir” anlayışı hakim. Gelinen
nokta itibariyle üreticimiz
moda yapar hale geldi mi?
Şu anda ikisi yabancı, ikisi
Türk olmak üzere dört tane tasarımcımız var. Koleksiyon olarak her gün 30-35 arası
numune çıkmakta. Müşterilerimize modaya uygun bu ürünleri bire bir alma ve kullanma
şansı veriyoruz. Eskiden
kendi tasarımlarımızın yüzde
5-10’unu satabilirken bu oran
artık yüzde 50’lere ulaşmış durumdayız ki bu çok ciddi rakam
ve yapmış olduğumuz koleksiyonlar müşterilerimiz taraSAYI: 19 2016/3

“Organizasyonumuzda
3 bin ila 4 bin kişi istihdam ediyoruz”

atölyemiz var ve bunların toplamında da bir o kadar daha
eleman çalışmakta. Toplam organizasyonumuzda 3 bin ile 4
bin kişi istihdam edildiğini söyleyebilirim. Kapasite olarak
hem Türkiye’nin, hem Avrupa’nın en büyük firması konumundayız. Son üç yıldır 60 ila
70 milyon Dolar arasında ihracatımız var ve Ekonomi Bakanımız ve Müsteşarımızdan
ihracatta Platin Ödül almaktayız. 2014’te Türkiye’nin en
büyük 276’ncı ihracatçısı iken
2015’te 249’ncu olduk. Bu yılki
hedefimiz ilk 200’e girmek. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu sıralamasında ise 555’inci
şirketiz. Yine burada da ilk
500’e gireceğimize inanıyorum.

“Türkiye olarak, hızımız,
kalitemiz ve servisimiz
ile büyük bir avantaja
sahibiz”

Üretim kapasiteniz nedir?
Şu anda bin adet son sistem triko makinesine sahibiz,
iplik fabrikamızı da sayarsak
beş adet üretim tesisimiz var.
Son yedi yılda yaptığımız yatırım 50 milyon Euro’nun üzerinde. Hali hazırda bünyemizde
yaklaşık bin 800 çalışanımız
var. Bize bağlı 40 dolayında

Müşteri profilinizden
bahseder misiniz?
20’si yabancı olmak üzere
yaklaşık 25 müşteri ile çalışıyoruz. Fabrikalarımızın üretim
müdürlerini, planlama müdürlerini, idari işler amirlerini ayırdık. Müşterileri ve markaları
fabrikalara dağıtarak üretim ve

Sizce Türkiye’nin triko
sektöründe fırsatları ve
tehditleri nelerdir?
Türkiye olarak tasarım ve
vizyon açısından İtalya’nın yerini aldığımızı söyleyebilirim.
Çok güzel iplikleri ve çok güzel
modelleri İtalya’dan ucuza yapıyoruz. Hızımız, kalitemiz ve
servisimiz ile büyük bir avan-

fında da çok beğeniliyor. Tabii
bizim çok ciddi bir avantajımız
var. Sadece triko dizayn yapmıyoruz. 2012’de fantazi iplik yatırımı yaptık ve buraya da iplik
tasarlayan bir tasarımcı aldık.
Bu iplikleri de güncel “fashion”
modellere yansıttık. Artık sadece triko değil, iplik de tasarlayan ve üreten fabrikamızı her
geçen yıl yüzde 50 büyüttük,
ciddi bir kapasiteye taşıdık. Şu
anda tükettiğimiz ipliğin yüzde
60’ını kendimiz üretiyoruz. Tercih edilmemiz açısından bu
müşteriler nezdinde olumlu bir
gösterge oldu.

hizmet kalitemizi sağlamaya
çalıştık. Bir fabrikada 25 müşteriye hizmet verseydik, bir üretim toplantısı 1,5 gün sürerdi.
Böylece her fabrika kendi organize olup, sorunlarını çözüyor.
Zaman zaman fabrikalar arasında yardımlaşma oluyor ama
genelde tatlı bir rekabet de söz
konusu. Sektördeki arkadaşlarıma da şirketlerinin çapı büyüdükçe organizasyonu
bölmelerini tavsiye ederim.
Bu rekabeti ve verimliliği beraberinde getirecek, markalara
konsantrasyonu artıracak.
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taja sahibiz. Uzun yıllar ABD
pazarına randevu vermedim.
Uluslararası zincirlerin ABD’de
açtığı mağazalarda “Made in
Turkey” ürünlerimiz dikkat
çekti. Son iki yıldır Amerikalılarda “Türkiye’ye gitmemiz,
keşfetmemiz lazım” düşüncesi
ortaya çıktı. Ama bu altı ay öncesine kadardı. O zamandan
bu yana ne ABD, ne de Avrupa’dan bir müşteri Türkiye’yi
ziyaret etmiyor. Hatta güvenli
bölge olmadığımız için uçuş
yasakları var. Biz de her hafta
bir-iki ülkeye pazarlama ekiplerimizi güçlendirerek tasarımcılarımızla birlikte gönderip,
sipariş almaya çalışıyoruz. Birçok müşterimizde satışlarımız
geriledi. Bunu telafi etmek için
müşteri sayımızı artırdık. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
yüzde 25’lik bir cirosal artış
sağladık. Ama önümüzdeki seneden endişeliyim. “Bu artışları,
mevcudiyetimizi nasıl koruruz?” diye düşünüyorum.
Çünkü müşterilerimiz de mağaza kapatıyor, eleman çıkarıyor ve küçülüyor. Avrupa’da bir
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küçülmenin ve resesyonun olduğu bir gerçek.

mize bakış açısı. Maalesef bir
yıldır yaşanan canlı bomba saldırıları, Rus uçağının düşürülmesi ve ardından darbe
girişimi müşterilerimiz endişeyle baktırıyor. En büyük sorunumuz bu. Bu algıyı yıkmak
için 15 Temmuz’un hemen ertesi günü müşterilemize fabrikalarımızın tümünün çalıştığını
bir yazıyla bildirdik. Pazartesi
günü işe geldiğimizde ise hiçbir gecikme ve zayiatımız olmadan siparişlerinin
yükleneceğini, endişeye gerek
olmadığını ilettik. Maliyetlerine
bakmadan müşterilemizin 15
Temmuz sonrası kaygılarını gidermek adına çok ciddi seyahatler yapıyoruz ve bunları
rutine bağladık. Malımızı zamanında teslim ettiğimiz için
bu da müşterimize bir güven
veriyor. Ama akıllarında bir endişe ve korku var. İnşallah önümüzdeki sene taşlar yerine
oturur ve müşterilerimiz tekrar
gelmeye başlar. Ama 2017’den
daha fazla endişeliyim. Şimdiden sanayici arkadaşlarımdan
tedbir almalarını öneriyorum.
Müşteri sayılarını artırsınlar ve
biraz kriz politikası uygulasınlar, genel giderlere, masraflarına dikkat etsinler. Ama asla
tasarıma ve pazarlamaya yapacakları yatırımlardan, seyahat
masraflarından kaçınmasınlar.
Bizzat gidip müşterinin ofisinde malını satsınlar. Gerekirse bizzat şirket sahibi de
gitsin, destek olsun.

Nitelikli iş gücümüz de
rekabette bizi öne çıkarıyor
mu?
Son on yılda okullarda tekstil bölümlerinin ve özellikle
TRİSAD Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılması nitelikli
çalışan anlamında önemli katkılar sağladı. Bu anlamda nitelikli
eleman sıkıntısı yaşamıyoruz.
Belki tercih edilen bir firma olduğumuz için bunu farketmiyor
olabiliriz. Çünkü burası bir okul
gibi görülüyor ve bizden sonra
başka yerde kolaylıkla iş bulabiliyor. Ama biz uzun soluklu çalışmak istiyoruz. 15-20 yıldır
burada çalışan arkadaşlarımız
var. Genel müdürümüz 28 yıldır,
teknik müdürümüz 34 yıldır çalışıyor. Başarı bu birliktelikten ve
samimiyetten geliyor.

“ABD’de Türk ürünlerine
karşı çok olumlu bir yaklaşım var. Dolar-Euro
paritesine baktığımızda
kur da bizden yana”

Bir triko üreticisi olarak
yaşadığınız belli başlı sorunlar neler?
Güncel olarak konuşursak
yurt dışındaki firmaların ülke-

Öte yandan ABD pazarına
dikkat çekmek istiyorum. Biraz
uzağız ancak hükümetimiz ikili
ilişkilerle trikoda bir takım
ürünlerde uygulanan vergileri
kaldırtabilirse ya da turizme bir

dönem konulan uçak yakıt
desteği gibi THY kargo uçakları
ile ABD’ye daha uygun koşullarla navlun desteği sağlanabilirse çok iyi olur. Çünkü biz
hızımızla ürün satabiliyoruz.
Lojistik olarak bir ayda ABD’ye
mal gidiyor oysa uçakla bir
günde gönderebiliriz. Bu anlamda bir takım destekler olabilirse artı bir katma değer
olacağına, bu pazarda iyi bir
yere geleceğimize, ihracatımızı
artırabileceğimize inanıyorum.
Amerika’da Türk ürünlerine
karşı çok olumlu bir yaklaşım
olduğunu görüyorum. Üstelik
Dolar-Euro paritesine baktığımızda kur da bizden yana.
Mutlaka ABD pazarına açılmamız lazım. İTKİB’in de New
York’ta büro açacağını biliyorum. Bu ihracatçımıza ciddi
destek sağlayacaktır.

Maliyetlerine
bakmadan müşterilemizin 15 Temmuz
sonrası kaygılarını
gidermek adına çok
ciddi seyahatler
yapıyoruz ve bunları
rutine bağladık.
Malımızı zamanında
teslim ettiğimiz için
bu da müşterimize
bir güven veriyor.
Ama akıllarında bir
endişe ve korku var.
Sanayici arkadaşlarım asla tasarıma
ve pazarlamaya
yapacakları yatırımdan, seyahat
masrafından kaçınmasınlar”
MHGF ADRES

SEKTÖR İNCELEME | GELİNLİK SEKTÖRÜ

SAYI: 19 2016/3

41

SEKTÖR İNCELEME | TRİKO SEKTÖRÜ

TRİSAD BAŞKAN YARDIMCISI M. MEHMET AKYÜZ:

“Know-how ve hızımız küresel
rekabette en büyük avantajımız”
TÜRKİYE TRİKO SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TRİSAD) BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ DE
YAPAN M. MEHMET AKYÜZ, UZUN YILLAR SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN MYN TRİKO’NUN
DA SAHİBİ. TÜRK TRİKO SANAYİNİN KÜRESEL REKABETTE EN BÜYÜK AVANTAJININ “KNOWHOW VE HIZI OLDUĞUNU KAYDEDEN AKYÜZ, “ÇOK İYİ DÜŞÜNÜP, İYİ TANIMLAYIP, HIZLI OLMAMIZ İLE BİRLİKTE MESLEKTAŞLARIMIZIN KNOW-HOW’LA HAREKET ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜRSEK İNANILMAZ BİR BAŞARIYA İMZA ATILACAKTIR” DİYE BELİRTİYOR.

B

e kadar süredir triko sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz?
Firmamız sevk ve idaresini benim yaptığım şekliyle yaklaşık 30 yıla bir mazisi var.
Triko kulvarında oluşumuz ise 1976’ya
kadar uzanıyor. Hatta triko dışında hazır
giyim düşündüğümüzde 1950 yılı diyebiliriz. Benden sonra görev devralacak çocuğumuz üçüncü kuşak temsilci olacak.

“Dernek olarak sektöre fayda
sağlamak, sorunlarını çözmek
amacıyla faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz”
Sektörel anlamda sağladığımız katkılar
açısından baktığımızda ise TRİSAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevim var.
Bundan önce de yıllardır derneğimize sağladığımız destek de sürmekteydi. Kuruluşundan bu yana dernek faaliyetlerinin
içindeyim. TRİSAD bizim için çok önemli vehatta bir de okulumuz var: TRİSAD Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi. Eğitim alanındaki
çalışmalarımızla ilklerden olduğumuzu düşünüyorum. 200’ün üzerinde üyemiz var.
Dernek olarak sektöre fayda sağlamak, sorunlarını çözmek amacıyla faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz.
Firma olarak ise 1976 yılında bu yana
katma değerli, özel ürünler yapan belli kalitede üretim yapabilen öncü birkaç firmadan birisiyiz. İhracatta ise son dönemlerde
özellikle kuzey Avrupa ülkelerine ağırlıklı
çalışıyoruz. Market ve zincirlere yönelik bir
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çalışma tarzımız yok. Katma değerli ürünler
üretiyoruz. Yüksek adetli ve daha hızlı üretimin yapıldığı ürünlerden biraz uzağız, butik
ve çok kaliteli ürünler yapıyoruz. Bu işi kompakt yapmaya çalıştığımızdan ötürü de çalışma düzeni içerisinde olduğumuz
müşterilerin dışında yeni bir müşteri kabul
edemiyoruz. Burada önemli olan müşteriyle
frekans uyumu, aynı perspektifte bakabilmek. Önceliği fiyat olan müşterilerimize
market tarzı üretim yapan firmalara gitmelerini öneririm. Bizim ilk konuşacağımız şey;
günün trendlerine uygun “fashion” ürünler.
Bu tabi “Müşteriye istediğimiz fiyatı veriyoruz” anlamına gelmiyor. Ürettiğimiz kaliteli

ürünlere paralel müşteri grupları bizim için
önemli. Bu anlamda üç kulvarımız oluştu.
Birçok meslektaşımıza da fikir vermesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yumurtaları tek bir sepette
tutmayalım. Bir Dolar kulvarı oluşturuyorsak, yanında Euro ve TL kulvarı da olmalı.
Bu üç rotada asgari müştereklerde ne ölçüde başarılı olabileceğimizi irdeleyelim ve
ona göre altyapı ve teknoloji oluşturalım ve
ona göre pazarlarda yer edinmeye çalışalım.
Bu çok önemli. Bakıyoruz ki; üç kulvardan
biri çöktü diğerleri dengeliyor. Yüzde 65 ihracat çalışıyoruz. Yüzde 35’lerde de TL kulvarında hareket ediyoruz.
MHGF ADRES
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2016 yılını sektör açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu sizin ne yaptığınızla önemli. Geçtiğimiz yıllarda karmaşık ve bizi etkileyen süreçlerden geçtik. Nedir bunlar? Kendi
markalarımızı oluşturmak adına üretim yaptık, koleksiyonlar hazırladık. Hatta mağaza
açmak yönünde adımlar atmaya çalıştık.
Vazgeçtik. İyi bir üretici olabilirsiniz ancak
eğer marka olacaksanız onun gerekliğini
yapmalı, içini doldurmalıyız. Trikodan bana
marka dediğinizde akla gelen bir isim yok.
Bugün Missoni bayan elbiseleri inanılmaz
rakamlara satılıyor. Fiyatın ötesinde bir de
kimlik söz konusu. Uzaktan baktığınızda anlaşılıyor. Biz üretici kimlikteyiz ve bu anlayışta olanlar kolay kolay mağazacılık
anlayışına geçemiyor maalesef. Ama en
güzel ürünü üretiyorsan yine koleksiyonunu hazırla, kendi konunla ilgili aktüel ol,
koleksiyon bazında katma değerli ürünler
hazırla ve müşteri partnerlerinle bunları
paylaş.

“Kendi tasarladığımız ürünlerin
oranı yüzde 85”
Ürünlerinizde kendi tasarımlarınızın
ağırlığı nedir?
“Mutfağımız” dediğimiz tasarım ekibimizin hazırladığı ve askıya taşıdığımız kendi
tasarımlarımızın seçili anlamda oranı yüzde
85’tir. Bu hem müşterilerimizin aktüeliteyi
firmamızda yakalaması anlamında hem de
bizim “Fiyat tuttu-tutmadı, nerelerdeyiz?”
kaygısı taşımadan bir çalışma düzeni içerisinde olmamızı sağlayan büyük bir avantaj.
Dolayısıyla 2016 hedeflerimizi yakaladık ve
üzerine çıktık. O perspektifte 2017 için oluşturduğumuz yapıyı mümkün mertebe
kapasite anlamında daha fazla şişirmeden
kurgulamaya çalışıyoruz.
Sektörün geneli anlamında nasıl bir
gelecek öngörüyorsunuz?
Bütün olay günün koşullarına göre hareket edebilmekte. Bunu yapmıyorsanız bu
sizin kusurunuz. Daha çok çalışmak durumundayız. Pazarlama konusunda önce ne
yaptığımızı iyi sorgulamamız lazım. Tabi burada son zamanlarda biraz önce söylediğim
gibi tek kulvarda çalışmaktan ötürü sektörel
anlamda gardımız da düştü. Meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar çok önemli. Örneğin yalnız Rusya ve bölge ülkelerine
SAYI: 19 2016/3

çalışanlar büyük ölçüde zarar gördüler. Her
yerde anlatıyorum ve anlatmaya da devam
edeceğim. Stok maliyetli işler doğru işler
değil. Mesafe kısa, ikramiye büyük ama altında bir sorun, bir tatsızlık süreç içinde
maalesef çıkıyor. Stok maliyetli, toptancı
zihniyeti ile yaptığımız çalışmalar dönem
dönem yüzümüzü çok güldürdü ama
büyük ölçüde de üzdü. Bakın Paris’e gittiğimizde bir toptancı kültürü ve yüzlerce mağaza vardı. Bir dönem kendi toptancı
mağazamı da açtığım o caddede bir tane
tekstilci kalmadı artık. Aynı şey Milano için
de geçerli. Global anlamda dönüşüm çok
net gözüküyor. Bugün dünyanın en büyük
ciroların yapıp, en varlıklı sıralamasında Inditex ilk beşe giriyorsa burada bir mesaj var
demektir. Aktüel ürünü en ucuz satma yönünde olan global markalar, market markalar sıralamada hep yukarıdalar. Buradan
stok maliyetli işlerin bittiği çıkıyor. Bir Osmanbey, Laleli, Merter ve Mahmutpaşa piyasası yarın da olacaktır ama bir showroom
niteliğinden öte gidemiyecektir. Artık
büyük o ulaşılmaz kiralar yok artık. Laleli’de
30 bin Dolar’a kirası olan yerle 10 bin dolar
için müşteri arıyor. Global markalar kırsal
kesime yaklaştıkça sıkıntı çok daha büyük
olacaktır.

“Ev ödevini iyi yapmak,
ne yaptığını tanımlayıp
know-how, aktüelite ve teknik
altyapı anlamında ne gerekiyorsa
altını doldurmak gerekiyor”
2017 yılı için çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Ev ödevini iyi yapmak, ne yaptığını tanımlayıp know-how,
aktüelite ve teknik altyapı anlamında ne gerekiyorsa altını doldurmak gerekiyor. Bir
yerlere, negatif şeylere çok fazla fokuslanmamak gerektiğini düşünüyorum. Aksine
daha dik ve dinamik durmamız, işimize
daha fazla mesai harcamamız lazım. Çünkü
önemli bir piyasa, önemli bir sektör ve trikosuz bir yaşam düşünülemez.
Türk triko sektörünün küresel rekabette avantajları sizce nelerdir?
Bize bazen zarar verse de her şeyden
evvel hızlıyız. Çok iyi düşünüp, iyi tanımlayıp, hızlı olmamız halinde bir de sektörümüzdeki meslektaşlarımızın know-how’la
hareket ettiğini düşündüğümüzde inanıl-

maz bir başarıya imza atılacaktır. Bunu başaran örnek firmalarımız var. Hesapsız yanlış
kulvarlardaki arkadaşlarımızın da bir an
evvel toparlanacağını düşünüyorum. Bence
triko sektörümüzün önü çok açık. O dinamizm ve Uzak Doğu’ya karşı büyük avantajlarımız var. O bölgede kendine münhasır bir
iç pazar çıktı ki; artık işçilik de orada düşük
değil. Ama benim en fazla güvendiğim
know-how’ımız ve hızlı oluşumuz. Bu hızı
planlı ve kontrollü uygulamalıyız.

“Mali disiplinin yanı sıra sosyal
uygunluk ile ilgili düzenlemeleri
yerine getirmek için fevkalede
özen gösteriyoruz”
Öte yandan siyasi otoritemizin de en
önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa ve
başta Almanya’ya yönelik tansiyonu düşürücü, sakin ve sağduyulu yaklaşımlarla bu
süreci kontrol edebilir olmalarını bekliyoruz. Müşterilerimizin kaygısını gidermek
yönünde izah ettik, çalıştık, anlattık ve dimdik ayakta durduk. Sektöre bunun yansıması zaman içinde olumlu olacaktır. Ayrıca
Suriye’den gelen göçmenlerin sektörde konumlandırılması yönünde olumsuzluklar
ortaya çıkıyor. Çünkü birçok işletmemiz
audit denetimine tabi. Her şeyi dikkatli
yapmak ve kurallara uymak zorundayız.
Mali disiplinin yanı sıra sosyal uygunluk ile
ilgili düzenlemeleri yerine getirmek için
fevkalede özen gösteriyoruz. Kanun ne
emrediyorsa, A’dan Z’ye virgülü, noktasına
dokunmadan uygulamaya çalışıyoruz. Bundan da oldukça memnunuz ve yapmak
zorundayız.

“Yerimizde oturmayacağız,
çantamızı alıp gideceğiz.
Her zaman çare vardır. Krizden
çıkmanın tek yolu çalışmak ve
pazarlama yapmaktır”
Tehditler noktasında en önemli konu
belirsizlikler. Bu tehtidi ortadan kaldırmak
için işletme sahiplerinin kendi ev ödevlerini,
ne yapmak istediklerini, kendi kimliklerini
çok iyi ortaya koyması ve farkında olup
gereğini yerine getirmesi önemli. Yerimizde
oturmayacağız, çantamızı alıp gideceğiz.
Her zaman çare vardır. Krizden çıkmanın tek
yolu çalışmak ve pazarlama yapmaktır.
Bunun konsantrasyonu içinde olmamız
gerekiyor.
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TRİSAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ HASAN KARAVUŞ:

“Sanayicinin sorunlarının çözümünde
daha fazla duyarlılık bekliyoruz”
HASAN KARAVUŞ, KANAAT TRİKO’NUN İKİNCİ KUŞAK TEMSİLCİSİ OLMASI YANINDA AYNI
ZAMANDA SEKTÖRÜN ÇATI KURULUŞU TÜRKİYE TRİKO SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TRİSAD)
YÖNETİM KURULU ÜYESİ. KARAVUŞ İLE 2016 DEĞERLENDİRMESİ YAPTIK, YENİ YILDAN
BEKLENTİLERİNİ KONUŞTUK.

H

asan Bey, kısaca firmanız
hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Kanaat Triko, 1981 yılında aile şirketi
olarak kurulmuş olup 35 yıldır sektörde hizmet vermektedir. İkinci kuşak olarak bu görevi devam ettirmekteyim. Çok rastlanan bir
durum değil fakat üçüncü kuşağın da bizlerden devralıp uzun süre sektöre yön vererek, ülkemizin büyümesine katkı
sağlamaları tek temennimizdir.

karışıklıkları bize ciddi oranda etkilemekte.
Bu sebeple de 2016 yılı beklentilerin altında
geçti bizim için.

“Boş makine kalmasın”
anlayışıyla üretim sektöre
çok zarar veriyor”
Ülkemizde çok ciddi bir triko üretimi var
ve bu da hatırı sayılır bir makine olduğunu
gösteriyor. Maalesef bu kadar makine
olunca meslektaşlarımız da boş kalmasın
mantığıyla çok çok ucuza üretim yapıyor.
Sonuçta sektöre çok zarar veriyor ve üzerimizde fiyat baskısı oluşuyor. Acil olarak
bu anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini
düşünüyorum.

“ Ar-Ge’ye daha çok önem
vermeliyiz”

Firmamıza ait olan “Felicita” markası ile
üretim yapıp, kısmi olarak da Almanya,
Rusya, Estonya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Tabi üretim yapmak yetmiyor. Önemli
olan kaliteli ürün üretmek, ürettiğini satabilmek, sattığında da memnun bırakabilmek.
Sektör olarak nasıl bir yıl geçirdiniz?
2017 için neler öngörüyorsunuz?
Son birkaç yıldır sektör ciddi sıkıntılar
içersinde. Global krizler, komşu ülkelerin iç
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2017 yılı için ise beklentilerimiz
pek olumlu değil. 2016 yılına nazaran
“İyi bir sezon geçirme umudumuz yok
desek” yerinde olur. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu durum 2017 için
iyimser düşünmemizi maalesef engelliyor.
Bu çalkantılı dönemi hasarsız atlatabilmemiz için Ar-Ge’ye daha çok önem
vermeliyiz. En azından enerjimizi üst seviyede tutup daha çok çalışmalıyız ki
bugünlerde ayakta kalabilelim. Ama yine
de gelecek yıldan umudumuzu kaybetmeyelim. “Gün doğmadan, neler doğar” demiş
atalarımız.
Yaşadığınız sorunlar ve çözüm için
beklentileriniz nelerdir?
Sektörümüzün sorunlari bitmiyor. Biraz
önce söylediklerimin haricinde şu sıralar
döviz baskısı işimizi daha da zorlaştırdı. Bu

konuda acilen bir şeyler yapılmalı. Ayrıca
enerji ve doğal gaz maliyetlerimiz de çok
yüksek.
Sanayicinin üzerinde çok yüksek
vergi ve SSK maliyetleri var. Bu maliyetler
öyle ilerledi ki; bizleri çok rahatsız edici
bir boyuta ulaştı. İşten ayrılan her çalışan
tazminatlarını almasına rağmen yine de
mahkemeye başvurarak “haksız hak” talebinde bulunuyor. Hukuki mevzuatımız
buna çok uygun olduğu için mahkemelerde işveren yargısız infaz yapılarak tazminat ödemeye mahkum ediliyor. Sayın
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızdan ve
yetkililerden konuyu acilen çözüme kavuşturmalarını özellikle rica ediyorum.

“Üretememek; ithalatın,
dış ticaret açığının ve işsizliğin
artması demek”
Sanayici zaten binbir türlü zorlukla
mücadele ederek üretim yapmaya çalışıyor. Bu tür sorunlar ile uğraşarak kendimizi işimize veremiyoruz. Böyle devam
etmesi durumunda bir çok sanayicinin işini
bırakmak zorunda olacağını düşünüyor,
hatta bıraktığını görüyor ve duyuyorum.
Üretememek ülkenin ihtiyacı olan malların
ithal edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla
hem ülkemizin dış ticaret açığının büyümesine, hem de işsizliğin artmasına neden
olacaktır. Üretmeyen toplumlar kalkınamazlar. Ülke olarak üretmemiz gerekiyor.
Umarım değerli yöneticilerimiz sanayicinin sorunlarını çözüme kavuşturmada
daha duyarlı olurlar. Biz de sorunlarla
değil, üretimle meşgul olarak ülkemizin
gelişimine daha fazla katkıda bulunmak
için çalışma fırsatı bulmuş oluruz.
MHGF ADRES
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Ücretsiz
sertifikalı Triko
Desen Eğitimi

N

it Örme, sektörün en büyük ihtiyacı olan
eğitimli ve nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir proje yürütüyor.
Triko imalatçılarından alınan talepler doğrultusunda
sektörün yetişmiş, lisan bilen desen tasarımcıları ihtiyacını gidermek amacıyla bu alanda kendisini yetiştirmek
isteyen üniversiteden yeni mezun mühendislere sertifikalı ücretsiz desen tasarım eğitimi veriyor.
Nit Örme Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye
Triko Sanayicileri Derneği
(TRİSAD) Yönetim Kurulu
Üyesi İrfan Yolcular, son yıllarda sektörde üniversite
mezunu çalışanların sayısının azaldığını belirterek,
“İlkokul mezunu biri makiİrfan Yolcular
neden 5 dakikada çıkaraTRİSAD Yön. Krl. Üyesi / cağı bir işi 10 dakikada
NİT Örme Yön. Krl. Bşk. çıkararak çok ciddi zaman
ve üretim kaybına neden
oluyor. Yurt dışından da bu eğitim programımıza inanılmaz bir talep var. Bu işi öğrenen insanlar, yurt dışında da
iş bulabilir. Sektörün eğitimli insana çok ihtiyacı var.
Zaten bundan çıkarak bu kursları başlattık. Çok başvuru
var ancak seviyeyi daha yukarı çekmeye çalışıyoruz ki,
daha yüksek tahsilli kişiler programa katılsın” dedi.
Öte yandan makinelerde kullanılan yazılımları yabancıların yaptığına dikkat çeken Yolcular, bu programın
diğer amacının ise mühendisleri triko eğitimi ile tanıştırıp, Türk yazılımların üretilmesine altyapı hazırlamak olduğunu kaydetti.
Derslerin tamamen uygulamalı olduğunu söyleyen
İrfan Yolcular, üç hafta süren eğitimin sonunda kursiyerlere TRİSAD ile birlikte ortak sertifika verdiklerini belirtti.
SAYI: 19 2016/3
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ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH ERİN:

“Tüm yatırımcılarımıza her türlü
kolaylığı sağlamaya hazırız”

A

nadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden biri olan Adıyaman,
bir çok medeniyetin gelip geçtiği ve bu medeniyetlerin izlerini taşıyan, dil,
din, ırk ayrımı yapılmadan sıcacık insanların
birlik ve beraberlik duyguları içinde yaşadığı
barışın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün
hakim olduğu bir kenttir.
Adıyaman ilimiz gerek tarihi ve kültürel
yapısı, gerek ekonomi, ticaret ve sanayi alanındaki yatırımlar ve hizmetler, gerekse de
sosyal ve kültürel alanlarda sağlamış olduğu
atılımlar ile son dönemde Anadolu’nun gelişen ve değişen yüzü olmuştur. Yaşanan bu
gelişmeler ile Adıyaman ülkemizin gündeminde önemli bir yer tutmuştur. Mevcut tarım ağırlıklı potansiyeli ve sanayi performansının yanı sıra ürün çeşitliliği ve üretim verimliliği ile Adıyaman ilimizin, gelecekte ticari hayatı olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Tekstil ve hazır giyimin Adıyaman’ın ihracatındaki oranı % 87,
istihdamda ağırlığı yüzde 70
Adıyaman’ın sanayi ile tanışma tarihi
1955’tir. Tekstil sektörü ile ilgili entegre bir
tesisin kurulması amacıyla 1955 yılında Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayi Türk A.Ş.
kurulmuş ve 1967 yılında üretime geçmiştir.
1973-1975 yılları arasında çimento, süt ve
yem fabrikalarının kurulması ile birlikte sanayide bir takım çalışmalar başlatılmıştır.
2000’li yıllarda 5084 ve 5350 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber, kentte yatırım
ortamını oluşturan Organize Sanayi Bölgesi
ve Küçük Sanayi Siteleri hizmete girmiştir.
Bu süreçle birlikte Adıyaman, bir sanayi kenti olma iddiasını belirgin bir şekilde sürdürmeye devam etmiştir.
Organize Sanayi Bölgemizde ağırlıklı
olarak tekstil, gıda ve hazır giyim sektörün-
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de faaliyetler devam etmektedir. Özellikle
yerel ve bölgesel rekabet gücünü yükselten,
bölgesel ve aynı zamanda ulusal bir kalkınma modeli olan kümelenme yaklaşımı 2005
yılında Adıyaman tekstil ve hazır giyim sektöründe can bulmuştur. Adıyaman Tekstil
Kümesi ülkemizde bir ilk olma özelliğini kazanmıştır. Tekstil ve hazır giyim sektörü,
2014 yılında ilimiz ihracat gelirinin %87’sini
gerçekleştirmiştir. Söz konusu sektör, imalat
sanayindeki toplam istihdamın %70’ini oluşturmakta, Adıyaman’ın tüm sosyal denge ve
ekonomik göstergelerini etkileyecek stratejik bir konumda bulunmaktadır.

Cazibe Merkezleri Programı’nda
yer alan Adıyaman’ın sanayisi
tekrar ivmelenecek
Bu anlamda ülkemiz, 2023 yeni ve büyük Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla yol alırken, ilimizdeki yatırım ve istihdamın da artırılması ve aynı heyecanla yol alması için de özellikle Başbakanımız Sayın Bi-

nali YILDIRIM tarafından açıklanan Cazibe
Merkezleri Programı’nda ilimizin yer alması
ile birlikte Adıyaman'ın sanayisinin bir kez
daha ivmeleneceğine hiç şüphemiz yoktur.
Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan cazibe merkezleri paketi Adıyaman’ın kalkınmasına ve gelişmesine pozitif bir ivme kazandıracaktır. Bununla beraber, bilinmelidir ki huzur, güven ve istikrarın olduğu yerde yatırım
olur. Binlerce yıllık huzur ve hoşgörü geleneğiyle Adıyaman'da yatırım yapmak isteyen
yerli ve yabancı yatırımcılara kapımız sonuna kadar açıktır. Şartları yerine getiren tüm
yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. İdari tasarruflarımızı yatırımcı lehine yorumluyoruz ve risk almak gerektiğinde
de hiç çekinmeden alıyoruz. İlimize yapılacak ekonomik her katkıyı, istihdamı artıracak her girişimi değerli ve takdire şayan görüyoruz.
Abdullah Erin
T.C. Adıyman Valisi
MHGF ADRES

ADIYAMAN | ÖZEL BÖLÜM

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ UĞUR ALADAĞ:

“Tekstil ve hazır giyim sektörü
Adıyaman için stratejik konumda”
TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ, ADIYAMAN’IN TÜM SOSYAL DENGE VE EKONOMİK GÖSTERGELERİNİ ETKİLEYECEK STRATEJİK BİR KONUMDA BULUNMAKTADIR.

İ

pekyolu Kalkınma
Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un verdiği
yetkiye dayanarak 22.11.2008
tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararname
ile kurulmuştur. 2010 yılından
itibaren TRC1 Bölgesi (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) illerinde kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum
kuruluşları arasındaki işbirliğini
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek, bölgesel
gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak,
bölgesel ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere
faaliyetlerini yürütmektedir.

yim için önemli aktörlerinden
birisi şüphesiz Adıyaman’dır.

İstihdam kapasitesinde
tekstil ve hazır giyim
Adıyman’da ilk sırada
2016 yılı verilerine göre
ilde sanayi sicil bilgi sistemine
kayıtlı 322 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin sektörel dağılımı ve istihdam kapasitesi
incelendiğinde gıda sektörü
(81) ilk sırada gelirken, istihdam kapasitesi olarak Tekstil ve
Konfeksiyon (6693) ilk sırada
yer almaktadır.

İhracatta hazır giyimin
oranı yüzde 86

2. Adıyaman Tekstil ve
Hazır Giyim Çalıştayı
Ajansımız ile Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından Adıyaman Üniversitesi’nde düzenlenen 2. Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim
Çalıştayı’nın bölgedeki tüm
paydaşları biraraya getirmesi,
sektörel gelişmelerin paylaşılması, ortak akıl ve işbirliği tesis
edilerek sorunların çözümüne
katkı sunması hedeflenmiştir.
Türkiye’nin coğrafi konumu, işgücü, hammadde, pazarlama ve lojistik faktörleri
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tekstil ve hazır giyim sektörüne
büyük bir rekabet üstünlüğü
kazandırmakta ve bu üstünlük
Türkiye’nin gelişiminde ve kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Dünya tekstil ve hazır
giyim sektörleri ihracatı içinde
ortalama %3,5 paya sahip olan
Türkiye, dünyanın altıncı büyük
hazır giyim ihracatçısı ve Avrupa’nın ikinci büyük hazır giyim
tedarikçisidir. Hazır giyim sek-

törünün Türk dış ticaretinde
yarattığı ivme ve ekonomiye
katkısı; bu sektörü, Türkiye’nin
‘lokomotif sektörü’ durumuna
getirmiştir. Sektörün ulusal ölçekte dağılımı çoğunlukla Marmara Havzası iken alternatif
olarak Mersin-Adana-Gaziantep hattı ve çevre illerin yer aldığı bir üretim senaryosu giderek güçlenmektedir. Bu
senaryonun tekstil ve hazır gi-

Adıyaman’da faaliyet gösteren işletmelerin ihracat performansı bakıldığında, 2015 yılında ilde ihracat yapan 45
işletme bulunduğu görülmektedir. Bu işletmelerin 2015 yılında gerçekleştirdiği toplam
ihracat 542 milyon $’dır. Giyim
eşyası ve örme ürünlerin ihraç
ürünleri içindeki oranı %86’dır.
Adıyaman’da faaliyet gösteren işletmelerin ithalat performansına bakıldığında, 2015
yılında ilde ithalat yapan 43 işletme bulunduğu görülmektedir. 2015 yılında bu işletmelerin gerçekleştirdiği toplam
ithalat 43 milyon $’dır. Pamuk
başta olmak üzere bitkisel
ürünlerin ithal edilen ürünler
içindeki oranı %59’dur.
MHGF ADRES
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Tekstil ve hazır giyim sektörü, Adıyaman’ın tüm sosyal
denge ve ekonomik göstergelerini etkileyecek stratejik bir
konumda bulunmaktadır. Küresel rekabet koşulları altında
ve rakip ülkelerin sektöre tanıdığı pozitif katkılar göz önünde
bulundurulduğunda; bu sektördeki rekabet gücünün sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. 2012 yılında Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar ile,
Adıyaman bölgesel teşviklerde
5. Bölge iller kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda yatırım yapan yatırımcılara KDV ve Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi
istisnası, SGK primi işveren hissesi istisnası ve faiz desteği
sağlanmaktadır. Ajansımız ise,
tek durak ofis işleyişine uygun
olarak yatırım süreçlerini kolaylaştırmak, yatırımcıların izin ve
ruhsat işlemlerini birinci elden
takip etmek görevlerini yerine
getirmektedir. Adıyaman’da
başta Merkez OSB olmak üzere,
Gölbaşı OSB, Besni OSB ve
Kahta OSB, arazi ve altyapı fiyatlarında sağlanmakta olan
indirimler ile Adıyaman’da yeni
yatırımcıları beklemektedir.

Tablo 01. Adıyaman ilindeki sanayi işletmelerin sektörel dağılımı ve istihdam kapasiteleri

Tablo 02. Adıyaman ilinin yıllara göre ihracatçı firma sayısı ve ihracat değeri

Tekstil ve hazır giyim
sektöründeki rekabet
gücünün sürdürülmesi
büyük önem taşıyor
Tekstil ve hazır giyim sektörü, Adıyaman’ın tüm sosyal
denge ve ekonomik göstergelerini etkileyecek stratejik bir
konumda bulunmaktadır. Küresel rekabet koşulları altında
ve rakip ülkelerin sektöre tanıdığı pozitif katkılar göz önünde
bulundurulduğunda; bu sektördeki rekabet gücünün sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. 2012 yılında Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet
SAYI: 19 2016/3

Tablo 02. Adıyaman ilinin yıllara göre ihracatçı firma sayısı ve ihracat değeri

Yardımları Hakkında Karar ile,
Adıyaman bölgesel teşviklerde
5. Bölge iller kapsamına alın-

mıştır. Bu kapsamda yatırım yapan yatırımcılara KDV ve Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi is-

tisnası, SGK primi işveren hissesi istisnası ve faiz desteği
sağlanmaktadır. Ajansımız ise,
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OSB
Bilgileri

ADIYAMAN
OSB

BESNİ
OSB

GÖLBAŞI
OSB

KAHTA
OSB

Kuruluş tarihi
Bakanlık Onay Tarihi/ Sicil No
Alanı (Hektar)
Parsel Sayısı
Tahsis Edilen Parsel
Tahsis Edilmeyen Parsel
Üretimdeki Tesis Sayısı
Üretime Ara Veren / İptal Edilen
Tesis Sayısı
İnşaatı Devam Eden Tesis Sayısı
Proje Safhasında Tesis Sayısı
Doluluk Oranı
Mevcut istihdam

1991
16/03/2001-92
292
153
153
0
103
9

2005
09/06/2005-230
124
40
23
17
6
9

2005
30/12/2005-237
110
36
11
25
7
0

2008
03/03/2008-249
161
78
38
40
23
1

14
27
% 82
5.172

3
5
% 45
449

4
0
% 30
124

6
8
% 38
598

tek durak ofis işleyişine uygun
olarak yatırım süreçlerini kolaylaştırmak, yatırımcıların izin ve
ruhsat işlemlerini birinci elden
takip etmek görevlerini yerine
getirmektedir. Adıyaman’da
başta Merkez OSB olmak
üzere, Gölbaşı OSB, Besni OSB
ve Kahta OSB, arazi ve altyapı
fiyatlarında sağlanmakta olan
indirimler ile Adıyaman’da yeni
yatırımcıları beklemektedir.
Bu vesileyle, 2. Adıyaman
Tekstil ve Hazır Giyim Çalıştayı’nın Adıyaman’a katkı sağ-
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lamasını temenni eder, TRC1
Bölgesi için hayırlı olmasını dilerim.
Uğur Aladağ
İpekyolu Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri ve
Gaziantep Vali Yardımcısı
www.ika.org.tr
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AGSD YÖNETİM KURULU BAŞKANI RAGIP ARAS:

“Adıyaman’da tekstilin dünü
ve bugünü”

A

dıyaman 1953
yılında Sümerbank
işletmesinin
kurulmasıyla tekstille ilk adımını
atmış 2004 yılında çıkan teşvik
yasasıyla tekstil Adıyaman’da
önemli bir noktaya gelmiştir.
Ancak daha sonra çıkan teşvik
yasalarından çok bir fayda
görmediğinden yeni işletmeler
açılamamıştır. Aslında
Adıyaman tekstilde çok eski bir
tecrübesi olan, altyapısı, kalifiye
işgücü ve aynı zamanda şehir
merkezine çok yakın organize
sanayi bölgesi ve buradaki iplik,
örme, boyama entegre
tesisleriyle iç içe konumu ile
sektörel anlamda önemli bir
potansiyel sahiptir.

2. Adıyaman Tekstil
ve Hazır Giyim Çalıştayı’nda alınan karar
doğrultusunda ilimizin
hazır giyimde bir
üründe üretim üssü
olması için çalışmalar
başlatıldı
Adıyaman Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD), 2011 yılında kurulan Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu’nun
(MHGF) kurucu üyesidir. Federasyon işbirliğiyle 2013 ve 2015
yıllarında çok önemli etkinlikler gerçekleştirdik. Son olarak
24 Ekim 2016 tarihinde MHGF
işbirliğiyle ikincisini yapmış olduğumuz Adıyaman Tekstil ve
Hazır Giyim Çalıştayı’nı ilimiz
çok önemsenmiş ve sahip çıkmıştır. Çalıştaylardan çıkan sonuca göre Adıyaman’ın bir
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üründe üs olması için çalışmalar başlatılmıştır.

Okullardaki tekstil
bölümlerinin tercih
edilmesi için gençleri
sektöre özendirmeliyiz
Benim önemsediğim konulardan bir tanesi de tekstil ile
eğitimin birleşmesi. Türkiye genelinde sektörümüzle ilgili birçok bölüm var ancak aileler,
“Çocuğumun okumasına
gerek yok, zaten tekstile
gidip çalışıyor neden boşuna
4-5 yıl zaman harcasın, okulu

bitirse de aynı işi yapacak” mantığıyla bu bölümleri tercih ettirmiyor. Bu anlayışı kırmak için
sektörümüzün önemini her
fırsatta dile getirmeli, özendirmeliyiz.

Üretim Anadolu’ya
kaymalı
Ben “İstanbul’un finans,
Anadolu’nun da üretim merkezi
olma” fikrini çok önemsiyorum.
Çünkü Anadolu’dan insanları
ülkenin batısına taşımanın bir
anlamı yoktur ve bu göçün
önünün kesilmesi gerekiyor.

İç göç beraberinde birçok sorunu da getirmiştir, getirmektedir. Gençlerin doğduğu
toprakları bırakıp, para kazanmak uğruna nasıl mağdur olduklarına tanık oluyoruz. Oysa
kendi memlekinde çalışıp, para
biriktirmesi daha kolay olacaktır. İnsanlar bir yıl boyunca çalışır yılda bir ay istediği yerde,
istediği ilde tatilini yapar ve
böylece büyük metropoller de
rahat eder.
Öte yandan toplu taşımacılık bir ilin ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında en önemli
faktörlerinden bir tanesidir.
Adıyaman’da maalesef demiryolu taşımacılığı yok ve havayolu da istenilen seviyede değil.
Günde özel araçlar hariç
sadece 10 otobüs İstanbul’a
yolcu götürüyor. Sadece bu
otobüslerin yakıtı 10 bin litre
civarındadır. Petrolde dışarıya
bağımlılığımız zaten ortadadır.
Devletimizin mutlaka toplu taşımacılığı dikate alması gerektiğini düşünüyorum. Adıyaman’a
en yakın demiryolu yaklaşık
45 km mesafeden geçmektedir.
İlimize demiryolu ulaşımı
konusunun yetkililerce dikkate
almasını istiyorum.
Adıyamanı önemseyip
Çalıştay’ın gerçekleşmesini sağlayan, büyük emek sarfeden
başta Federasyon Başkanımız
Hüseyin Öztürk olmak üzere,
MHGF üyelerine, katkı ve katılım sağlayan herkese çok
teşekkür ediyorum.
Ragıp Aras
MHGF ADRES
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ADIYAMAN KADIN GİRİŞİMCİLER
VE İSTİHDAM DERNEĞİ BAŞKANI:

“Tekstil
sektörünün
kadın istihdamına
katkısı
azımsanamaz”
MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (MHGF) VE ADIYAMAN GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
(AGSD)TARAFINDAN DÜZENLENEN II. ADIYAMAN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÇALIŞTAYIN’DA
ADIYAMAN VE TÜRKİYE'DEKİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ MASAYA YATIRIP
ÜLKEMİZDE İŞ VE EKMEK SAĞLAYAN İŞADAMLARIMIZIN VE BÜYÜK BİR FEDAKÂRLIK VE
ÇABA İÇERİSİNDE ÇALIŞANLARIMIZIN SESİ OLMAMIZA, BÜROKRASİYE, KURUM VE KURULUŞLARA TALEP VE SORUNLARIMIZI İLETMEMİZE VESİLE OLUNDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

T

ekstil sektörünün işsizliğe nefes
aldırarak kadın istihdamına yönelik kattıkları azımsanamaz.
Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye’ye ve
ilimize ihracat kültürünü getiren sektörlerin
en önemli kollarından biridir. Biz bir kadın
girişimci Sivil Toplum Kuruluşu olarak ilimize ve temsil ettiğimiz kitleye hizmet
etme gayreti içerisindeyiz. Başta üyelerimizin ve kadınlarımızın beklenti ve sorunlarını
ilgili makamlara taşıma gayreti ve aynı zamanda ilin çeşitli sorun ve ihtiyaçlarını tespit ederek bunları ilgili makamlara
ulaştırma ve kamuoyu oluşturma sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. Sektörde Adıyaman’ın yeni teşviklerle oluşacak bir cazibe
merkezi olmasını, Adıyaman’ın hazır giyimde ve markalaşmada pilot bölge olmasını istiyoruz.

Yeni yatırımların yanı sıra mevcut
fabrikalarla da işbirliği önemli
Adıyaman ilimiz, bölgenin en huzurlu,
birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı illerin başında gelmektedir. Adıyaman’da
SAYI: 19 2016/3

yeni yatırımların yanı sıra mevcut fabrikalarla ortak işbirliğininde bulunulması sektör
acısından önem arz eden konulardan
biridir.

MHGF’nin yaptığı anlamlı
çalışmaları takdirle karşılıyorum
MHGF’nin Saygıdeğer Başkanı Hüseyin
Öztürk ve çok değerli üyelerini ilimizde ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduk. Birlik ve beraberliğin paylaştıkça güzel
bir hal alacağını böylesine güzel bir organizasyonla yaşatan sizler gibi samimi ve güzel
yüzlü insanlarla birlikte olmak beni ve dernek üyelerimizi çok memnun etmiştir. Kurumsal anlamda MHGF’nin yaptığı anlamlı
çalışmaları takdirle karşılıyorum. İnsanların
bir araya gelmesi, beraber bir şeyleri paylaşması için vesile aramasına gerek yok. Ortaya
konan bu birliktelik, memnuniyet verici bir
hadisedir. Vatanımıza ve milletimize hizmet
etmenin yollarından bir tanesi de buna
benzer birlikteliklerdir. Geçmişte birliğimizi
bozmaya yönelik yapılan girişimlerin bugün
de yaşanmaması için bu güzel ve anlamlı

beraberliği kimseye bozdurmamalıyız. Yaşanan sıkıntılar ve sorunlar bizi birbirimizden
ayırmamalıdır.
Bu bağlamda ilimize yeni yatırımlar kazandırılmasını, ilimizin tekstil başta olmak
üzere sorunların tespiti ve ilgili kurullarda
görüşülmesi noktasında çeşitli raporlar
oluşturması çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Çalışmalarınız ve gayretleriniz için sizlere teşekkür ediyor başarılarınızın
devamını diliyorum
Birsen Günay
Adıyaman Kadın Girişimciler ve
İstihdam Derneği (AKİD)
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kültür turizminde
Türkiye’nin
yeni gözdesi:
Adıyaman
Mustafa Ekinci
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü

16 DEĞİŞİK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ
OLAN ADIYAMAN KUZEYDE MALATYA, BATIDA
KAHRAMANMARAŞ, GÜNEYBATIDA
GAZİANTEP, GÜNEYDOĞUDA ŞANLIURFA VE
DOĞUDA DİYARBAKIR İLE KOMŞUDUR.
ORTADOĞU ÜLKELERİNİN MERKEZİNDE YER
ALAN GÜNEYDOĞU TOROSLARIN GÜNEYİNDE,
ZAGROS DAĞLARININ BATISINDA, BASRA
KÖRFEZİNİN KUZEYİNDE, BİNLERCE YILDIR
BEREKETLİ HİLAL OLARAK BİLİNEN
TOPRAKLARIN ÜST SINIRINI OLUŞTURUR.

K

ommagene Uygarlığı'nın insanlığa armağanı ihtişamlı
tanrı ve kral heykelleri ile tüm
dünyanın ilgi odağı olan Nemrut Dağı, her yıl ağırladığı konukları ile ülke turizmine renk
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katmaktadır. 1987 yılında
UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mirası” listesine alınan Nemrut Dağı'nın görkemli mezar
tepesi ve çevresi, Anadolu topraklarında sözkonusu listeye
dahil edilen 9 eserden biridir.
MHGF ADRES
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1988 yılında Milli Park ilan edilen bölge, 2004 yılında Uluslararası Turizm Yazarları ve
Gazetecileri Federasyonu FİJET
tarafından Turizm Oscar'ı olarak
kabul edilen “Altın Elma
Ödülü”ne layık görülmüştür.

Hem doğu, hem batıya
açılan bir kapı
Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgeleri arasında
köprü vazifesi üstlenen kent
Akdeniz Bölgesi'nin özelliklerini

de kısmen taşımaktadır. Bu
yönü ile hem doğuya hem de
batıya açılan bir kapı
konumunda olan Adıyaman,
iklimi ve bitki örtüsünün
çeşitliliğinde de bu üç bölgenin
özelliklerini yansıtmaktadır.
Emniyet ve jandarma suç
istatistiklerine göre Türkiye’de
en az suç işlenme oranıyla ikinci
sırada yer almaktadır.
İli boydan boya kuşatan
Fırat Nehri, irili ufaklı pek çok
akarsu ve derinliklerde kayna-

yan şifalı suları Adıyaman'ı su
bakımından zengin bir şehir
yapmaktadır. İl topraklarının
Fırat Nehri ile sınır oluşturan
büyük bölümü, dünyanın sayılı
barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nın suları altındadır.
Başkent Samosata'yı suları altında tutan Atatürk Baraj Gölü,
kent sosyal yaşamına farklı bir
renk katmaktadır. Bir tatil kasabası görünümü sergileyen yöre,
çeşitli su sporlarının yanısıra her
yıl organize edilen yelken yarışlarına da sahne olmaktadır.
Adıyaman'ın Yüzölçümü
7.614 km2 olan kentin nüfusu
590.933'tür.

Tanrıların taht kurduğu
dağ: Nemrut
2206 metre yükseklikte
eşsiz bir gündoğumu... Günün
ilk ışıklarıyla bir bir beliren tanrı
suretleri...
Tanrıların tanrısı Zeus,
Apollo, Herakles, bereket ve
şansı temsil eden Tanrıça Kommagene ve yanıbaşında tüm
cüretkarlığı ile Kral Antiochos...
Tanrıların habercisi kartal ve
güç timsali Aslan'ın korumasında binlerce yıldır tüm azametiyle etrafı süzüyorlar.

Nemrut’taki dev tanrı
heykelleri dünyanın
sekizinci harikası olarak
‘Dünya Kültür Mirası
Listesi’nde
Kommagene Uygarlığı'nın
insanlığa armağanı dev tanrı
heykelleri ve muhteşem rölyefler Nemrut'a “Dünyanın Sekizinci Harikası” unvanını
getirirken, Adıyaman'ı “Dünya
Kültür Mirası Listesi”ne taşıyor.

Kral I. Antiochus'un
binlerce yıl ötesinden
günümüze gelen sözleri
Nemrut'un zirvesinde
göğün kızıla büründüğü
görkemli gün batımında
SAYI: 19 2016/3

55

ADIYAMAN | ÖZEL BÖLÜM

Nemrut Dağı
Batı Terası
aynı zamanda bütün tanrıların
ortak tahtları olmasını da kararlaştırdım...”

Kral I. Antiochus'un sözleri
hala yankılanmaktadır:

Karakuş Tümülüsü

Arsemia’da
Antiochos'la
Herakles'in
tarihi tokalaşması

Kommagene döneminde ticaret merkezi olarak kullanılmış
olan Perre Antik Kenti
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Kral I. Antiochus:
“Buranın aynı zamanda
bütün tanrıların ortak
tahtları olmasını da
kararlaştırdım”
“Ata hükümdarlığını devraldığım zaman tahtıma bağlı
krallığı, tüm tanrıların ortak
yurdu yaptım. Onları, şekli
temsillerini kendi soyumun talihli köklerinin geldiği Pers ve
Helenlerin eski usullerine göre
çeşitli biçimlerde yapmak suretiyle, kurbanlar keserek ve şölenler düzenleyerek, eskiden
beri insanlar arasında ortak bir
adet olduğu üzere onurlandırdım. Zamanın tarihine dirençli
bu tapınaksal mezarın temellerini göksel tahtların yakınında
atmaya karar verdiğimde, bu
kutsal mekân, sadece ileri yaşıma rağmen hala sıhhat ve selamet içinde olan bedenimi
saran kılıfa, tanrının sevdiği
ruhum Zeus-Oromasdes'in
göksel tahtlarına yolcu olduktan sonra, ebedi bir istirahatgâh olsun istemedim; buranın

Adıyaman, değişik
uygarlıklardan binlerce
yıllık tarihi yapıtlara
ev sahipliği yapıyor
Kültür turizminden, sağlık
turizmine, spor turizminden av
turizmine kadar bir çok alanda
zengin kaynaklara sahip olan İl,
1800 yıllık Roma döneminden
kalan Cendere Köprüsü, Kommagene döneminde ticaret
merkezi olarak kullanılmış olan
Perre Antik Kenti, Kommagene
Yazlık Yönetim Merkezi olarak
kullanılmış olan Arsemia, Kommagene döneminde yapılmış
ancak, Roma Bizans Memlükler
tarafından da kullanılmış olan
Eski Kahta Kalesi, Prenseslerin
anıt mezarı olarak kullanılmış
olan Karakuş Tümülüsü, gibi bir
çok şahesere ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye’nin en büyük
tatlı su rezervi
Atatürk Baraj Gölü
üzerinde su sporları
Son yıllarda yaygınlaşmaya
başlayan, Türkiye’nin en büyük
tatlı su rezervine sahip olan
Atatürk Barajı üzerinde gerçekleştirilen su sporları, İl’e yeni
MHGF ADRES
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Yeni Kale

1800 yıllık geçmişiyle
dünyanın kullanılmakta olan
en eski köprülerinden
Roma eseri Cendere Köprüsü

yatırımların gelmesini hızlandıran bir faktör olmuştur. Eşsiz
doğal ve kültürel zenginliği ile
yeni bir cazibe ve yatırım merkezi olma yolunda dev adımlarla ilerlemektedir.

Adıyaman ve İnanç
Turizmi
Adıyaman, iç turizme yönelik olarak pazarlanabilecek çok
büyük İnanç Turizmi potansiyeline sahiptir. Günümüzde yaşayan inanç ve kanaat
önderleri zaten Adıyaman’ı çok
ciddi bir merkez haline dönüşmüştür. Yıllık ortalama
750.000 kişinin üzerinde ziyaretçisi bulunan çeşitli inanç
merkezlerinin ziyaretçi sayısı
gün geçtikçe artmaktadır. Son
yıllarda inanç turizminin de
çok ciddi bir turizm hareketliliği oluşturduğu gerçeğinden
hareketle, Adıyaman’daki bu
potansiyelin geliştirilmesi de
zor olmayacaktır. Yaşam biçimi
ve tarzıyla günümüz modern
insanına bir çok konuda çok
ciddi örnekler teşkil edecek
büyük zatların türbesi bu ilde
bulunmaktadır. Hayvan haklarına gösterdiği hassasiyetiyle
ön plana çıkmış olan Muhammed Üryan (Çıplak Baba), Cömertliğiyle ön plana çıkmış
olan Şeyh Abdurrahman-i ErSAYI: 19 2016/3

zincani, Zaman ve mekan kavramını alt üst eden Muhammed gazi (Kazgan Baba) gibi
bir çok ermişin yanında mutlaka anlatılması gereken iki zattan bahsedilmeden geçmek
olamazdı:
Hz. Uzeyir Peygamber: Gerger yolu üzerinde Nemrut Dağı
yol ayrımına 3 km mesafededir.
Kur’an-ı Kerim’de çeşitli yerlerde hikayesi anlatılan Hz.
Üzeyir (AS) yeniden dirilişin
sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı rivayetlere göre
makam olan mekanın türbe
olacağı da rivayet edilmiştir.
Mekânda bir adet cami bulunmaktadır. Çevre düzenlemesi
yapılmış olan mekân, halk tarafından sıkça ziyaret edilmektedir.
Sahabe Hz. Safvan Bin Muattal: Türkiye’de kabristanı
kesin kayıtlarla belli olan iki Sahabe’den biridir. İstanbulEyüp’te bulunan Eba Eyüb-el
Ensari Türbesi’nden sonra bilinen tek sahabe kabristanıdır.
Adıyaman İli Samsat İlçesi’ne 7
km mesafede bulunmaktadır.
2008 yılında TOKİ tarafından
sağlanan finansla türbe onarılarak çevre düzenlemesi kısmen yapılmıştır. Adıyaman
Valiliği ve Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan yeni proje ile
burası inanç turizminde çok
ciddi bir merkez konumuna
dönüştürülecektir.
Orduda artçılık görevi ile
görevlendirilen Sahabi Safvan
Bin Muattal meşhur İfka hadi-

sesinde iftiraya maruz kalan
meşhur sahabidir. Kendisine
atılan iftira bütün Müslümanları üzdüğü gibi Peygamber
Efendimizi de ziyadesiyle üzmüştür. Ancak daha sonra hakkında nazil olan Ayet-i Kerime
ile aklanmıştır. Bunun içindir ki
yörede Sahabe-i Sıpi (Beyaz,
ak) veya Sahabe-i Paki olarak
bilinmektedir.

Selçuklu mimarisinin
eşsiz örnekleri
Ayrıca yine inanç turizmi
kapsamında anlatmamız gereken çok önemli mabedlere de
Adıyaman ev sahipliği yapmaktadır. Selçuklu mimarisinin
eşsiz eserlerinden olan Ulu
Cami, Selçuklu Bağdadi tarzda
inşa edilmiş ve dünyada kalmış
tek örnek olan Kap Camii, Anadolu’da Türklerin yaptırdığı ilk
mescit olarak ifade edilen Musalla Camii önemli mabedler
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Adıyaman, 1800 yıllık
Roma döneminden
kalan Cendere Köprüsü, Kommagene
döneminde ticaret
merkezi olarak kullanılmış olan Perre
Antik Kenti, Kommagene Yazlık Yönetim
Merkezi olarak kullanılmış olan Arsemia,
Kommagene döneminde yapılmış
ancak, Roma Bizans
Memlükler tarafından
da kullanılmış olan
Eski Kahta Kalesi,
Prenseslerin anıt
mezarı olarak kullanılmış olan Karakuş
Tümülüsü, gibi bir çok
şahesere ev sahipliği
yapmaktadır”

İnanç, tarih ve doğal
zenginlikler
Süryani Kadim Cemaati tarafından metropolitlik olarak
ilan edilmiş olan Adıyaman ev
sahipliği yaptığı Mor Pedros
Mor Pavlus Kilisesi ile de
önemli bir kiliseyi bağrında barındırmaktadır.
Yörenin inanç, tarih ve
doğal zenginlikleri yöre insanının sıcak misafirperverliği ile
birleşince buraları gezmek, keşfetmek olağanüstü bir deneyimi beraberinde getirmektedir.

Mustafa Ekinci
Adıyaman İl Kültür ve
Turizm Müdürü
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TÜRKONFED Zirvesi'nde patronlar,
İzmir’den siyasilere çağrı yaptı
TÜRKONFED'İN ÜYE FEDERASYONLARINDAN BASİFED EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 20.
GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI ZİRVESİ, 18-19 KASIM 2016 TARİHLERİNDE İZMİR'DE DÜZENLENDİ. TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU, EKONOMİK VE YAPISAL REFORMLARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİĞİ
AÇILIŞ KONUŞMASINDA, "SİYASETİN, EKONOMİNİN VE TOPLUMSAL HAYATIN NORMALLEŞMESİNİ
SAĞLAMAK İTİBARIMIZI ARTIRACAKTIR. YANİ OHAL, OLAĞANLAŞMASIN İSTİYORUZ” DİYE KONUŞTU.

M

oda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) da bağlı
bulunduğu çatı kuruluşu
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) düzenlediği 20. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde iş dünyası
temsilcileri yaşanan sorunlara dikkat çekerek çözüm istedi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, siyasetin,
ekonominin ve toplumsal hayatın normalleşmesinin Türkiye’nin itibarını artıracağını
ifade ederek, “OHAL, olağanlaşmasın istiyoruz” dedi. TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran
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Symes ise Cuma günü TBMM’de görüşülen
çocuk istismarına yönelik kanun tasarısını
eleştirdi. Symes, güven ortamı olmadan yatırımın da olmayacağını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da
İzmir’de yerel kalkınma strateji uyguladıklarını belirterek yatırımcıları kente davet etti.
BASİFED Başkanı Levent Akgerman ise dayanışmanın kenti İzmir’deki insani değerlerin tüm Türkiye’ye yayılmasını arzu
ettiklerini söyledi.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
Tarkan Kadooğlu da İş dünyasının, kurumla-

rın bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüyle
perçinlenmesi gereken ve yapısal reformlarla rekabet gücünü artırmış, eğitim reformu ile nitelikli işgücü ihtiyacını
karşılamış, dijital dünyaya entegre olmuş bir
ekonomiye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, ekonomimizin reformlarla güçlendirilmesinin şart olduğunu söyledi. Demokrasi
yükseldikçe, hukuk normları standartlaşınca
ve evrensel değerlere gelince, uluslararası
yatırımcılarda güvenle ülkemize kaynak aktarmaya devam edeceğinin altını çizen Kadooğlu, “Olağanüstü dönem ve şartların
MHGF ADRES
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gereksinimlerini; yerinde ve adil bir şekilde
uygularken, siyasetin, ekonominin ve toplumsal hayatın normalleşmesini sağlamak
da itibarımızı artıracaktır. Yani OHAL, olağanlaşmasın istiyoruz” diye konuştu.

GELİŞMİŞ EKONOMİ İÇİN
GELİŞMİŞ DEMOKRASİ
Doğu ve Güneydoğu’nun can suyu niteliğinde ekonomik teşvik ve destek paketleri
kadar, siyasi ve sosyal destek paketlerine de
ihtiyaç olduğunu belirten Kadooğlu, “Bu
noktada, topyekûn bir kurumsal ve zihniyet
değişiminin şart olduğunu düşünüyoruz. Bu
zihniyet değişimi için de en temel göstergenin gelişmiş bir demokrasi kültürü olduğuna
inanıyoruz. Demokrasi, ancak kurumsallaşmış yapılarla mümkündür ve bir ülkenin kurumları da, gücünü demokrasiden alır.
Gelişmiş bir ekonomi için, gelişmiş bir demokrasinin şart olduğu bilinmelidir” dedi.

"GÜVEN ORTAMI YOKSA
YATIRIM OLMAZ"
Türk iş dünyası olarak bulunduğumuz
noktayı hiçbir zaman yeterli bulmadıklarını
dile getiren TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, Türkiye’nin ekonomide ön görüle bilirliğin azaldığı, güven ve güvenlikte
olağan üstü sıkıntı yaşandığını, işsizliğin hiç
olmadığı kadar yükseldiği bir dönemi yaşadığını söyledi. Hızlı yükselen döviz kuru, enflasyon beklentileri ve faiz etkilerinden

fazlası ile endişe duyduklarını ifade eden
Symes, “Aynı zamanda en önemli ticaret ortağımız olan AB ile uzun zaman süren müzakere sürecini neredeyse kopma noktasına
gelme algısı bizlere ciddi şekilde endişelendiriyor. Suriye, Irak operasyonlarının yarattığı riskler büyüyor. Güven ve güvenlik
ciddi sorun olarak önümüzde duruyor. Bu
olanların reel sektöre yansıması zamana yayılıyor. Normalleşme için önce güven tesis
edilmesi gerekiyor. Güven olmadan ne yatırım ne harcama yapılması beklenemez. TÜSİAD olarak hükümet ile yakın temas içinde
bu alandaki reformlara çalışılması için özel
olarak uyardık. Yapısal reformları erteleyen
ülkelerin siyasal ekonomik anlamda zorlandığını görüyoruz. Ekonomiyi canlandırmak
için kısa vadeli tedbirler alırken asıl uzun vadeli reform alanlarını göz ardı edemeyiz.
Güvenlik sorunlarımız büyük farkındayız. Bu
sorunlar ne iktisadi alanda ne de demokratikleşmede engel olmasına izin vermemeliyiz. Ne olursa olsun temel hak ve
özgürlüklerden, demokrasiden ödün vermeden kararlılıkla ilerlemeliyiz” dedi.

DAYANIŞMA KENTİ İZMİR
BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent
Akgerman ise kutuplaşmanın yerine dayanışmanın kenti İzmir olduğu için bu kentte
olunduğunu belirterek, “Umarım bu insani
değerler dalga dalga tüm ülkemize İzmir’den yayılacaktır” diye konuştu.

“İZMİR'İN KIRMIZI ÇİZGİLERİ VAR”
İzmir’in yaşamına önem veren kırmızı
çizgilere sahip olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
ise, “İzmir, kadınların sosyal ve ekonomik
alanda güçlü olduğu, asla dayatmayı kabul
etmediği bir kenttir. Türkiye’nin bir numaralı
kentidir. Dayatmayı kabul etmememin kadınlarımıza ve kente gelenlerin kentin kültürüne kimliğine adapte olmanın büyük bir
katalizörü olmasında kadınlarımızın büyük
payı var. Bu sebep ile kentim ve hemşerilerim adına kadınlara teşekkür diyorum” dedi.

YATIRIMA DAVET ETTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak farklı
bir belediyecilik anlayışı ile hizmet ettiklerini dile getiren Kocaoğlu, “Yerelde kalkınmayı ön plana aldık. Kenti kentin
dinamikleri ile bu siyasi süreçte sadece kenSAYI: 19 2016/3
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tin kendi gücüyle kalkınacağı Türkiye’nin ve
Dünya’nın örnek kentlerinden birine belediye başkanlığı yapmak ve kenti kalkındırmak bana değil kente aittir. Biz sadece
önderlik yapmaya çalıştık. Türkiye’nin en
borçlu belediyesinden finansı en güçlü be-

lediyesi haline geldik. Vergi katılımı Türkiye
ortalamasının çok üstünde olan İzmir’e yatırım yapmanızı umut ediyorum” diye konuştu.
Toplantıda ayrıca Global Oyuncu Olarak
Aile Şirketleri paneli de yapıldı. Panelde Av-

rupa Yatırım Bankası Türkiye Temsilcisi Massimo D’Eufemia, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, Yaşar Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar
ve Londra Borsası Elite Programı İcra Kurulu
Başkanı Luca Peyrano, görüşlerini aktardılar.

Candostu Platformu, 20. TÜRKONFED
Girişim Zirvesi’nde organ bağışını anlattı

M

oda ve Hazır
Giyim Federasyonu’nun
(MHGF), sosyal sorumluluk
projesi Candostu Organ Bağışına Evet Platformu, 18-19 Kasım 2016 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen 20.
TÜRKONFED Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde organ bağışını
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anlattı. MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk’ün proje hakkında yaptığı konuşmanın ardından
Nurşen Altuğ’un organ nakli
ve organ bağışı ile ilgili yaptığı
sunum Türkiye’nin dört bir yanından Zirveye katılan sivil
toplum kuruluşlarının başkan
ve temsilcileri tarafından
ilgiyle dinlendi.

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ve TÜSİAD Başkanı Cansel Başaran Symes’in
de hazır bulunduğu toplantıya Ege Üniversitesi Rektörü
ve aynı zamanda Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD)
Yönetim Kurulu ve Candostu
Platformu Üyemi Prof. Dr.

Cüneyt Hoşcoşkun da katılarak konuklara kısaca projenin
ve organ bağışının önemini
anlattı.
Kapanış konuşması yapmak üzere ikinci kez kürsüye
gelen MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk duyarlılıklarından
ötürü TÜRKONFED’e
teşekkür etti.

MHGF ADRES
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TÜRKONFED Sürdürülebilir
Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi
kadın liderleri buluşturdu
TÜRKONFED TARAFINDAN BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİDE KADININ
ROLÜ ZİRVESİ, TÜRKİYE VE DÜNYADAN İŞ VE SİVİL TOPLUM DÜNYASININ ÖNDE GELEN ÇOK
SAYIDA KADIN YÖNETİCİSİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.

K

adının her alanda güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi
konularının ve çözüm önerilerinin mercek
altına alındığı zirvede konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED’in Türkiye’nin yalnızca
en büyük KOBİ yapılanması değil üyesi
olan 31 kadın derneği ile aynı zamanda en
büyük örgütlü kadın gücü olduğuna dikkat çekti.
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TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise,
2017 yılını KADIN YILI ilan ettiklerini belirterek, yıl boyunca kadın konusunu en
önemli gündem maddesi yapmak için çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyledi.
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın
(İDK) Komisyonu ev sahipliğinde bu yıl ilk
kez düzenlenen Sürdürülebilir Ekonomide
Kadının Rolü Zirvesi, kadın liderleri İstan-
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Tarkan Kadooğlu
TÜRKONFED Başkanı

bul’da buluşturdu. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamada Özel Sektörün Rolü’,
‘Kadın Girişimciliği: Ekosistemin Parçası
Olmak’ ve ‘Kadın Neden Güçlendirilmeli?’
konulu oturumların düzenlendiği zirvenin
açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin
yaptı.

“TÜRKONFED TÜRKİYE’NİN EN
BÜYÜK ÖRGÜTLÜ KADIN GÜCÜ”
İDK Komisyonu aracılığıyla 2007’den
beri kadınların eğitime, çalışma hayatına
ve siyasete katılımını teşvik edecek çalışmalar yaptıklarını anlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu:
“TÜRKONFED Türkiye’nin yalnızca en
büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü değil aynı zamanda üyesi olan
31 kadın derneği ile en büyük örgütlü
kadın gücüdür. Federasyon ve derneklerimizin yöneticilerinin birçoğunun da kadın
olması gurur duyduğumuz bir tablodur.
Çünkü gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi;
iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün
yükseltilmesine bağlıdır” dedi.

“TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI
KONUSUNDA GELİŞMELER VAR AMA
YETERLİ DEĞİL”
Cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında
sağlamanın Türkiye’nin sosyo-ekonomik
kalkınması açısından vazgeçilmez bir
SAYI: 19 2016/3

Prof. Dr. Yasemin Açık
TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı

öneme sahip olduğunu ifade eden Kadooğlu: “Uluslararası yönetim danışmanlığı
şirketi McKinsey’in son raporuna göre,
2025’e kadar kadınların ekonomik hayata
erkeklerle eşit katılımının sağlanması halinde küresel çapta toplam GSYH’de yüzde
11’lik artış öngörülüyor. Ülkemizde her ne
kadar kadın istihdamı konusunda önemli
gelişmeler yaşanmış olsa da uluslararası
araştırmalar Türkiye’nin hala hak ettiği
yerde olmadığını gözler önüne seriyor.
Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi 2015 yılı verilerine
göre, Türkiye, kadınların işgücüne katılımında 145 ülke arasında 131. sırada yer alıyor. Bu durum ülkemizin kalkınmasının
önündeki en önemli engellerden biridir.
Kadının ekonomiye güç katacağı, refahın
anahtarının kadında olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
İÇİN KADINLARIN İŞ GÜCÜNE
KATILIMI ŞART”
Sürdürülebilir kalkınmanın toplumun
yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda daha fazla
yer alması, karar mekanizmalarına daha
çok katılmaları ile mümkün olacağını belirten TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık:
“Kadınların iş gücüne katılım oranı küresel
ölçekte yüzde 50, AB ortalamasında ise
yüzde 70 seviyesinde. Oysa ülkemizde bu
oran yalnızca yüzde 32. Ayrıca Türkiye genelinde işverenlerin yalnızca yüzde 8’inin
ve her 100 girişimciden sadece 9’unun
kadın olması, ülke ekonomisinin küresel

Fatma Şahin
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

rekabet gücünü de baskı altında tutmaktadır. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın artması ve
ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için;
kadınların işgücüne katılım oranının yüzde
50’ler seviyesine çıkması, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.

“AYNI İŞİ YAPAN KADIN 1 DOLAR,
ERKEK 2, 56 DOLAR KAZANIYOR”
Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe
işgücüne katılma oranlarının da arttığını
vurgulayan Açık şunları söyledi:
“Ülkemizde okuma yazma bilmeyen kadın
oranı erkeklerden 5 kat daha fazla. Ayrıca
kadınlar tüm eğitim düzeylerinde aynı işi
yapan erkeklere göre daha düşük ücret
alıyor. Dünya Ekonomik Forumu 2015
Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre, Türkiye’de bir kadının
kazandığı 1 dolara karşılık aynı işi yapan
bir erkek, 2,56 dolar kazanıyor. Halbuki
kadınların toplumun tüm alanlarında ve
karar alma mekanizmalarında etkin bir
şekilde yer alabilmeleri için kadın emeğine
vasıf kazandırılması gerekiyor. Üst düzey
mesleklerde her iki cinsiyete eşit fırsat ve
yer verilmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın
yapılmasına izin verilmemesi ve kadının
güçlendirilmesi için; tüm kamu kurum ve
kuruluşları ile özel sektör, STK’lar, meslek
örgütleri ve iş dünyasının, sektörler arası iş
birliği çerçevesinde, ekip-takım ruhuyla
mücadele etmesine ihtiyaç var. Bu noktada, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın
Komisyonu olarak kadının toplumdaki
statüsünün iyileştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, kadının
ekonomik ve sosyal yaşamda hak ettiği
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yere ulaşması için sürdürdüğümüz çabalarla öncü bir rol üstlenmeye devam
edeceğiz. Bunun için de İş Dünyasında
Kadın Komisyonu’muzun kuruluşunun
10. yılı olan 2017 yılını “KADIN YILI” ilan
ettik. TÜRKONFED olarak bu kapsamda yıl
boyunca kadın konusunu en önemli gündem maddesi yapmak için çeşitli
etkinlikler yapacağız.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
İÇİN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN
ÖZÜMSENMESİ LAZIM”
Bugün bütün dünyanın sürdürülebilir
kalkınma konusu üzerinde çabaladığını
belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Fatma Şahin: “Kafa gücünün öne
çıktığı yeni düzende yerimizi almamız için
toplumun yarısını oluşturan kadınların potansiyellerinden yararlanmamız çok büyük
önem taşıyor. En büyük gücümüz olan yetişmiş insan gücüne baktığımızda da, Türkiye’nin 79 milyonluk nüfusunun
merkezine kadını almamız ve kadının
önündeki bütün engelleri kaldırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Cumhuriyetin
100. yılında, dünyanın 10. ekonomisi olma
hedefine ve 2071 hedeflerine ulaşabiliriz.
Kadınların sürdürülebilir kalkınmanın
içinde olabilmesi önce kadın-erkek eşitliği-
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nin özümsenmesine bağlı. Bunun için de,
kadının bir birey olarak her noktada yetiştirilmesi ve erkeklerdeki zihinsel dönüşümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Kadının
hayatın her alanında eşit yer alması için en
önemli gereklilikler eğitimde fırsat eşitliği,
sağlık ve istihdam. Eğitim ve sağlık konusunda bilinçli bir kadının güçlü alanlarını
görmesi, kuvvetlendirilmesi için istihdam
edilmesi gerekiyor. Kadını merkeze koyarak teşvik etmek, sisteme dahil etmek
önem taşıyor. Bu hedefe ulaşmada Türkiye
için çalışan, Türkiye için üreten TÜRKONFED’e ‘Sürdürülebilir Ekonomide Kadının
Rolü Zirvesi’ni düzenledikleri için teşekkür
ediyorum” dedi.

ZİRVEYE YOĞUN İLGİ
Sürdürülebilir Ekonomide Kadının
Rolü Zirvesi’ne aralarında Nur Ger, Nilüfer
Çağatay, Liel Even Zohar, Lalla Oumnia
Sbai El Hassani, Demet Özdemir, Gamze
Cizreli, Leyla Alaton, Sanem Oktar, Zeynep
Bodur Okyay, Hülya Gedik Sadıklar ve Ganire Paşayeva gibi isimlerin de olduğu Türkiye ve dünyadan iş ve sivil toplum
dünyasının önde gelen kadın yöneticileri
katıldı. Konuşmacıların yanı sıra katılımcıların da yoğun ilgi gördüğü zirveye 300’e
yakın kişi katıldı.
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İKİTELLİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ŞABAN GÜLBAHAR:

“İkitelli OSB, GAP’tan sonra en
yüksek katma değer yaratan yapı”
İKİLTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (İOSB) 663 PARSEL, 25 BİN FİRMA, 300 BİN İSDİHDAM VE
YILLIK 7 MİLYAR DOLAR’LIK DIŞ TİCARET HACMİ İLE ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK OSB’LERİ ARASINDA
YER ALIYOR. YARATILAN KATMA DEĞER İTİBARİYLE GAP’TAN SONRA GELDİKLERİNİ BELİRTEN
İOSB YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ŞABAN GÜLBAHAR İLE OSB’LERİN İMALAT SANAYİMİZ
VE ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİNE İLİŞKİN BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

İ

kitelli OSB, tarihi yarımadadaki KOBİ düzeyindeki sanayi işletmelerin
kenti ve çevreyi olumsuz etkilemesi nedeniyle kurulmuş.
Amaç; firmaları şehircilik ilkelerine uygun, altyapısı olan bölgelere taşıyarak verimliliklerini

artırmak. 02.08.1985 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli
O.K.S.B. Nazım İmar Planında
700 hektarlık bir alan çeşitli iş
kollarında faaliyet gösteren 37
adet küçük ve orta ölçekli sanayi ile toplu işyeri kooperatifine tahsis edilmek üzere

Şaban Gülbahar
İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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01.02.1985 tarihinde istimlâk
kararı alınarak Arsa Ofisi’nce kamulaştırma çalışmaları yapılmış
ve bedeli karşılığında ilgili kooperatiflere verilerek kooperatiflerin kendi öz kaynakları ile
inşaat çalışmalarına başlanmış.
Bugün gelinen nokta itibariyle

bölge, GAP’tan sonra en yüksek
katma değer yaratan bir yapıya
dönüşmüş.
Bir önceki sayımızda başladığımız Organize Sanayi Bölgelerini (OSB) ele alan yazı dizimiz
sürüyor. Bu sayımızda İstanbul’un ve hatta Türkiye’nin en
önemli üretim merkezlerinden
biri olan İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi’nin (İOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Sohbetimizde İOSB’nin yanı
sıra genel olarak OSB’lerin ekonomimize sağladığı katkıları da
ele aldık.
Bölgenizin meydana getirdiği katma değer hakkında
bilgi verir misiniz? Bölgede
daha çok hangi alanlara yönelik üretim yapılıyor?
Bölgemiz GAP’tan sonra en
yüksek katma değeri yaratan
bir yapıya sahip. Yılda yaklaşık
7 milyar dolarlık bir ihracattan
bahsedebiliriz. Sektörel anlamda çok renkli bir sanayi bölgesiyiz. Deri Mamulleri,
Saraciye, Ayakkabı, Oto Tamir,
Mobilya – Kereste, Çorap, Triko,
Konfeksiyon, Makine İmalatı ve
Yedek Parça, Madeni Eşya, Tekstil Dokuma, Plastik, Depo Ardiyeciler, Pik Dökümcüler, Metal,
MHGF ADRES
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Kaplama, Sarı Döküm, Hırdavatçılar, Kimyevi madde, Elektrik,
Elektronik bölgemizde yer alan
başlıca sektörler arasında sayılabilir. Üretim aşamasının ise genellikle ayakkabı, tekstil,
elektrik-elektronik, oto tamir,
plastik, metal ve döküm ağırlıklı
olduğunu söyleyebiliriz. Bölgemiz büyük ölçekli işletmelerin
yanı sıra çok sayıda orta ve
küçük ölçekli firmalara da ev sahipliği yapmaktadır.
İOSB’yi rakamlarla okuyucularımıza nasıl anlatırız?
Bölgemizde 25 bine yakın
KOBİ bulunmaktadır. Bu rakama
tekabül eden istihdam sayımızda yaklaşık 300 bin civarındadır. Doluluk oranımız ise %95
oranındadır.
Burası için İstanbul sanayisinin başkenti desek yanlış bir
ifade olmaz. İOSB az önce de
SAYI: 19 2016/3

ifade ettiğim gibi çeşitli sektörel
üretimin yapıldığı devasa bir
fabrika. Türkiye ihracatının
büyük bölümüne yakınını tek
başına yapmayı başaran İkitelli
OSB’den, Alman otomobil devleri Mercedes ve BMW ile ABD’li
otomotiv devi Ford gibi firmalar
da dâhil olmak üzere dünyanın
her yerine mal satılıyor.

300 bin çalışanı
barındıran İOSB’deki
işyerlerinin yüzde 60’ı
sanayi kuruluşu
30 bin işyerinde 300 bin çalışanı barındıran İkitelli OSB’de
küçük ve orta ölçekli birçok
firma bulunuyor. Bu işyerlerinden yüzde 60’ı sanayi kuruluşuyken, yüzde 40’ı da
ticarethane niteliğinde faaliyet
gösteriyor. Sanayi kuruluşlarının
yüzde 50’sinde ise üretim yapılıyor. En fazla üretimin deri, ayak-

kabı ve saracciye bölümlerinde
yapıldığı İkitelli OSB’de, otomotiv endüstrisi de büyük bir paya
sahip. İhracat ürün grupları arasında bölge içinde bir sınırlama
yapmak çok kolay değil. Ancak
tekstil, elektrik-elektronik, plastik, deri, ayakkabı, mobilya üretimi yapan firmaların genelinde
düşünürsek İkitelli OSB’nin en
çok Orta Doğu ülkeleri, Rusya,
Balkan ülkeleri ve Avrupa’ya ihracat yaptığını söyleyebiliriz.

Mesela; Sanayi Bölgemizde bulunan MASKO Türkiye’nin 1.7
milyar dolarlık mobilya ihracatının yüzde 10’nunu tek başına
karşılarken, özellikle Marmara
ve Trakya bölgelerinin mobilya
ihtiyacının yüzde 60’ı da buradan soruluyor. Dört bin kişiye
istihdam sağlayan MASKO; Türk
Cumhuriyetlerine, bazı Avrupa
ülkelerine, Afrika ve özellikle de
Libya, Azerbaycan, Irak ve
Nijerya gibi ülkelere perakende
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satış yapan en büyük mobilya
kenti. Yine çok sayıda istihdam
gücü ile üretim yapan firmalarımız var. Her biri yıllık 7 milyar
dolarlık ihracat için önemli
düzeyde katma değer yaratmaktadır.
Bölgenizin lojistik avantajları nelerdir?
İkitelli OSB mevcut konumu
itibariyle Atatürk Havalimanı,
Mahmutbey Gişeleri, Basın
Ekspres’e ve bağlantı yollarına
yakınlığı ile önemli lojistik bir
konuma sahip. Ayrıca Kanal
İstanbul, 3.Köprü ve 3. Havalimanı çalışmaları düşünüldüğünde İkitelli OSB’nin konum
itibariyle daha avantajlı olacağını söyleyebiliriz. Yine Bölgemiz çalışanlarının yararlandığı
Metro, bölgenin ulaşım sıkıntısını çözmekle kalmamış firmala-
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rın bölgemizi tercih sebebi de
olmuştur.

OSB’ler sanayinin
gelişmesinde önemli
rol oynuyor
OSB’lerin Türkiye’nin
sanayileşme sürecindeki
önemi nedir?
4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanunu, OSB'leri “Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak,
çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi
yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim
teknolojilerinden yararlanmak,
sanayi türlerinin belirli bir plan
dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının
imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli idari, sosyal ve tek-

nik altyapı alanları ile küçük
imalat ve tamirat, ticaret, eğitim
ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp
planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve
bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim
bölgeleri" olarak tanımlamaktadır. Türkiye’de OSB’leri kuruluş
amaçları ise; sanayinin disipline
edilmesi, Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin
yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dâhilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve
kar artışının sağlanması, sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, Tarım alanlarının
sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal
tesisler kurulması, Müşterek
arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması
şeklinde özetlenebilir.
Girişimci ve yatırımcıya sunduğu avantajları yine 4562 sayılı

kanunun 20.maddesinden yola
çıkarak değerlendirebiliriz. Ne
diyor 20.madde; OSB’lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol,
haberleşme, spor tesisleri gibi
alt yapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve
özel kuruluşlardan satın alarak
dağıtım ve satışını yapma, üretim tesisleri kurma ve işletme
hakkı sadece OSB’nin yetki ve
sorumluluğundadır. Ancak,
atıkların ortak arıtma tesisinin
kabul edebileceği standartlara
düşürülmesi amacıyla münferiden ön arıtma tesisi yapılması
gerekir.
OSB’de yer alan kuruluşlar,
alt yapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden karşılamak zorundadır. OSB’nin izni olmaksızın alt
yapı ihtiyaçları başka bir yerden
karşılanamaz ve bu amaçla
münferiden tesis kurulamaz. Bu
kuruluşlar kendilerine tahsis
edilen alt yapı kullanma hakkını
başka kuruluşlara devir ve temlik edemez ve başkalarının istifadesine tahsis edemez. Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte
düzenlenir.”
Kâr amacı gütmeyen, sanayicisine rekabet edilebilir, kaliteli, uygun fiyatlı enerji temini
ve alt yapı hizmeti götürme hedefinde olan OSB’ler, sanayinin
ve sanayicinin ortak sorunlarına
ortak çözümler sağlayan kuruluşlarıdır. Sanayi politikalarında
OSB’lere dönük teşviklerin açıklanması ve uygulamaya geçilmesi ise önemli bir avantajdır.

Ucuz Elektrik İmkânı
Sanayicinin en önemli maliyet kalemi elektrik teminidir. Sanayi yatırımlarında, sadece
elektriğin temini değil, kalitesi,
kesintisizliği, rekabetçi üretim
için ise birim maliyetleri önem
taşımaktadır.
>>
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2001 yılında 4628 sayılı
elektrik piyasası kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, elektrik piyasasında düzenlemeler
başlamış ve organize sanayi
bölgelerinin gayretleriyle serbestleşen elektrik piyasasında
OSB tüzel kişiliklerinin de piyasa
oyuncusu kabul edilmesiyle;
Organize Sanayi Bölgeleri tüzel
kişilikleri elektrik dağıtım lisansı
alarak 2007’den itibaren bu faaliyetlerini lisanslı yapabilme
hakkı kazanmıştır. Organize sanayi bölgeleri lisans aldıkları
takdirde (kendi sınırları içersinde) elektrik dağıtım şirketi
sayılacaklardır. Dağıtım şirketi
olmanın avantajlarının en başında elektrik sistemlerinin mülkiyeti ve işletmesi OSB tüzel
kişiliğine ait olmasıdır. Bu du-

rumda elektrik sisteminin ihtiyaçlarının öncelikli olarak
kendileri tarafından belirlenmesi, yenileme veya genişleme
yatırımlarının kararlarının alınması Organize Sanayi Bölgelerinin yönetim kurullarının
yetkilerine geçmektedir.
OSB’ler iletim müşterisi olduklarında dağıtım şirketine
ödemekte olduğu kayıp/kaçak
bedeli, iletim bedeli, dağıtım
bedeli, perakende hizmet bedeli karşılıklarını ödemeyecek,
bu hizmetleri kendisi üreterek,
sadece maliyetlerini sanayicilerine yansıtacaktır. Dolayısıyla
OSB’lerdeki ucuzlama ortalama
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% 20’leri bulmaktadır. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bugünkü dünyada bu ucuzlama
oranı tüm sanayicimizin yatırımlarına ve üretimlerine ciddi
katkı sunacaktır. Elektrik piyasasında olduğu gibi doğalgaz piyasasında da aynı rolü isteyen
ancak henüz buna sahip olamayan OSB’ler, dağıtıcı olarak görülmemektedir.

• Atıksu bedelinden muaftır.
• Bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından muaftır.
• Belediyelerin çevre temizlik
hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler, çevre temizlik
vergisinden muaftır.
• Tevhid ve ifraz işlemi harcından muaftır.
• Yapı denetim kuruluşlarına
ödenecek hizmet bedeli
yüzde 75 indirimli uygulanır.

Atık Su Arıtma ve Çevre
Günümüzün yükselen değeri çevre konusunda OSB’ler,
önemli avantajlar sağlamaktadır. Gerek atık su arıtma tesisleri
kurulumu ve işletmesi, gerek
katı atıkların bertarafı ve çevre
mevzuatı kapsamında sanayicilerine hem mevzuat gerekliliklerini yerine getirme hem de

daha uygun fiyatlı hizmet götürmektedirler.

Teşvik ve Destek
Bütün bunların yanında son
teşvik düzenlemesi kapsamında
OSB’lere dönük pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Bölgesel ve
büyük ölçekli teşvikler kapsamında OSB’lere yapılan yatırımlar bir alt bölge teşvikinden
yararlanmaktadır.

OSB’lerdeki işletmeler
nelerden muaf?
• Emlak vergisinden inşaat
bitim tarihini takiben bütçe
yılından itibaren 5 yıl muaftır.

Yıllar içinde ülkemizde ve
dünyada büyük değişimler
yaşanıyor. OSB’ler prosedür
ve altyapı anlamında bu değişime ayak uydurabiliyor mu?
Firmaların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu?
Bu soruya şunu belirterek
yanıt vermek gerekir. İkitelli Organize Sanayi Bölgesini diğer
OSB’lerden ayırmak gerekiyor.
Biz sonradan OSB yasasına tabi
olmuş bir sanayi bölgesiyiz.
Bizde imalattan ziyade atölye
tarzı bloklar mevcut. Büyük ölçekli üretimler yok. Olanlar ise
kendi arıtma sistemini kurmuş
durumda. Onun dışında İkitelli
OSB Ambalaj Atıklarını toplayan
tek OSB. Biz ambalaj atıkları
toplayarak çöp olmasını engelliyor ve çevremizi koruyoruz. Ayrıca İSKİ ile yaptığımız anlaşma
gereği atık sularımız İSKİ yönetmeliğine göre İSKİ tesislerinde
arıtılmaktadır. Bunun yanı sıra,
bacalı sanayilerimizde hava
emisyon filtresi uygulanmaktadır. Filtre uygulaması yapmayan
ve şikâyet gelen firmalarımız
için Ruhsat Denetim Müdürlüğümüz tarafından denetimler
yapılmakta ve yasal işlemler
gerçekleştirilmektedir. Bölgemizde Çevre Mevzuatına aykırı
bir durum söz konusu değildir.
İkitelli’ye gelindiğinde İkitelli’nin bu kadar büyüyeceği
tahmin edilmemiş. Dolayısıyla
altyapı ve çevre konusunda
bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz.

Buna rağmen altyapı çalışmalarımızı güncellemeye ve sorunları gidermeye büyük özen
gösteriyoruz. Kamu düzenlemelerinin müsaade ettiği ve
uygun gördüğü haliyle firmalarımızın beklentilerine yanıt vermeye çalışıyoruz.
İstanbul’da sanayi ve özellikle
OSB’ler hızla gelişen kentleşmenin ve yapılaşmanın kıskacında kaldı. Büyüme potansiyelleri yok. Kentte mevcut
OSB’lerin durumu ve yeni
OSB’lerle ilgili bir çalışma var
mı?
Şu an için İstanbul merkezli
bir düzenleme yapmak zor görünüyor. İstanbul’u yönetenler
de bu konuda hassasiyet gösteriyor. Mesela bizim İkitelli II’yi
kurmak gibi bir amacımız var.
Bölgedeki firmalarımız ve sanayicimiz bölgenin artık yetersiz
olduğu kanaatini taşıyor. İkitelli
II için çok talep alıyoruz. Bir an
evvel İkitelli II için uygun yer
bulmak istiyoruz. Ancak İstanbul ve çevresi için böyle bir
imkân yaratılamıyor. Yeni OSB
planlamaları Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımızın çalışmaları kapsamında belirleniyor.
Bizim amacımız İkitelli’yi mevMHGF ADRES

YAZI DİZİSİ | OSB

cut sıkışıklıktan kurtarmak ve
İkitelli II’yi kurmak. İlgili kurumlarla görüşmelerimiz devam
ediyor. Umarım hayırlı bir sonuca ulaşabiliriz.
Tüm sektörler için yetişmiş
nitelikli işgücü ihtiyacı giderek
artıyor. Bu çerçevede İOSB
bünyesindeki meslek lisesi ile
ilgili çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Nitelik ve nicelik olarak ihtiyaçlarınızı
karşılıyor mu?

“Mesleki eğitim
noktasında artılarımızın
daha fazla olduğunu
düşünüyorum”
Bölgemizde, Başkanlığımızın açtığı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisemiz var. Okulumuz
mekatronik, makine(CNC), Otomotiv, Biyomedikal, Kimya,
Elektrik, Elektronik bölümlerinde eğitim veriyor. Mesleki
eğitim noktasında artılarımızın
daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi donatılmış bir
okulumuz var ve bu okul tam
da sanayinin içinde. Öğrenci
hem öğreniyor hem de deneyim kazanıyor. Mesleki yeterliliğe ulaşabilecek bir eğitim alıyor. Stajını sanayinin içinde bir
firmada yapıyor. Mezun olduSAYI: 19 2016/3

ğunda ise; ya işi hazır oluyor ya
da üniversite için alt yapısı sağlam oluyor. İlk mezunlarımızı
verdik. Çoğu iyi maaşlarla güzel
yerlerde çalışıyor. Şu an için ise
çoğu öğrencimizin işi hazır diyebiliriz. Sanayicilerimizin farklı
sektörler için mesleki eğitim talepleri var. Bunları da değerlendirmeye ve hayata geçirmeye
çalışıyoruz.
Yapmamız gereken tek şey
gençleri mesleki eğitime yönlendirmek, firmaları ise eğitimli
bireylerle çalışmaya alıştırmak.
Ucuz iş gücü ve usta-çırak mantığı denklemi biraz etkileyebilir.
Dengeyi sağlayabilirsek, mesleki eğitim bireye geleceğini
güçlendirici sanayiciye ise üretimini ve performansını arttırıcı
katkı sunacaktır.

yoruz. İkinci OSB’yi kurmak
hatta ücret karşılığında İstanbul
çevresinde yer tahsisi istiyoruz.
Büyüyen firmaları bu yeni alana
taşıyarak üretim ve istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Burada sıkışıp büyüyemeyen ama üretim
ve ihracat yapan firmalara yer
tahsisi şu anda bizim en önemli
gündem maddemiz.
Ayrıca OSB’ler daha etkin,
daha gelişmiş, daha sorunsuz
bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Özellikle vergi, enerji, doğalgaz,
çevre kirliliği, telekomünikasyon, teknoloji, inovasyon, kümelenme, arazi, ulaşım sorunu
yaşayan OSB’ler için hızlı çözümler bekliyoruz. Önümüzdeki
dönemde, OSB’lerin bugüne kadar yatırımların kolaylaştırılması, sanayimizin verimliliğinin
arttırılması adına oynadığı rolün
sürdürülmesi ve geliştirilmesi
için kamusal yetkilerinin de sürdürülmesi ve arttırılması gerekmektedir. Sanayicinin ve üreticinin istihdam üzerindeki
yüklerinin azaltılması, teşvik sisteminin gözden geçirilmesi,
enerji maliyetlerinin azaltılması,
yatırım ortamlarının iyileştirilmesi ise yaşanan sorunlara ilişkin beklentilerimizdir.
Tabi tüm bunların gerçekleşebilmesi, sanayicinin üretebilmesi, makinesini çalıştırabilmesi
için son günlerde yaşadığımız

sıkıntıların bitmesi gerekiyor.
Bugüne kadar yaşanan terör
olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi herkesi olduğu kadar sanayicimizi de etkilemiştir. Neyse
ki; hain emelleri olan şahsiyetlere milletimiz fırsat vermemiştir. Ekonomimiz, istikrarımız çok
büyük yara almadan girişim engellenmiştir. Bundan sonra birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam etmeliyiz ve
planlanan yatırımları hızla gerçekleştirmeliyiz.

OSB’ler daha etkin,
daha gelişmiş,
daha sorunsuz bir
yapıya kavuşturulmalıdır. Özellikle
vergi, enerji, doğalgaz, çevre
kirliliği, telekomünikasyon, teknoloji, inovasyon,
kümelenme, arazi,
ulaşım sorunu yaşayan OSB’ler için
hızlı çözümler
bekliyoruz”

Gerek yasal prosedür
gerekse altyapı anlamında
yaşadığınız sorunlar ve
çözüm önerileriniz nelerdir?
Az öncede ifade ettiğim gibi
İkitelli OSB’de üreticilerin zamanla büyümesi, yer sıkıntısına
yol açıyor. Ancak lojistik olarak
çok önemli bir merkezde bulundukları için şehir dışına çıkmak
istemiyorlar. İkitelli OSB yönetimi olarak bu soruna çözüm arı-
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Hukuki metinler baş
döndürücü hızla değişiyor
TÜRKİYE’NİN SADECE SİYASİ GÜNDEMİ DEĞİL, HUKUK GÜNDEMİ DE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE
DEĞİŞMEKTEDİR. BİR ÇOK HUKUKÇUNUN BU DEĞİŞİMLERİ AYNI HIZDA TAKİP EDEMEDİKLERİNİ
DÜŞÜNÜYORUZ.

S

on yazımızdan bu yana, yargı
sistemimizde istinaf mahkemeleri faaliyete geçti. Çeklerle ilgili
yeni düzenlemeler yapıldı. Çok kötüye kullanılan ve kötüye kullanılmaya açık olan iflas erteleme hükümleri yeniden düzenlendi. Çalışanlara zorunlu bireysel emeklilik
planı adı altında zorunlu tasarruf sistemi
getirildi. Uluslararası İşgücü Kanunu adı altında yabancı işgücnün çalışma izinleri
tekrar düzenlendi. Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Uluslararası İşgücü ve Varlık Fonuna
ilişkin düzenlemeler ile teşvikleri diğer yazılarımıza bırak üzere, bu sayıda diğer düzenlemelerin esaslarına özet olarak değinmek istiyorum. Bu yazımda, olağanüsütü
hal çerçevesinde yapılan Kanun Hükümde
Kararname düzenlemelerini de, Kanun
Hükmünde Kararnameler hukuk devleti ilkesine aykırıdır diyerek, bir kenera bırakıyorum. Bu düznlemeler de şimdiden koca
bir klasör oluşturmaktadır.

YARGIDA YENİ BİR DÜZEN:
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ

Doç. Dr. Mehmet Köksal 1
mkoksal@koksal.av.tr

Bundan tam 12 yıl önce yasası çıkmıştı.
20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ise
yürürlüğe girmiştir ve yargıda yeni bir düzen başlamıştır. „İstinaf“ mahkemeleri olarak da adlandırılan Bölge Adliye Mahkemelerinden (BAM) söz ediyoruz.
Yurt dışında sıklıkla karşılaştığımız ve
ilk derece mahkemeleri ile temyiz mahkemesi olarak çalışan temyiz mahkemesi
(bizde Yargıtay) arasında bir ara mahkeme
olarak kurulan BAM’lar, ilk bakışta sadece

Yargıtay’ın yükünü hafifletmek için kurulmuş gibi gözükse de, asıl olarak yargılamada „istinaf“ adını verdiğimiz yeni bir sistem
geritermekte ve yargılama faaliyetini daha
efektif ve nitelikli hale dönüştürmektedir.
Şimdiki düzende büyüklü küçüklü tüm
davalar, ilk derece mahkemesi kararının ardından doğrudan temyiz yeri olan Yargıtay’a gitmekte ve Yargıtay’ın yükünü, çalışamaz hale gelecek derecede artırmakta
idi. Yargıtay’ın haziran ayı itibariyle
derdest (devam eden) dosya sayısı 1
milyon 260 binin üzerindedir. Oysa Yargıtay’ın davaların temyiz mercii olmaktan
öte, daha da önemli, içtihat yaratma görevi
vardır. Dava yükü altında ezilen Yargıtay
son zamanlarda içtihat yaratma görevini
yerine getirememekteydi.
Bölge Adliye Mahkemeleri Türkiye’de
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum,
Gaziantep ve Samsun’da olmak üzere 7
bölgede kurulmuştur. BAM’lara atanan hâkim-savcı sayısı şimdilik 1387’dir. BAM’ların
faaliyete geçmesiyle birlikte davaların neredeyse %90’ı Yargıtay’a gitmeden
BAM’larda çözülür hale gelecektir.
Yeni düzende ne değişecektir?
Şimdiki düzende, Yargıtay kanundan
kaynaklanan görevleri nedeniyle, ilk derece mahkemesi yerine geçip karar veremiyordu. Bunun istisnasını iş mahkemlerinden verilen işe iade davaları oluşturmakta
idi. Dosyayı inceliyor ve dosyada usul hatası yapılıp yapılmadığını veya delilllerin de-

1) Köksal Avukatlık Ortaklığının kurucu ortağıdır. Faal olarak avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Georg-SimonOhm Hochschule’de (Nürnberg – Almanya) Öğretim Üyelikleri de yapmaktadır. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK İstanbul) Uluslararası Tahkim Divanı Başkanı
ve Alman Ekonomi Meclisi Türk Alman Ekonomik İlişkiler Özel Yetkilisi ve Diplomatic Council Türkiye Direktörüdür.
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ğerlendirilmesinde ve/veya hukukun ugulanmasında bir hata yapılıp yapılmadığını
denetliyor idi. Eğer bir hata olduğuna karar
verirse, dosyayı bozma gerekçelerini de
belirterek ilk derce mahkemesine yolluyordu. Oysa getirilen yeni yargılama düzeni
ile, BAM’lar gerektiğinde ilk derece mahkemesi gibi dosyaya devam edebilecekler,
BAM’lardaki yargılamalarda yeni deliller
ileri sürülebilecek ve dosyadaki bilgi ve
belgeleri tartışmak mümkün olabilecektir.
Böylece aslında işler daha da uzuyacakmış
gibi gözükse de davanın sonuçlanma süresi kısalmış olacaktır.
İstinaflar maddi olayın tespitinde hata
görürse, ilk derece mahkemelerinin verdiği
hükümle bağlı olmaksızın davaya yeni baştan bakabilecek, delil değerlendirip, keşif
yapıp, tanık dinleyeceklerdir. İstinafta iki
yeni tip karar verilebilecektir: İncelenen
mahkeme kararı yanlış ve kanun yolu başvurusu haklı ise, „kaldırma“ kararı ile birlikte ilk derece mahkemesi yerine, ilk derece
mahkemesi gibi bir karar verilebilecektir.
Eğer istinafa başvuru yersiz ise, „istinaf talebinin reddine“ kararı verilecektir.
Bu yeni yargılama yapısının başka düzenlemelerle tamamlanması halinde, yargıya olan eleştirilerin büyük bir kısmı ortadan kalkacak ve bozulmuş olan yargıya güven yeniden kurulabilecektir. Bu tamamlayıcı düzenlemeler özellikle zorunlu avukatlık ve sorumluluk hukuku bakımından getirilmesi gereken düzenlemelerdir. En azından BAM‘larda ve Yargıtay’da avukat tutma
zorunluluğu getirilmelidir. BAM ve Yargıtay’daki davaları sadece belirli tecrübe düzeyine sahip avukatlar yürütebilecek şekilde düzenleme yapılmalı ve bu avukatların
da zorunlu mesleki sorumluluk sigortası
yaptırmış olmaları şartı aranmalıdır. Ayrıca
hukuki koruma sigortaları geliştirilmeli ve
teşvik edilmelidir. Bu konudaki düzenlemeler de tamamlandığında yargıya ilişkin
şikayetler azalacak ve güven artacaktır.

İFLAS ERTELEMELERDE YENİ
HÜKÜMLER
2004 Sayılı İcra İflas Kanununun (İİK)
179, 179/a ve 179/b maddeleri iflas ve iflas
ertelemeleri düzenlemekte idi. Bildiğiniz
gibi, çok sık kullanılan maddeler arasında
da yer almaktaydı. Özellikle icra takipleri
ve davalar bakımından koruma sağlayan
SAYI: 19 2016/3

ve şirketin icra ve dava tehdidi olmaksızın
çalışmasına imkan veren bu hükümler aslında, belirli bir müddet belli bir iyileştirme
projesi kapsamında faaliyetlerine devam
ettiği zaman, iflastan kurtarılacak şirketler
için getirilmiş iyi bir olanaktı. Ancak, bu
hükümler sıklıkla kötüye kullanıldı. Özellikle kanunda yeterince tanımlanmamış, açık
olmayan kavramlar nedeniyle iflas ertelemesi alınamayacak durumlarda bile iflas
ertelemesi alındığını görmekteydik.
9 Ağustos tarihinde 29796 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan değişiklikler ile iflas
erteleme hükümleri yeni bir düzene kavuşturulmuştur. Öncelikle “Sermaye şirketleri
ile kooperatiflerin iflası” olan başlığa “…ve
iflasın ertelenmesi” eklenerek, maddenin
başlığı içeriğine uygun hale getirilmiştir.
Şirketler, iflas erteleme alabilmek için, bazı
hallerde merkezlerini değiştirmekte ve iflas ertelemeye daha sıcak bakan bir mahkemeyi yetkili kılmaktaydılar. Maddeye yapılan ekleme ile, şirket merkezinin en az
bir yıl süre ile bulunduğu en son merkezindeki mahkeme bir şirket hakkında iflas erteleme vermeye yetkili mahkeme olarak
atanmıştır. Bu şekilde kötü niyetli merkez
değiştirmelerin önüne geçilmiş olmaktadır. Yine yapılan ekleme ile sadece ciddi ve
inandırıcı proje olması yetmeyecek, yeni
nakit kaynak konulması dahil nesnel ve
gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme
süresince tüm işletme giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı da
başvuru sırasında gösterilecektir.
İİK’nun 179/a maddesinde de önemli
değişiklikler yapılmıştır. Mahkemeler iflas
erteleme kararı verirken bir kayyım ata-

maktaydılar. Kayyımın niteliklerini ve/veya
kim olacağını hakim tayin etmekte idi. Yeni
düzenlemelere göre atanacak kayyım, şirketin durumuna zorunlu kılıyor ise, birden
fazla da olabilecektir. Kayyım seçiminde
hakimin artık serbestçe takdir yetkisi yoktur. Hakim kayyım seçerken, “görevinin gerektirdiği mesleki ve teknik yeterliliğe sahip” olma kriterlerine dikkat edeceklerdir.
Kayyımların alabilecekleri görev sayısı da
kanunla sınırlanmaktadır. Bir kişi ancak en
fazla üç kayyımlık görevi alabilecektir.
Başlangıçta verilen iyileştirme projesi
tüm yargılamaya esas teşkil edecektir. O
nedenle başlangıçta verilen projenin çok
iyi hazırlanması gerekecektir. Uygulamada,
belli belirsiz rakamlarla iyileştirme projesi
verilmekte ve bu proje birçok kez kayyım
tarafından revize edilerek mahkemeye sunulmakta idi. Yeni düzenleme bu yolu da
kapatmıştır. Kayyım mahkemece uygun
görülecek sürelerde, sermaye artırımı ödemelerinin gerçekliği ve bunların kulanım
yerlerini de gösterecek şekilde şirket veya
kooperatifin faaliyetleri hakkında rapor verebilecektir. Ancak, şirket veya kooperatif,
erteleme yargılaması sırasında sadece bir
defaya mahsus olmak üzere revize iyileştirme projesi verebilecektir.
İİK 179/b maddesinde de önemli değişiklikler yapılmıştır. İhtiyati tedbir ve ihtiyati hacizlerin de duracağı belirtilmek suretiyle bu konuda açıklık getirilmiştir. Eski
düzenlemeye göre erteleme dört yıla kadar uzatılabilmekte idi. Yeni düzenleme ile
bu süre en çok iki yıldır. Yeni düzenleme,
erteleme süresinin azami bir yıl olabileceğini ve mahkemece uygun görülmesi ha-
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linde bu sürenin bir yıl daha uzatılabileceğini öngörmektedir. Böylece dört yıl gibi
uzun süreli ve kötüye kullanmaya elverişli
olan bir diğer husus daha yeni düzenleme
ile ortadan kaldırılmış olmaktadır. Eski hüküm, iflasa yönelik olduğu için, iflas durumunun ortadan kalkması halini düzenlememişti. Yeni düzenleme ile, iflas erteleme
sırasında iflas durumunun kalkmış olduğunun tespiti halinde, mahkeme hem iflası
hem de iflas ertelemeyi kaldırabilecektir.
İİK’na 179/c maddesi eklenmiştir. Bu
maddede de, iflas erteleme kararlarına karşı kanun yolları belirlenmiştir. Bu konuda
da böylece bir açıklık gelmiş olmaktadır.
Buna göre; iflas erteleme talebinde bulunmuş olan şirket veya kooperatifler kararın
tebliğinden, üçüncü kişiler ise kararın ilanından itibaren on gün içerisinde istinaf
(Bölge Adliye Mahkemeleri) yoluna gidebileceklerdir. Bölge Adiye Mahkemelerinden
verilen kararlar aleyhine de aynı şekilde on
gün içerisinde Yargıtay’a temyiz yoluna
başvurulabilecektir. Bu konunun açıklığa
kavuşturulması da isabetli olmuştur.

ÇEKLE ÖDEMELER DE YENİDEN
DÜZENLENDİ
9 Ağustos tarihinde yayınlanan, Yatırım
Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Ka-
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nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, İflas ertelemelere ve çek ödemelere
ilişkin değişiklikler getirmektedir. İflas erteleme ile ilgili değişiklikleri önümüzdeki
hafta yazacağım.
Çek keşide etmekle ilgili değişiklikler
bankalar ve çek keşide edenler bakımındandır. Bundan sonra çek keşide edenler
daha özenli, bankalar da çek defteri verirken daha dikkatli olmak zorundadırlar.
Bu anlamda bankaların araştırma ve
çek hesabı açmalarında yeni yükümlülükler getirilmiştir. Muhatap banka; gerçek
veya tüzel kişi adına açılması talep olunan
çek hesaplarında bunların, sermaye şirketlerinde ayrıca yönetim organında görev
yapanlar ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunup bulunmadığını kontrol etmek, çek hesabı açtıkları kişiler ile çek hesabı sahibi tüzel kişi ise hesap açılış tarihi
itibarıyla tüzel kişi tarafından bildirilen işlem yetkililerini Türkiye Bankalar Birliği
Risk Merkezi sistemine kaydetmek zorundadırlar.
Tüm çek yapraklarının üzerine karekodlar yerleştirme yükümlülüğü de getirilmiştir. Çek alacaklıları, ellerinde bulunan
çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılı-

ğıyla erişim sağlayabilir. Karekod çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulur. Karekodu içerisinde şu bilgiler yer alır: a) Çek
hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı; b) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı; c)
Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan
toplam banka sayısı; d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi
ve tutarı; e) Düzenlenerek bankalara teslim
edilen çeklerin adedi ve tutarı; f ) Son beş
yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin
adedi ve tutarı; g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi; h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi; ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi; i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi
gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi
ve tutarları; j) Son beş yılda “karşılıksızdır”
işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin
adedi ve tutarı; k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi; l) Çek
hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi; m) Her bir çek yaprağı
ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı; n)
Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın tarihi.
Çek defterinin her bir yaprağına, halen
mevcut bilgilere ek olarak, çek hesabı sahibi
gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası; tüzel kişilerde ise varsa Merkezi
Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası ve çek
hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler
olması hâlinde, ayrıca düzenleyenin Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır.
Karşılıksız çek keşide edilmesi halinde
cazei yaptırımlar da artırılmıştır. Üzerinde
yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili
olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası;
çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin
üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri
toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca,
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çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına karar verebilir. Bu suçtan dolayı
açılan davalar icra mahkemesinde görülür.
Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz
edildiği veya çek hesabının açıldığı banka
şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları
süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamazlar. Ancak, hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam eder.
Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına
yeni bir çek hesabı açılamaz. Ancak etkin
pişmanlık veya mahkeme tarafından çek
yasağının kaldırılması halinde yeniden çek
düzenlemesi mümkün olabilir.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU ÜYELİK
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve Yatırım Sistemi Kanununa, 6740 sayılı,
10/08/2016 kabul ve 25/08/2016 tarihli

76

Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile bir
ek madde ve bir de geçici madde eklenmiştir. Çalışanların otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesini sağlamak amacıyla getirilen bu maddelerin yürürlüğü de
01/01/2017 tarihine atılmıştır. Bir başka
söyleyişle; çalışanlar için getirilen zorunlu
emeklilik sistemi 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olacaktır. Sistem şöyle işleyecektir:
Zorunlu bireysel emeklilik sistemine,
sadece Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığından izin alarak çıkmış ve kanundaki tabiriyle “mavi kart” sahibi ve 45 yaşını doldurmamış olan Türkiye’de çalışan kişiler
tabi olacaklardır. Yabancı uyruklu çalışanlar
için zorunlu bireysel emeklilik yaptırmak
gerekmemektedir.
Hangi bireysel emeklilik sigorta şirketleriyle bireysel emeklilik sigortası yapılabileceği Bakanlar Kurulunca belirnecektir.
Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu listeden şirketi seçmek ve sözleşme yapmak
hakkı işverene aittir. Çalışanlar işverenin bu
listeden seçeceği şirketi kabul etmek zorundadırlar.
Çalışanın, zorunlu bireysel emeklilik
için ödemesi gereken katkı payı sosyal sigortalar primine esas kazancının %3’üdür.
Bu oran yasal en az orandır. Çalışanın yazılı
olarak talep etmesi halinde işveren daha

yüksek bir oranda kesinti yaparak bireysel
emeklilik sözleşmesine ödemek zorundadır. Ayrıca bu oran Bakanlar Kurulu tarafından iki katına kadar artırılabilir.
Çalışanın sosyal sigortalar primi hesabına esas kazancı üzerinden yapılan bu kesintiler, maaşının ödeneceği günün en geç
ertesi iş günü sigorta şirketine ödenmek
zorundadır. Katkı paylarının geç ödenmesinden doğacak gelir kayıplarından işveren
sorumlu olcaktır.
Yasanın sağladığı bir diğer önemli imkan, çalışanın cayma hakkıdır. Çalışan
emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren iki ay
içerisinde sözleşmeden cayabilir. Cayma
halinde, çalışan adına ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on işgünü içerisinde çalışana
iade edilir. Bu haliyle aslında bir nevi sistemin zorunlu olması kaldırılmış olmaktadır.
Çalışan bir kez caydıktan sonra ileride isterse yeniden zorunlu emeklilik sistemi içerisine alınabilecek midir? Bu konuda Kanunda açıklık yoktur. Verilen devlet destekleri
bakımından, bu konuya açıklık getirilmesi
önemlidir.
Kanundaki önemli konulardan birisi de,
işyeri değişiklikliği halidir. Kanunun sözünden, bir işyerinde, o işyerinde mevcut bireysel emeklilik sisteminin devamının esas olduğu anlaşılmaktadır. Sadece bir sigorta şirketi ile anlaşma yapılmış olması ve başka bir
şirketin yer almaması esası benimsenmiştir.
Bu nedenle, çalışan işyerini değiştirirse, yeni
işyerinde bu Kanun kapsamında bir emeklilik sözleşmesi varsa, o emeklilik sözleşmesine dahil olur. Birikimleri de aktarılır. Bunun
için çalışan yeni işverenine, işyerindeki sisteme dahil olmak istediğini talep etmelidir.
Bu talebini yeni işyerine, işyeri değişikliğini
izleyen ayın sonuna kadar yapmalıdır. Örneğin 15 Şubat’ta işyeri değiştiren bir çalışanın
yeni işyerindeki emeklilik sistemine dahil
olma talebini 31 Mart mesai bitimine kadar
bildirmesi gerekmektedir. Talep etmezse,
zorunlu emeklilik kapsamındaki sözleşmesi
sonlandırılır.
Kanunun getirdiği bir diğer imkan ise,
zorunlu emeklilik planına devlet katkılarıdır. Zorunlu emeklilik sistemine 4632 sayılı
Kanunun Ek madde 1’de düzenlenen aylık
ödenen birikim bedelinin %25’i oranındaki
devlet katkısı devam etmektedir. Bu katkıyı
MHGF ADRES
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kazanma esasları diğer bireysel emeklilik
şartlarıyla aynıdır. Buna ek olarak, cayma
hakkını kullanmayan ve %25’lik devlet katkısını düzenleyen 4632 syaılı Kanunun Ek 1
nolu maddesindeki şartları yerine getiren
çalışana ayrıca bir defaya mahsus olmak
üzere bin TL ek devlet katkısı verilecektir.
İşverenlere, bu kapsamdaki yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde, her bir ihlal
için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL’sı idari para cezası uygulanacaktır.
Bireysel emeklilik sigorta şirketlerinin
de birken bu paraların hangi esaslar dahilinde kullanılacağı ve hangi fonlara yatırım yapabilecekleri de Müsteşarlığın (Hazine Müsteşarlığı) belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde olacaktır.

İSTANBUL VERGİ MERKEZİ
KURULDU
Vergi konusunun Türkiye’nin gündemini
yoğun bir biçimde oluşturduğu bu dönemde Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanları
bir araya gelerek İstanbul Vergi Merkezi’ni

oluşturdu. Merkez’in kurucu başkanı Prof.
Dr. Hakan Üzeltürk, ülkemizdeki vergi ile ilgili problemlerin giderilmesinde fikirler üretecek olan bağımsız ve tarafsız yapısıyla vergi dünyasına büyük katkılar sağlayacak olan
oluşumun hem mükellefler hem de İdare
bakımından oldukça faydalı olduğunu, üre-

78

tilecek vergi politikaları ve düşüncelerle vergi teori ve uygulamalarının yeniden şekilleneceğini belirtmektedir. Hazırlayacakları raporlarla hem kamu yönetimine hem de özel
sektöre yönelik danışmanlık yapacaklarını
belirten Hakan Üzeltürk, çalışmalarının on
beş kişilik bir çekirdek kadro ile sürdürüldüğünü fakat çok sayıda uzmanın yer aldığı
çeşitli çalışma gruplarının olduğunu belirtmektedir. İstanbul Vergi Merkezi’nin kuruluş
açıklaması şu şekildedir:

Prof. Dr. Hakan Üzeltürk:
“Amacımız tarafsız ve bağımsız
bir yapı olarak Türkiye’nin daha
adil vergi politikaları üretmesine
yardımcı olmak”
Vergiler, gerek ekonomi ve ticaret içindeki yeri, gerekse hemen her insanı ilgilendirmesi sebebiyle geniş, önemli ve değişken bir alandır. Bu değişkenlerin bulunulan
yer ve kültürlere göre dünya üzerinde farklılıklar göstermesi sebebiyle insanoğlunun
vergi alanında ortak zeminde hareket etme
imkânı her zaman mümkün olmamaktadır.
Bununla birlikte sürdürülmeye çalışılan
uluslararası alanda ortak kurallar belirleme
çabaları aynı zamanda ülkelerin de vergi
sistemlerini olumlu etkilemekte ve vergi
kültürünün gelişmesine vesile olmaktadır.
Vergi kültürünün gelişmesi de uygarlığın
gelişmesini ve sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu ortak kuralların temelinde hukuk
bulunmaktadır.
Demokratik bir sistemde vergi ve hukuk ilişkisinin sağlanması hem kişiler hem
de idare bakımından olumlu sonuçlara yol
açtığından yüzyıllardır uğruna büyük mücadeleler verilen vergi prensiplerinin ülke
ekonomisine, vergi ve hukuk kültürüne
katkılarının her kesim tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte
adil bir vergi sistemi oluşturmak kolay değildir. Verginin bütün taraflarının hukukun
üstünlüğü çerçevesinde iyiniyetli olarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bu amaca
ulaşmak için ise vergi taraflarının birbirlerini
dinlemeleri, anlamaları, problemlere çözümler üretmeleri gerekmektedir. Bu çözümlerin hakkaniyete ve hukuka uygun olması, anayasal prensiplere ve uluslararası
prensiplere aykırı olmaması gerekmektedir.
Bütün bu açıklanan hususların sağlanabilmesi, oluşturulması gereken sistem

konusunda fikirler verilmesi, vergi ile ilgili
hareket ve davranışların geliştirilmesi, vergi ve hukuk ilişkisinin sağlanması, uluslararası vergi prensipleri konusunda verginin
taraflarının bilgilendirilmesi ve kendilerine
yol gösterilmesi konusunda öncü fikir topluluklarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu vesile
ile 31.5.2016 tarihinde İSTANBUL VERGİ
MERKEZİ kurulmuştur. İstanbul Vergi Merkezi 15 kişilik çekirdek kadronun yanında
çok sayıda farklı alanlardan uzmanların yer
aldığı çalışma gruplarından oluşmaktadır.
İstanbul Vergi Merkezi’nin çekirdek
kadrosu şu uzmanlardan oluşmaktadır:
1. Prof. Dr. Hakan Üzeltürk (Yeditepe ve
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
2. Dr. Veysi Seviğ (İstanbul Ticaret Odası Baş
Hukuk Müşaviri, Marmara Üniversitesi
Öğretim Görevlisi)
3. Fatih Dural (YMM, Değer Bağımsız
Denetim ve YMM A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı, Vergi Konseyi Başkan Yrd., TOBB
Vergi Danışma Kurulu Başkanı, Marmara
Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
4. Mustafa Koç (YMM, Karınca YMM
Denetim Danışmanlık Yönetim Kurulu
Başkanı)
5. Prof. Dr. Ateş Oktar (İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi)
6. Doç. Dr. Volkan Demir (Galatasaray
Üniversitesi İ.İ.B.F.)
7. Dr. Ahmet Kavak (Price Waterhouse
Coopers Vergi Direktörü)
8. Dr. Bumin Doğrusöz (Marmara
Üniversitesi İktisat Fakültesi)
9. Abdülkadir Kahraman (YMM, KPMG
Türkiye Vergi Bölümü Başkanı)
10. Mehmet Akif Ulusoy (YMM, Gelir İdaresi
Eski Başkanı, Misyon Y.M.M. A.Ş.)
11. Mustafa Tan (YMM, Mazars Türkiye)
12. Yrd. Doç. Dr. Barış Bahçeci (Kocaeli
Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
13. Yrd. Doç. Dr. Ege Göktuna (Özyeğin
Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
14. Dr. Balca Çelener (Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
15. Dr. Başar Soydan (Marmara Üniversitesi
İktisat Fakültesi)
İstanbul Vergi Merkezi’nin vergi dünyasında çok önemli bir yapı taşı olacağı ve ülkemizin geleceği için faydalı olacağına inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum.
MHGF ADRES
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“İyi Tasarım İzmir / Good Design İzmir”
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ ÖNCÜLÜĞÜNDE, 20’DEN FAZLA KURUMSAL
KATILIMLA DÜZENLENEN OLAN “İYİ TASARIM İZMİR / GOOD DESİGN İZMİR” KAPSAMINDA ETKİNLİKLERE
MHGF ÜYESİ EGSD GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÉGELİNLİK TASARIM YARIŞMASI SERGİSİ” , “DÜNDEN BUGÜNE
DİKİŞ MAKİNASI SERGİSİ” VE “DRAPAJ ATÖLYESİ” ETKİNLİKLERİ İLE KATKI VE KATILIM SAĞLADI.

D

rapaj Atölye çalışması İzmir
Moda Tasarımcıları Derneği’nin
destekleri ile, tasarımcı Taner
Tabaklı ve Sinem Mardi’nin katılımları ile
gerçekleşti. İzleyicilere drapaj teknikleri konusunda bilgi aktardı. Etkinliği izlemeye
gelen misafirlerin uygulamaya davet eden
genç tasarımcılar kalıp çıkarma ve drapaj
yapma konusunda genel bilgi aktardı. Birbirinden farklı tekniklerle izleyicileri büyüleyen genç tasarımcılar yatırımcılar ile daha
farklı projelere imza atabileceklerini ifade
ettiler.

MHGF Dünden Bugüne
Dikiş Makineleri Sergisi
“Dünden Bugüne Dikiş Makineleri” Sergisinde Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(MHGF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bozkan’ın
Özel Koleksiyonu sergilenerek İzmirlilerle
buluştu. 1850’lerde elle çevrilerek dakikada
100–150 devirle başlayan, 1940’larda yuvarlak mekiğe geçerek dakikada 800 devirlere
ve günümüzdeyse 3000 devirlere kadar ula-
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şan dikiş makinesindeki teknolojinin seyrini
gözler önüne serdi.

Gelinlik Tasarım Yarışması Sergisi
2007 yılından bu yana İZFAŞ işbirliğinde gerçekleştirilen, sektöründe Avrupa’nın en önemli fuarlarından biri olan IF
Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık
ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında 2010 yılında Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin
önerileriyle başlayan, Gelinlik Tasarım Yarışması, Türkiye’deki gelinlik sektörünün başkenti İzmir’den tasarımcıların dünyaya

açılmasını hedeflemiştir. Genç yeteneklerin
sektörle buluşmasına aracı olarak önemli bir
misyonu yerine getiren yarışma, ilk kez
2010 yılında 'İnci Taneleri' temasıyla gerçekleştirilmiştir. Takip eden yıllarda temalar;
‘Sonsuzluk için Bugün’, ’Kuğu Gölü’, ‘Zamana
Dokunmak’, ‘Beyaz Perde’, ‘İpek Yolu’, ‘İzmir
Gelini’ olarak belirlenmiştir. 2017 yılı için ‘Zamansız’ temasıyla yarışma duyurusuna çıkılmıştır.
Her yıl Gelinlik Tasarım Yarışması’nda
birinci olan tasarımcıya bir sonraki yıl İzmir
Fuarı’nda kişisel defile yapma şansı verilerek
kendilerini sektöre tanıtmaları konusunda
büyük bir imkan sunulmaktadır. Gelinlik Tasarım Yarışması, sektörü genç tasarımcılarla
güçlendirmekte, uluslararası pazarlarda
moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmakta ve teşvik etmektedir. Ayrıca, sektörün rekabet gücünü
artırması, gelinlik sektöründe yenilikçi ve
özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine
yardımcı olması açısından da büyük önem
taşımaktadır.
MHGF ADRES
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Fashion Week ile İzmir
modaya doydu

M

oda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF)
üyesi Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin (EGSD) ile Rönesans Ajans tarafından 5-6-7 Aralık
2016 tarihlerinde Hilton İzmir Otel’de
gerçekleştirilen “İzmir Fashion Week’’
bu sene de görkemli defilelere sahne
oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, ünlü
tasarımcıların ve firmaların yeni
sezon kreasyonları sergilendi.
İzmir’i Avrupa’nın sayılı moda
merkezleri arası sokmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini
söyleyen EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden, bu yıl gerçekleşecek olan “İzmir Fashion Week”in
görkemli etkinliklere imza attığını
belirtti.

Etkinlik kapsamında Nur Karaata
‘’capricious’’, Esin Özyiğit ‘’Timeless’’,
Dilek Süslüer ‘’Tempo Di Festa’’, Fc Plus
“Reflection”, Şiyar Akboğa ‘’Copmlex’’,
Yiğit Eryendi ‘’ELYSIUM’’, Sinem Mardi
‘’Karavaşların Özgürlüğü’’, Misette by
Ayşegül Köroğlu ‘’Love & Soul’’, Murat
Acar ‘’Matador’’ temaları ile sunumlar
gerçekleşti. Aynı zamanda, Emre
Erdemoğlu ile “Modada Son Trendler”
ve Eib XII. Moda Tasarım Yarışması
söyleşisi , Ümit Temurçin ile ‘’Madalyonun diğer yüzü’’ söyleşisi gerçekleşti.
İzmir'de düzenlenen İzmir
Fashion Week’in son günü, Sinem
Mardi’nin “Karavaşların Özgürlüğü’’
temalı defilesi ile başladı. İkinci defilede görücüye çıkan, Misette firmasının sahibi Ayşegül Köroğlu “Love&
Soul’’ temasıyla misafirleri büyülerken, Murat Acar’ın “Matador” temasıyla gerçekleştirdiği defile davetlilerden büyük alkış aldı.

MHGF Üyesi EGSD, 24. yılını coşkuyla kutladı

M

oda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) üyesi
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) 24. Kuruluş
yıldönümünü
kutladı. EGSD Yönetim Kurulu
Başkanı Mukadder Özden, İzmir’de 24 yıl önce bir grup giyim sanayicisinin bir araya
gelerek kurduğu EGSD’nin
sektörüne bundan sonra da
hizmet etmeye ve öncü olmaya devam edeceğini söyledi.
İzmir’de yaklaşık çeyrek
asır önce Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren tekstilcileri aynı
çatı altında toplayan
EGSD’nin 24’üncü kuruluş yıldönümü uluslararası ticaret finansmanı alanında faaliyet gösteren Ds-Consept’in sponsorluğunda İzmir Hilton Oteli’nde yapı-
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lan geceyle kutlandı. Geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Ege Hazır Giyim
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler
ile sektörün önde gelen isimleri
katıldı.
Sektör mensupları ile ailelerinin katıldığı gecede Sunshine
Band ve Muhittin Yıldız orkestrası birbirinden güzel yerli ve
yabancı şarkıyı seslendirdi. Gecede ayrıca 24. Yıl pastasını
EGSD Yönetim Kurulu Üyeleri ile
birlikte geçmiş dönem başkanları kesti.
Dernek üyeliğinde 20. Yılını
dolduran İsmail Şimşek’e de
plaketini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile
İzmir Milletvekili Necip Kalkan takdim etti.
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Denizli’den iki firma İhracatın
Gizli Şampiyonları arasında
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE EKONOMİ BAKANLIĞI´NIN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE, BİRİNCİSİ
DÜZENLENEN 2016 İHRACAT ZİRVESİ İSTANBUL´DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÖRENDE DENİZLİ’DEN İKİ
FİRMA DA ÖDÜL ALDI. MHGF DANIŞMA KURULU ÜYESİ İSA DAL İLE MHGF YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
AYNI ZAMANDA ÜYE DERNEĞİMİZ DETGİS’İN BAŞKANI MUSTAFA KOLTUKSUZ HASTALARIN BASI YARALARINI ÖNLEYECEK KUMAŞ PROJESİYLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DALINDA ÖDÜL ALDI.

T

ürkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) ve
Dünya Gazetesi
işbirliğinde bu yıl ilk kez
düzenlenen “İhracatın Gizli
Şampiyonları” ödüllerini 15
Kasım 'da TİM'in organize ettiği
İhracat Zirvesi'nde aldılar.
Zirve, bu sene yine ilk kez gerçekleştirilen İhracatın Gizli
Şampiyonları Ödül Törenine de
ev sahipliği yaptı.

MHGF Danışma
Kurulu Üyesi İsa Dal ile
MHGF Yönetim Kurulu
Üyesi ve DETGİS Başkanı
Mustafa Koltuksuz
ödülü birlikte aldı
Farklı kategorilerde ihracat
gerçekleştiren firmalara, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekcİ,
Maliye Bakanı Naci Ağbal ve
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından ödülleri
takdim edildi. Üniversite Sanayi İşbirliği kategorisinde
şampiyon olan DAKOTEK Teknik Tekstil firması adına ödülü
aynı zamanda Moda ve Hazır
Gİyim Federasyonu (MHGF)
Danışma Kurulu Üyesi ve
DENİB Yönetim Kurulu Üyesi
İsa Dal ile MHGF Yönetim
Kurulu Üyesi ve aynı zamanda
üye derneğimiz Denizli Tekstil
ve Giyim Sanayicileri Derneği
(DETGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koltuksuz birlikte
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alırken, Girişimcilik kategorisinde şampiyon olan Çalışkan
Tarım adına ise ödülü aynı
zamanda DENİB Denetim
Kurulu Üyesi olan Süreyya
Çalışkan aldı.

Denizli’den iki firma
ödüle layık görüldü
Ödüller 10 farklı kategoride
takdim edilirken, 3 firmaya da
özel ödül verildi. Bu sene ilki
düzenlenen "İhracatın Gizli
Şampiyonları" için 400´ün üzerinde firmanın başvuruları
değerlendirmeye alınmıştı.
Ödül alan firmaların ortak
özelliği yol gösterici olmaları
konuyla ilgili olarak TİM Başkan

Vekili ve Denizli İhracatçılar
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kocasert, “Bizi gururlandıran ise firmaların 2´sinin
Denizli´den olması. Bu Denizli
için şüphesiz çok ama çok
önemli bir gurur kaynağı.
Denizli´nin ihracatta geleceğe
dönük olarak taşıdığı potansiyelin çok önemli bir göstergesi”
dedi.

Hastalarda bası
yaralarının olmasını
önleyecek kumaş
Ürün, Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendiisliği'nden
Doç. Dr. Yüksel İkiz ve TÜBİTAK
ortaklığında geliştirilmiş.

Tekstil sektöründe katma
değeri yüksek iki alan üzerinde
odaklanan İsa Dal, bunların
teknik tekstil ve moda&tasarım
olduğunu gördü.
Bursa'daki Ar-Ge Proje
Pazarı'nı kendine rehber edinerek teknik tekstillerle ilgili
araştırma ve üniversitelerle,
kurum ve kuruluşlarla temas
kurdu. 2011 yılında farklı illerdeki katılımcılarla birlikte
Almanya'da Teknik Tekstil fuarına heyet organize ederek ilki
gerçekleştirdi. Fuarda enteresan ürünler tespit ederek
bunları Pamukkale Üniversitesi'nde Doç. Dr. Yüksel İkiz ile
projeye dönüştürme kararı
MHGF ADRES
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aldılar. Yapılan piyasa araştırmaları ile benzer ürünün
olmadığı kaydedilerek Dal
kendi firması Evteks'te ürünü
yapma kararı aldı. İşin multidisipliner olarak ilerlemesi için
Pamukkale Üniversitesi'nden
bir öğretim görevlisi ve Koltuksuz Tekssil sahibi Mustafa
Koltuksuz’la birlikte Dakotek
kuruldu. 2011 yılında başlanılan proje için 2012 yılında
TÜBİTAK'a başvuru yapıldı.
TÜBİTAK 1505 projesi olarak
kabul edildi.
Ürünün geliştirilip uygulanması ve mükemmel hale
getirilmesi 4 yılı aldı. Bu
süreçte İspanya, İsviçre, Ameri-

ka'dan destekler alındı. Dünyada muadili olmayan ve satışa
başlanan ürün yatan
hastalarda özelliği sayesinde
yaraları önleyerek, yaraların
büyümesini engellemeye yardımcı oluyor. Katma değerli bu
çarşafın maliyeti aynı özellik
için alınan yatak yarasını önleyici yataklara göre çok daha
uygun.
Dakotek'in kurucuları,
sadece inovatif ürün ortaya
koymanın tek başına yetersiz
olduğunu düşündükleri için
pazarlama alanında da kendilerini geliştirdiler. Pek çok fuara
katıldılar ve Amerika, İsviçre,
Almanya ile distrübütörlük

anlaşması yaptılar. Böylece
ürünü ihraç etmeye başladılar.
Başvuruda “Topluma yararlı bir
şeyler yaparak uygulamak
önemliydi. Çok emek harcadık
ama faydalı bir iş yaptık”
denildi.

Kategoriler ve Ödül
Alanların Listesi:
• "Özgün Ürün"
Tale Words,
• "Sınır Tanımayan Şampiyon"
ABC Lisans Üretim,
• "e-ihracat" Kök-N Tasarım
• "Turquality Şampiyonu" Polin
Su Parkları,
• "Hizmet İhracatı" Desird
Tasarım,

• "Üniversite-Sanayi İşbirliği"
Dakotek Teknik Tekstil
• "Ar-ge Merkezi İnovasyon"
Teklas Kauçuk
• "Genç İhracatçı Ödülü"
BB Mekatronik Sanayi,
• "Genç İhracatçı Jüri Özel
Ödülü"
Asya Trafik Sinyalizasyon,
• "En Çevreci Şampiyon"
İpeker Tekstil,
• "En Çevreci Şampiyon
Jüri Özel Ödülü"
Lila Kağıt,
• "Girişimcilik Şampiyonu"
Çalışkan Tarım
• "Sürdürebilir İhracat
Şampiyonu TİM Özel Ödülü"
ASD Orman Ürünleri

MHGF’NİN ÜYE DERNEK SAYISI 24 ‘E ULAŞTI
Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma
Derneği (MTB), MHGF ailesine katıldı

M

oda Tararımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği
(MTB), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’na
(MHGF) katıldı. 2. Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim
Çalıştayı nedeniyle Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi yönetim
binasında gerçekleştirilen MHGF Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı sırasında düzenlenen törenle üyelik rozeti MTB Yönetim
Kurulu Başkanı Dilek Düzgün’e takıldı.
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Federasyon ailesinin büyümesinin güzel bir gelişme olduğunu söyleyen MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk,
MTB’nin katılımıyla üye sayısının 24’e yükseldiğini belirtti. MTB
Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Düzgün de MHGF çatısı altında
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “MTB adına
teşekkür ediyorum. Birlikte yapacağımız işlerin sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Moda dünyasında
gerçeküstü dokunuşlar
MODA, VAR OLDUĞU GÜNDEN BU YANA SOSYAL, TOPLUMSAL, EKONOMİK DEĞİŞİM VE
GELİŞİMLER İLE SANAT AKIMLARI YOLUYLA ETKİLEŞİM HALİNDE OLMUŞTUR. TASARIMCILAR, GEÇMİŞ VE GELECEK KAVRAMLARI ÜZERİNE ÜRETİMLER YAPARKEN, HAYAL İLE
GERÇEK ARASINDA DA KÖPRÜ OLABİLECEK ÇALIŞMALARA İMZA ATMIŞTIR.

M

Yrd. Doç. Dr. Öznur ENES
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü
Moda Aksesuar Anasanat Dalı
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oda, var olduğu
günden bu yana
sosyal, toplumsal, ekonomik değişim ve gelişimler ile sanat akımları yoluyla
etkileşim halinde olmuştur. Tasarımcılar, geçmiş ve gelecek
kavramları üzerine üretimler
yaparken, hayal ile gerçek arasında da köprü olabilecek çalışmalara imza atmıştır.
Bilinçaltının özellikle sınırsız
hayal gücünün özgür olarak
ortaya çıkması gerekliliğini savunan Sürrealizm diğer adıyla
Gerçeküstücülük sanat akımı,
diğer tüm sanat akımlarında
olduğu gibi tekstil ve aksesuar
tasarımlarına da ilham kaynağı
olmuştur. Gerçeküstücülük
sanat akımı, André Breton’un
1924’te Paris’te sunduğu manifesto ile, düşüncenin, aklın denetimi olmadan ve ahlak gibi
engelleri hiçe sayarak ortaya
konmasını savunmuştur. Bu
akımın öncü sanatçı ve edebiyatçıları arasında P. J. Jouve,
Pierre Reverdy, Robert Desnos,
Louis Aragon, Paul Eluard, Antonin Arnaud, Raymond Queneau, Philippe Soupault,
Arthur Cravan, Rene Char, Federico Garcia Lorca, Salvador
Dali, Rene Magritte yer almaktadır. Bu akımın, aklın, bilinçle
ortaya çıkan her türlü hareket
MHGF ADRES
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ve üretimlerin ve geleneklerin
ön yargılarından uzak, tamamen bilinçaltı temeline dayanan, bu anlamda yeni bir dil
oluşturmayı amaçlayan bir
görüş içinde olduğu söylenebilir.

Akıl, mantık ve
bilinç kavramlarına
karşı bir tavır
Sürrealizm sanat akımının
kökeninde I. Dünya Savaşı’nın
yol açtığı sosyal, ekonomik ve
psikolojik yönden yaşanan
kaos ve kargaşa yatmaktadır.
Bu dönemin sanatçıları, yaşanılan kriz ortamından olumsuz
yönde etkilenmiş; akıl, mantık
ve bilinç kavramlarına karşı bir
tavır olarak, algı yanılmalarına,
perspektif yapılanmalara karşı
bilinç dışının hayal dünyasına
yönelmiştir. Yapıtlarında, özellikle rüyalardan ilham alarak
düşlerin gizemli yapısını kullanan sanatçılar, bilinen nesnelerin alışılmamış biçimleri ile
sunumlar gerçekleştirmiştir.

René Magritte,
Ruan Miro ve en çok
bilinen Salvador Dali
sürrealizmin temsilcileri
arasında yer alıyor
Sürrealizm sanat akımı hareketinde yer alan ve en
önemli temsilcisi olarak kabul
edilen René Magritte, bu bağlamda, aklın doğasının yanı
sıra bilinçaltı dünyasının ilişki
içerisinde olduğu resimler ortaya koymuştur. Bu resimlerde
işlenen temalar arasında gövdesinin alt kısmında bacakları
bulunan bir kadın figürünün
üst bölümünde ise bir balık
formu yer almaktadır. Bunun
yanı sıra kartal formunda buzul
imgesi ile Pizza Kulesi’ni destekleyen kuş tüyü nesnesi çarpıcı ve akıl dışı sunumlar olarak
tablolarında bulunmaktadır. Bu
sanat akımı içerisinde yer alan
SAYI: 19 2016/3

diğer bir sanatçı da İspanyol
ressamı Ruan Miro’dur. Miro,
renkleri ve formları bilindik
kompozisyonların ötesinde
kullanarak kendine has hayal
dünyasının kapılarını izleyici-

lere açmaktadır. Belki de gerçeküstücülük akımıyla özdeşleşen ve en çok bilinen sanatçı
Salvador Dali’dir. Salvador
Dali’nin rüyalarından ve anılarından temellenen form,

zaman ve mekan yorumlamaları gerçek ile düş arasında bir
bağ kurmuştur. Akılda kalan
nesneler arasında eriyen saat
figürleri, gövdenin içinden
taşan çekmeceler, boşlukta
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uçan eşyalar ile ancak düşlerimizde görebileceğiz deforme
edilmiş canlı formları yer almaktadır.

Herhangi bir kural,
düzen, yapı gibi
kısıtlamaları göz ardı
ederek ortaya konan
moda ve aksesuar ürünleri, görsel anlamda
da bir zenginliğin ve
heyecanın temelini
oluşturur
Moda dünyasında yenilikçi
form ve malzeme çeşitliliğine
yol açan bu sanat akımı tema
anlamında, sanattaki söylem ile
doğru orantılı olarak bilinçaltının bilince karşı olan başkaldırışını öne çıkarır. Diğer bir
noktada ise, bu iki yapının bir
arada kullanılması, gerçek ile
düş arasındaki bağı da malzeme, üretim tekniği ve form
yaklaşımı ile gözler önüne
serer. Herhangi bir kural,
düzen, yapı vs gibi kısıtlamaları
göz ardı ederek ortaya konan
moda ve aksesuar ürünleri,
görsel anlamda da bir zenginliğin ve heyecanın temelini oluşturur. Bu açıdan moda
tasarımcıları, tasarım kriterlerinin ötesinde tasarımlar gerçekleştirerek Avangart çalışmalara
öncü olmuşlardır. Tıpkı akılcılığın karşısında duran sürrealist
sanatçılar gibi modacılar da,
modanın, bilince dayalı geleneksel yapısı ile biçime dayalı
inanç ve değerlerini düşünceden silerek hayal gücünü tamamen serbest bırakmışlar; bu
yolda üretimler yapmıştır.

Moda tasarımcısı
Elsa Schiaparelli de
gerçeküstücülük akımının temsilcilerinden
Gerçeküstücülük sanat
akımı ile moda arasında bu biçimde bir etkileşim yaşanırken,
moda tasarımcılarından Elsa
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Schiaparelli doğrudan akımın
içinde yer almış, birçok tasarımını gerçeküstücülük ilkeleri
etrafında oluşturmuştur. Bu tasarımlarda, biçime yönelik değişimler, hayal dünyasına
dayalı yaklaşımlar, bedene ait
bölümlerin abartılı olarak sunulması ya da farklı yerlerde ve
farklı biçimlerde kullanılması
şeklinde bir yapı sergilediği
görülür.

Dünyada gerçeküstücülük akımını öne çıkaran
ünlü modacıların sayısı
hiç de az değil
Giysi ve aksesuar tasarımlarında doğanın, özellikle deniz
ve deniz canlılarının form ve
anlatımlarından sıklıkla faydalanıldığı görülmektedir.
Tasarımcıları her anlamda
özgür bırakmasından dolayı,
sunduğu olanaklar ile bağlantılı olarak, yeniliklere ve
deneysel anlatıma açık olması
yönü ile ilginç ve popüler işlerin ortaya çıkmasında öncülük
ettiği için çokça kullanılmış bir
akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Elsa Schiaparelli
sayesinde gerçeküstücülük
modada sadece bir ilham kaynağı değil, bütün dinamikleri
ile moda tasarımına yansıyan
bir akıma dönüşmüştür. Gerçeküstücü yönelimler giysi,
aksesuar ve moda sunumu için
yeni yollar açmış, günümüzde
hala sanat ve moda arasındaki
bağ içerisinde yer almaktadır.
John Galliaono, Jean Paul
Gaultier, Issey Miyake, Chanel,
Alexansander Mcqueen, Yohji
Yamamoto, Moschino, Rei
Kawakubo, Vivien Westwood,

Coco Gabrielle Chanel, Karl
Lagerfeld, Christian Lacroix bu
sanat akımının dokunuşlarını
tasarımlarında öne çıkaran
modacılar arasında yer almaktadır.

Anamorfoz Tekniğinin
Moda Aksesuar Ürün
Tasarımında Kullanımı
ve Beyza Demirci’nin
çalışmaları
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil
ve Moda Tasarım Bölümü
Moda Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı 2015 Yılı
Mezunlarından Beyza Demirci
de “Anamorfoz Tekniğinin
Moda Aksesuar Ürün Tasarı-

KAYNAKÇA:
• ÖZKARAMAN, Meltem, Endüstriyel Ürünleri Biçimlendiren Tasarım Akımları,
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2014
• ANTMEN, Ahu. 20. Yüzyılda Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008
• MARTİN, Richard, Fashion and Surrealism, Thames and Hudson, İngiltere, 1989
• CRANE, Diana, Moda ve Gündemleri, Çev. Özge Çelik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003
• FİSCHER, Ernst, Sanatın Gerekliliği, Çev. Cevat Çapan, Kuzey Yayınları, Ankara, 1985
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mında Kullanımına Yönelik Bir
Çalışma” isimli Lisans Tezi araştırmasında algı yanılmalarına
sebep olan farklı perspektif
uygulamalarının yer aldığı anaformoz tekniğini kullanarak
tasarımlar ve üretimler ortaya
çıkarmıştır. Bu tez çalışması
bağlamında, Demirci, yaptığı
tasarımlar yoluyla görünen
form ya da desenin algılanması
güç karmaşık yapısına karşılık,
yansıyan nesnedeki görünümünün gerçek dünya algısına
dönüşmesini sağlayan takı ve
obje yorumlarını ortaya
koymaktadır. Tasarımlar 3D
bilgisayar programları ile
oluşturulmuş, üretimlerde
gümüş kullanılmıştır.

•
•
•
•
•
•

Detaylı bilgi için bakınız: Beyza Demirci,
Anamorfoz Tekniğinin Moda Aksesuar Ürün
Tasarımında Kullanımına Yönelik Bir Çalışma,
DEÜ GSF Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Aksesuar
Tasarımı Anasanat Dalı, Yayınlanmamış Lisans Tezi,
2015, İzmir
İletişim: beyza.demirci@gmail.com

FOSTER, Hall, Zoraki Güzellik, Çev. Şebnem Kaptan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011
GOMBRİCH, Ernst H., Sanatın Öyküsü, Çev. Erol Erduran, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004
GREEN, Nancy L., “Art and Industry: The Language of Modernization in the Production
of Fashion”, French Historical Studies, Vol. 18, No. 3, (Spring, 1994)
ÖZÜDOĞRU, Şakir, Modern Sanat Akımları ve Moda, www.idildergisi.com/makale/pdf/1354662190.pdf
MENDES, Valerie. , De La Haye, Amy; 20th Centhury Fashion, Thames & Hudson, İngiltere, 1999
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Pentex 2017 Penye Tekstil ve Teknolojileri
Fuarı 08-12 Şubat 2017 tarihleri arasında
kapılarını açacak
AKORT FUARCILIK TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN VE GAZİANTEP SANAYİ ODASI İLE MHGF
ÜYESİ PENYE, KONFEKSİYON VE İMALAT HAZIR GİYİM DERNEĞİ’NİN (PENKON) DESTEKLEDİĞİ
PENTEX PENYE TEKSTİL VE TEKNOLOJİLERİ FUARI, 08-12 ŞUBAT 2017 TARİHLERİ ARASINDA
GAZİANTEP ORTADOĞU FUAR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

A

KORT Fuarcılık tarafından organize edilen ve Gaziantep Sanayi Odası ile Moda ve Hazır
Giyim FPenye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır
Giyim Derneği’nin desteklediği PENTEX
Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Hazır giyim sektörünü
Gaziantep’te buluşturacak
Sektörel ziyaretçilerle firmaları 2017
modası için 08-12 Şubat tarihleri arasında
Gaziantep’te buluşturacak 6. PENTEX
Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, sektöre
ticaret hacmini yükseltmenin yanı sıra pi-
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Gaziantep, penye sektörünün
yoğunlaştığı önemli bir merkez

İpek Yolu'nda yer alan Gaziantep, tekstil ve
konfeksiyon sektörünün yoğunlaştığı
önemli bir merkez konumundadır.
Yurt içi ve yurt dışından yoğun ziyaretçinin beklendiği PENTEX Penye Tekstil ve
Teknolojileri Fuarı sektörü daha ileriye taşıyacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak adımların atılmasında fayda sağlayacak bir platformdur.

PENTEX Fuarı’nın özellikle son yıllarda
teşviklerle birlikte yatırımların arttığı Gaziantep’te yapılması, önemli iş bağlantıları
kurulmasını sağlayacak ve sektöre canlılık
katacaktır. Gerek üretim kapasitesi ve ihracat, gerekse istihdam açısından ülke ekonomisinde önemli paya sahip olup, tarihi

PENTEX Fuarı’nın Gaziantep’te
yapılması, önemli iş bağlantıları
kurulmasını sağlayacak ve
sektöre canlılık katacak”

yasadaki en son gelişmeleri görme imkanı
sunacak.
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Candostu Platformu organ
bağışını anlatmaya devam ediyor
MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (MHGF) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ CANDOSTU
ORGAN BAĞIŞINA EVET PLATFORMU’NUN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI SÜRÜYOR. BU
KAPSAMDA ECE FERMUAR VE İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ’NDE KATILIMCILARA ORGAN
NAKLİ VE BAĞIŞI ANLATILDI.

E

ce Fermuar’da firma
sahibi ve aynı zamanda MHGF Yönetim Kurulu Üyesi Osman Sait
Günteki’nin ev sahipliği ile düzenlenen toplatıda MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ve Organ
Nakli Koordinatörü Emrah Yılmazer konuşmacı oldu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi de Candostu toplantısına
ev sahipliği yaptı. MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ve İstanbul
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Nakış Sanayicileri Derneği (İNSAD) Başkanı Zafer Özbilge ve
MHGF Yönetim Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Sevtap Aytuğ ve Ali
Bozkan katıldı.

Yaklaşık 25 bin hasta
yaşamak için organ
bekliyor
Türkiye’de yaşamlarını sürdürmek için organ bekleyen
yaklaşık 25 bin hasta olduğuna
dikkat çekerek konuşmasına

başlayan MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, sosyal sorumluluk
projesi olarak organ bağışını
seçmelerinin nedenlerini ve
toplumda bu yönde duyarlılığı
artırmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.
Daha sonra kürsüye gelen
Candostu Platformu Komite
Üyesi Prof. Dr. Hasan Taşçı ise
organ nakli ve organ bağışı ile
ilgili toplumdaki ön yargıları
düzeltmek adına önemli bilgi-

ler verdi. Prof. Dr. Taşçı, Batı ülkelerinin aksine Türkiye’de canlıdan-canlıya organ bağışının
çok yüksek, kadavradan naklin
ise çok düşük olduğuna dikkat
çekerek bu durumun tersine
çevrilmesi için organ bağışı bilincinin toplumda artırılması
gerektiğini söyledi.
Toplantılar sonrası Ece Fermuar ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne duyarlılıkrından
ötürü teşekkür belgesi verildi.
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“Design, which is developed as
the value-added one on the
product by knowledge and mind,
is the competitive power of our
manufacturing and exportation”

T

here is no one knowing and
expressing that design is very
important in terms of our
sector. Design is the value-added one on
the product developed by knowledge and
mind. The most important competitive
power and starting point especially in
export products and manufacturing
sectors of Turkey is original design.
Although Turkish government made
arrangements providing serious incentives
with Design Communique by being aware
of the subject and design is very much
important in our exportation and
economy in general, our companies did
not use these possibilities sufficiently and
therefore they did not reach to the
satisfactory level in design. I think nongovernmental organizations must engage
in dialogue with related ministries in
preparation phase of these laws and
cooperate, on one hand; on the other
hand they must be more active in
announcing after these laws passed.
On the other hand, both four-year
licence and two-year degree programmes
training on fashion and design fields
throughout Turkey produce many
graduates every year. A necessity of a non-
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governmental organization, which collects
designers under one umbrella in Turkey,
leads and directs them, makes them
equipped by correcting their deficiencies
and meets them with related sectors, is
inevitable. One of the most important
works of Fashion and Apparel Federation
(MHGF) is affiliating Fashion Designers’
Unity and Solidarity Association (MTB) to
our Federation in 2016. As a contribution
is being provided to Federation on one
hand; on the other hand I want to point
out that these kinds of associations are the
touchstones in the presence of public
opinion and public institutions and our
new member association will get stronger
throughout Turkey by gaining
acceleration. We experienced the best
sample of it with our two-day fully Ankara
programme, where we organized our
board hosted by MTB. As we always
emphasized those non-governmental
organizations must move down-to-earth,
equipped and infrastructured without
remaining unfulfilled, and touch to street
and be the rank in the development of
society. For this reason, as we Federation
want to make designers friends for leading
to develop our sector in fashion and

design fields in 2017, make them
cooperate with industrialists and pave the
way for their collaboration with member
association in the organized structure of
Federation and their affiliated companies.
We believe that MTB will close this deficit.
I celebrate President Dilek Düzgün and all
its members with the board beforehand so
that they discharge an important
responsibility like this and wish them
success.
In the end of my writing, I sincerely
celebrate every labouring person ranging
from employer to employee, from security
staff to truck driver and our tea lady, and
pay my respect and love to you in the
hope of a developing and emerging
Turkey existing in dignity by
manufacturing and in piece
Hüseyin Öztürk
Fashion and Apparel Federation
Chairman of Executive Board
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HÜSEYİN ÖZTÜRK, PRESIDENT OF MHGF:

“We are ready to trade with Turkish
Lira and Rouble”
32ND ISTANBUL INTERNATIONAL CHILDREN BABY MATERNITY INDUSTRY EXPO CBME
TURKEY, WHICH WILL ORGANIZE BETWEEN THE DATES JANUARY 11-14, 2017 AT CNR
EXPO CENTRE, HOSTED FOREIGN PRESS. HÜSEYIN ÖZTÜRK, WHO SPOKEN TO RUSSIAN
SPUTNIK NEWS AGENCY, TOLD AS: “WE DON’T TAKE A DIM VIEW OF USING TURKISH
LIRA AND RUSSIAN ROUBLE IN THE FOREIGN TRADE BETWEEN TWO COUNTRIES.”

3

2nd Istanbul International Children
Baby Maternity Industry Expo CBME Turkey
hosted press members to execute a more active communication for North Africa, Middle
East, Turkic Republics and Russia, the heading target markets, before the fair.
Firstly, the figures about
the power and importance of
Turkey related with the sector
were shared with the representatives of foreign press in the
press meeting moderated by
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Celal Toprak, President of Financial Journalists’ Association.
Some visits were organized to
the manufacturing centres of
the companies having an important value-added side in
export and manufacturing in
mother-baby clothing products in Turkey to show the
manufacturing-quality and design powers of Turkey for press
members after the press meeting, which Erdal Baykara, General Manager of UBM ICC,
Hüseyin Irmak, Member of the
Board of UBM ICC and Hüseyin

Öztürk, President of Fashion
and Apparel Federation
(MHGF) also participated.

Rouble-Turkish Lira
Period in Trading with
Russia
How the entrance of normalization process of political
and economic relationships reflected to the sector after the
positive steps of two leaders
lately after the plane crisis between Turkey and Russia was
discussed in details in the
meeting. Hüseyin Öztürk, Presi-

dent of MHGF, replied the question of Russian press member
about using Turkish Lira and
Rouble in the foreign trade between two countries. President
Öztürk told: “We do not take a
dim view of using Turkish Lira
and Russian Rouble in foreign
trade. Also Turkish President
made an overture in finding
other channels and a different
an alternative to breaking the
dependence on Dollar-Euro
lately. But the important thing
in this point is balancing the exchange rate stability carefully.
In fact, it will be advantageous
for exporters in terms of its
being economical and hot
money flow. But it is not something easy in a short term. Its
realization is possible in middle
and long terms but the states
must negotiate and decide
about it. Otherwise, there will
be problem in individual Turkish Lira-Rouble usage. But I
guess if the necessary steps are
taken, Turkish Lira-Rouble
usage will realize in the year
2018.”
Hüseyin Öztürk also made a
presentation about the power
of Turkish ready-to-wear sector
to foreign press members.
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The Successful Branch of Turkish
Ready-to-Wear in Export, Employment
and Manufacturing: Knitwear Sector
TURKISH KNITWEAR SECTOR ARE AMONG THE IMPORTANT SECTORS OF TURKEY, WHICH IS
THE 7TH BIGGEST READY-TO WEAR MANUFACTURER OF THE WORLD, WITH ITS 250-MILLION PIECE MANUFACTURING CAPACITY AND NEARLY 2-BILLION DOLLAR EXPORTATION.

T

urkey, which is noted for its quality in ready-to-wear sector in
years, is one of the important
manufacturing bases. Ready-to-wear is the
biggest economic power of Turkey by
working with equity capital, exporting to
217 countries, realizing a nearly 26 billion
Dollar manufacturing and exporting 17 billion Dollar of this especially to Europe according to data of Turkish Exporters’ Assembly (TIM).

2-Billion Dollar Export,
250-Million Piece Capacity
The knitwear sector is one of the most
powerful manufacturing fields of Turkish
ready-to-wear, which is at the first positions
in world ranking in many subsidiary
branches. According to database of Turkish
Union of Chambers and Commodity Exchange (TOBB), nearly 700 registered
knitwear manufacturers and its 200 thousand employees realize a 2-Billion Dollar exportation with its yearly 250-Million capacity and provide a serious contribution to the
national economy.
The biggest natural clustering in the
sector has become in Marmara Region as Istanbul based. According to industrial database of TOBB, the knitwear sector has mostly clustered in Istanbul. Nearly 35 thousand
people are employed in this city where 445
manufacturers display activity and it has
more than 105-million piece manufacturing
capacity in a year. İstanbul is followed by
Gaziantep with 36 manufacturers and 7.5million piece capacity, Denizli with 25 manufacturers and 1.5 million capacity, Tekirdağ
with 16 manufacturers and 6-million piece
capacity, Ankara with 13 manufacturers

92

and 2.5 million capacity, İzmir with 11 manufacturers and 1.8 million capacity and
Düzce with 11 manufacturers and 4 million
capacity. Apart from that there is a serious
manufacturing in the cities like Konya,
Malatya, Kahramanmaraş and Kırklareli.
When it is considered totally, Turkey has
knitwear manufacturers in its 43 small and
big cities. It is possible to find many companies ranging from factories having the
biggest capacity of Europe and employing
4 thousand workers to small sized enterprises manufacturing in workshop level.

The past of Turkish knitwear
sector goes back a long way
The experience of Turkey in knitwear
sector goes back a long way. This sector,

than Far East countries especially China,
which are assertive in basic and cheap
products in global competition, transformed to strong structure preparing original collection, designing and manufacturing its own fashion in a large extent now.
Turkish knitwear products, which are exported under the signature of “Made in
Turkey” to the four corners of the world by
means of big chains, are shown interest in
the far geographies like USA and Japan.
The important part of knitwear exportation is realized to European Community
(EC) countries like in the general of readyto-wear. 70 percent of 2-billion Dollar export is realized to EC countries in this context. Experienced industrialist, qualified
workforce, ability of creating fashion and
collection and quick delivery related with
closeness to the market lie behind the success the sector provided. The aim of Turkish
knitwear in the medium term is to expand
the sphere of influence by reaching to far
and the biggest markets especially like USA
and Japan except Europe.

TRİSAD, the umbrella organization, seriously contributes to the
sector with its works for 22 years
which exists since 1937, has reached to its
present position by gathering important
speed since 1980’s when Turkey opened to
foreign countries and exportation mobilization was declared.
Turkey Overtook Italy in Global Competition with Value-Added Products
Turkish knitwear industry, which competes
in quality with its competitors like Italy
manufacturing value-added products more

Turkish knitwear manufacturers has organized by the name Turkish Knitwear Industrialists’ Association (TRİSAD) to protect
the benefits of the sector at home and
abroad and create the vision of future.
TRİSAD, which is the umbrella organization,
supports its members by conducting activities in many fields ranging from bureaucracy to relationships, from vocational education to international competition and fair
business.
MHGF ADRES
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2nd Adıyaman Textile and Ready-to-Wear
Workshop Met the Sector
THE SECTORAL POTENTIAL OF ADIYAMAN WAS TACKLED AT ADIYAMAN TEXTILE AND
READY-TO-WEAR WORKSHOP, HOSTED BY ADIYAMAN CLOTHING INDUSTRIALISTS’ ASSOCIATION (AGSD), THE ORGANIZATION OF FASHION AND APPAREL FEDERATION (MHGF).

R

agıp Aras, President
of AGSD, who
made the opening
speech of the Workshop, emphasized that it was necessary
to realize a positive discrimination by expressing Adıyaman
was mistreated because of especially incentive law and
some other reasons.

totally beautiful with its security, nature and atmosphere.
You will sleep in safe, when
you have a factory here. The
people of Adıyaman will protect that factory. There is no
security problem in Adıyaman.
Adıyaman has a high-potential in men and women workers”, by stating Adıyaman is
advantageous for investors in
terms of everything.

“Adıyaman is very
important for ready-towear sector”
Hüseyin Öztürk, President
of MHGF, told: “The industrialist compete in
a 7-billion people world. We must care
manufacturing costs. But we must never
consider our people as cost elements. We
must create structure thinking and manufacturing more. Adıyaman is very much important for ready-to-wear sectors. The kilogram prices of the sectors like marble, glass
and ceramic and automotive, which are
mentioned as having high export figures,
are low. The kilogram price of ready-towear is high. The figure, which Europe has
to purchase ready-to-wear, is the 20 percent of its need. Turkey satisfies the need of
12 percent of Europe even with the advantages like quick delivery, cost, design and
running account. If we develop ourselves,
the product will become more qualified
and value-added side increases.
Stated that it was necessary to think
about “What can be done in which city?”
MHGF Federation Öztürk, expressed that
cities must have strategic sectors and these
sectors must have pilot areas in basic products. Öztürk also paid attention that there
was competitor against ready-to-wear providing employment to 1 million people
Nr. 19 2016/3

with a 1-billion dollar investment.” by stating non-governmental organizations have
important responsibilities for the development of sectors.
Tarkan Kadooğlu, President of Turkish
Enterprise and Business Confederation
(TÜRKONFED) told: “We experienced the
agenda, which many countries can do it for
long years on the world, in a year. All we see
that Turkey faces with a very dangerous situation within terror action in abroad and at
home. We will never let external powers out
of democracy slide us into chaos. Actually,
these negativities has caused aftershocks in
our economy but we proved our durability
within reconciliation culture we have
caught on 15th of July. Today, the thing we
must do is steeping up economical and
structural reforms able to pave the way for
manufacturing. We believe that the development will be provided by structural reforms”, by pointing out that business world
was influenced by conjectural changes on
the agenda of Turkey.
Hüsrev Kutlu, Municipal of Adıyaman,
told as: “If you love your factory, wife and
children, come to Adıyaman. Adıyaman is

“We have to offer every
kind of possibilities
and duties to our entrepreneurs”
Abdullah Erin, Governor of Adıyaman,
told as: “Turkish businessmen, who provide
employment, bread and butter, are in selfsacrifice and effort. They provide possibilities in economic and social senses. We are
grateful to all of them. We are living a period when quick changes, transformations,
the age of communication and technology
are being experienced where the world became a small village. Our employers will
lead to provide development and we will
support them. As we the representative of
the state in Adıyaman, we have to offer
every kind of possibilities to our entrepreneurs.”
Thank You plaques were given to the
contributors to the organization of the
workshop after the speeches. Two panels titled “Sectoral clustering in textile and
ready-to-wear in Eastern and South-eastern
Anatolia” directed by Mukadder Özden,
President of EGSD, and “How to activate the
potential of Adıyaman and its surroundings?” directed by Hakan Güldağ, Executive
Editor of Dünya Newspaper after the break
of the Workshop.
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