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Dr. Vehbİ Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Arkadaşlar,

Tekstil Terbiyenin ve Türk kumaşının geleceğini belirlemeye çalıştığı bir döneme 
giriyoruz. Bir yandan kumaşlar bir yandan Dünya da akıllanıyor. Tüm Dünya, 
özelliği olan daha katma değerli kumaşlar üretmeye giderken, bir yandan 
bizim yıllardır dile getirdiğimiz gibi, Dünya markaları tedarik yaptıkları ülkeler 
ve firmalardan gün geçtikçe çevresel değerleri daha sıkı şekilde istiyor, bunu da 
denetliyor. Bunu da hep belirttim, bunu yerine getirecek ülkeler ve firmaların 
geleceği daha güzel olacak. Yerine getiremezsek de ciddi sıkıntı olacaktır.

Bu iki başlık aslında başta temsil ettiğimiz sektörün, sonra da ülkemizin 
tekstilinin geleceğini belirleyecektir. Bugün ülkemiz ve firmalarımız 
konfeksiyonda iyi bir ürün tedarikçisi, iyi bir kumaş üreticisi ve koleksiyon 
hazırlayan, hızlı yükleyebilen gerek coğrafyamızda gerekse Dünya’daki en 
başarılı ülkelerden biridir.  

Bugün Dünya ihracatından aldığımız toplamda %4’lük rakamı yeterli 
bulmuyorum. Gelecekte bu payın %6-7’lere gelmesi için, ihracatımızın tekstil 
toplamında 50-60 milyar dolarlara gelmesi, bunun için de, sözünü ettiğim 
konuların yerine getirmemiz ve ürün kg. satış fiyatı ortalamalarını şimdikinin 
iki katına çıkarmamız gerekmektedir. Gelecek vizyonumuz bu olmalıdır.

Benim inandığım bir konu da, Türkiyemizden Dünya markası olacak ilk 10 
markanın 3-4 tanesi tekstil markası olacaktır. Ülkemizin milli serveti olarak 
gördüğüm bu markalarımız şu an hızlı adımlarla gelişmekteler. Bu da 
sektörümüze ciddi bir güç verecektir. Çünkü tedariklerinin çok ciddi miktarını 
yurt içinden sağlayarak sektöre ve ülkemize katkıda bulunuyorlar. Gelecekte 
bu katkı firmalarımız büyüdükçe daha da büyüyecektir. Bugün Dünya’ya 
baktığımızda üretimi olmayan Almanya’nın tekstil ihracat toplamı 32 milyar, 
İtalya’nın ihracat toplamı 31 milyar dolar civarındaysa, bunu incelediğimizde 
bizim gelecekte sözünü ettiğim rakamlara gelmememiz için hiçbir sebep 
görmüyorum. Yeter ki yol haritamızı doğru çıkarıp doğru uygulayalım. Zaten 
bu doğrultuda alınan son hükümet kararlarında, tekstil sektörümüz yakında 
yeniden yatırım için teşvik kapsamına alınması kararı verilmiş olup, geleceğe 
daha aydınlık bakıldığı gözlenmiştir.

Coğrafyamızda ve etrafımızda bu kadar olumsuzluk yaşanmasına 
rağmen 2017’de %10 büyüyen ve 2018 yılında da ihracatta %20 büyüme 
sözü veren sektörümüze, sizlere yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. 

Hepimizin ve ülkemizin yolu açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun.
Selam ve saygı ile...

BAŞKANDAN
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YURTDIŞI SEKTÖR GÜNDEMİ

Rusya, tekstil 
endüstRisinin hammadde 
ihtiyacını kaRşılamak 
için 200 milyon dolaRlık 
yatıRım yapacak

Rusya devleti 2018 ve 2019 yıllarında, yerel tekstil üreticilerinin 
hammadde ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar için en az 200 
milyon dolar harcamaya hazırlanıyor.  Rusya Sanayi ve Ticaret Ba-
kanı, keten, yün ve pamuk ithalatının % 25 - % 30 oranında azal-
masına imkân vermek için, bu ürünlerin üretiminin ülkenin belli 
bölgelerinde arttırılmasını sağlayacak fonlar tahsis edeceklerini 
söyledi. Projelerin ilki ülkenin güneyindeki Astrakhan bölgesin-
de yapılacak ve 500 hektarlık alanda pamuk yetiştirilecek. Astrak-
han projesinde ve diğer planlanan pamuk üretim yatırımlarında, 
yılda 10.000 ton yüksek kaliteli ince pamuk üretilecek. Pamuğa 
ilave olarak keten işine odaklanılacak. Dünyanın en büyük ke-
ten üreticilerinden biri olan Kanada’da yıllık keten üretim hac-
mi yaklaşık 550.000 ton iken bu rakam Rusya’da sadece 55.000 
ton. Rus hükümeti bu miktarı 250.000 tona çıkarmayı hedefliyor. 
Son olarak, hükümet Rusya’daki yün üretiminin artırılmasına özel 
önem verecek. Tarım bakanlığına göre, 2014 ve 2017 yılları ara-
sında Rusya’da yün üretimi 40.000 tondan 55.000 tona yükseldi 
ve devlet planlarının bir parçası olarak, gelecek yıl 70.000 tona 
ulaşması öngörülüyor.

Weight Watchers’ın İngiltere’de 1.000 kadın 
ve 1.000 erkek katılımcı ile yaptığı bir araştır-
ma, İngilizler’in dolaplarında hiç giymedikle-
ri 10 milyar sterlinlik giysiye sahip olduklarını 
gösteriyor. Araştırmaya göre, kadınlar dolap-
larında 588 milyon parça ve erkekler dolap-
larında 223 milyon parça hiç giyilmemiş kı-
yafet bulunduruyor. Araştırmaya katılanların 
%25’i kıyafetleri kullanmak için kilo vermeyi 
beklediklerini söylediler. %10’luk kısım ise 
kıyafetlerin yeniden moda olmasını bekle-
diklerini belirttiler. İngiliz kadınlar sahip ol-
dukları giysilerin sadece %55’ini kullanırken, 
İngiliz erkekler ise sadece %57’sini kullanıyor. 

dolabımız neden 
hiç giyilmemiş 
kıyafetleR ile 
dolu?
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fabRika işçileRinin 
ölümleRi, hindistan 
tekstil endüstRisinde 
endişe yaRatıyoR

Güney Hindistan’daki bir hazır giyim fabrikasında çalışan 21 ya-
şındaki bir kadının ölümü, milyarlarca dolarlık sanayide düşük 
ücretli tekstil işçilerinin çalışma koşulları üzerindeki endişeleri 
yeniden alevlendirdi. Tekstil işçileriyle birlikte çalışan bir yardım 
kuruluşu olan Haklar Eğitim ve Geliştirme Merkezi tarafından ka-
dının ölümüyle ilgili yayınlanan rapor, göçmen işçilere “asgari üc-
retin altında ödeme yapıldığı” ve “kayıt dışı” çalıştırıldıklarını gös-
teriyor. Hindistan’daki tekstil sektörünün en büyük merkezi olan 
Tamil Nadu’da pamuğu iplik, kumaş ve giysi  haline getirmek için 
faaliyet gösteren 1.500’den fazla fabrikada yaklaşık 400.000 işçi 
çalışıyor, ancak bu bölgedeki eğitimli gençlerin zorlayıcı çalışma 
koşulları altında çalışmayı reddetmesinden dolayı, giderek daha 
fazla göçmen işçi tercih ediliyor ve işgücünün yüzde 20’sinden 
fazlasını göçmenler oluşturuyor. 

Kamboçya’da ana muhalefet partisinin geçti-
ğimiz ay feshedilmesi sonrasında, Avrupalı bü-
yük perakende markalarının sipariş vermeme-
sinden endişe eden konfeksiyon işçileri, büyük 
markalara ülkeden çekilmeme çağrısında 
bulundular. Kamboçya tekstil ve konfeksiyon 
sektörü yıllık 6 milyar usd ihracat gerçekleşti-
rirken, uzak ara en büyük ihracata sahip sektör 
konumunda bulunuyor. Tekstil ve konfeksiyon 
ihracatında AB %40, ABD %20 ve Çin %6 paya 
sahip. Ülkedeki 600 fabrikada 700 bin konfeksi-
yon işçisi çalışıyor.  Mevcut başkan Hun Sen’in 
en büyük destekçisi olan Çin yıllardır Kamboç-
ya’daki altyapı ve diğer yatırımlara milyarlarca 
dolar para harcıyor, ancak 16 Kasım’da otoriter 
başbakan Hun Sen’in isteği doğrultusunda 
Kamboçya Ulusal Kurtarma Parti’sinin feshiyle 
sonuçlanan gelişmeler sonrasında, ABD seçim 
desteğini durdurdu ve AB ise Kamboçya’ya 
getirilebilecek ekonomik yaptırımlar ile ilgili 
uyarıda bulundu.

kamboçyalı 
konfeksiyonculaR 
ab pazaRına giRiş 
tehdidinden sonRa 
destek bekliyoRlaR
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YURTDIŞI SEKTÖR GÜNDEMİ

pakistan tekstil sektöRü için 
yaRdım paketi 

yumco, sıRbistan 
buJanoVac’da tekstil 
fabRikası açtı

Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çalış-
malarının sona geldiğini ve tekstil sektörü için önerileri içeren uygulanabilir bir 
paketin yakında açıklanacağını belirtti. Yetkililer ticaret bakanlığı ve sektör tem-
silcilerinin ortaklaşa ele aldığı öneriler ile uzun vadeli ihracat büyümesinin sağ-
lanmasını hedefliyorlar. Sektör temsilcilerine özellikle maliyetler, rakip ülkeler 
karşısında rekabeti güçlendirecek stratejiler yaratmak konusundaki orta-uzun 
vadeli önerileri soruldu. 4 Kasım tarihinde yapılan 7. tur görüşmeler sonrasın-
da, paketin son halinin Başbakana sunulması kararlaştırıldı. Sektör temsilcileri 
tarafından gündeme getirilen başlıca konular aşağıdaki şekildedir:
- Enerji ve hammadde maliyetleri
- Vergi iadeleri
- Para iadelerinin zamanında ödenmesi
- Ambalaj malzemelerinde verginin sıfırlanması

Sırbistan ekonomisi bakanlığı, devlete ait holding grubu 
Yumco’nun ülkenin güneyindeki Bujanovac’ta bir tekstil 
fabrikası açtığını bildirdi. Yumco, 64 çalışanı ile Sırp or-
dusu ve polisi için üniforma üretimini gerçekleştirecek. 
Ekonomi bakanlığı devlet sekreteri Dragan Stevanoviç 
yaptığı açıklamada, “Hükümetin planlarına göre, Yumco 
her şeyden önce Sırp ordu ve polisi, daha sonra üçün-
cü pazarlar için çalışacak” dedi. Yumco, şirketinin Genel 
Müdürü Branislav Trajkoviç 2018 ve 2019 için tam iş 
yükünü sağladığını söyledi. Eylül ayında Sırp hükümeti, 
Yumco’nun Vranje’deki fabrikasında kurşungeçirmez ye-
lek üretimi için bir birim açtığını ve birimin çalışması için 
150 işçi almayı planladığını belirtti.

Vietnam ve Avrupa Birliği yetkilileri gelecek yıl imzalanmasını hedefledikleri serbest ticaret anlaşması için 1 Aralık’ta Fransa’da dü-
zenlenen çalışmaya katıldılar. Yapılacak anlaşmanın Vietnam gayri safi milli hasılasını 2020 yılına kadar % 2,5 ve 2025 yılına kadar % 
4,6  arttırması öngörülüyor. Vietnam, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkeleri arasında Avrupa Birliğinin en büyük 3. ticaret 
partneri konumunda bulunuyor. 2016 yılında toplam ticaret hacmi 41 milyar euro’ya ulaşmış durumda. Vietnam AB’ye tekstil, ayakkabı, 
elektronik, pirinç, deniz ürünleri ve kahve ihraç ederken, AB’den ağırlıklı olarak yüksek teknolojik ürünler, endüstri makineleri ve ilaç 
ürünleri ithal ediyor.

Vietnam Ve aVRupa biRliği, seRbest ticaRet anlaşması 
göRüşmeleRini sonlandıRmak için çalışıyoRlaR

Bulgar merkezli tekstil grubu Edoardo Miroglio EAD’ın direktörü Todor Georgijev, 
Sırbistan’ın doğusunda bulunan Pirot’taki AHA Mura Prvi Maj fabrikasının genel 
bakımının planladığını bildirdi. Georgijev, Sırp kamu yayın kuruluşu RTS’nin web 
sitesinde yayınlanan videoda Edoardo Miroglio EAD’ın revizyon tamamlandık-
tan sonra fabrikaya ek işçileri işe almayı planladığını açıkladı. Georgijev, “Plan-
larımız çok iddialı, 500, 600 hatta 1000 işçi istihdam etmeyi planlıyoruz” dedi. 
Geçen hafta Edoardo Miroglio EAD CEO’su Franco Miroglio, şirketin Pirot’ta 200 
işçi ile üretim yapmaya başladığını ve pazar talebine bağlı olarak gelecekte ça-
lışan sayısını 1.000’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Sırp basını Ekim ayında 
Edoardo Miroglio tarafından 200 milyon dinar (2 milyon / 1.7 milyon euro) karşı-
lığında satın alınan tesis daha önce 2014 yılında iflas etmiş olan İngiliz Slovenyalı 
AHA Mura firmasına aitti. Edoardo Miroglio firması, ayrıca Bulgaristan’daki Sliven, 
Yambol ve Svishtov’daki fabrikalarının da sahibidir.

bulgaRistan meRkezli edoaRdo 
miRoglio ead, sıRbistan’daki 
tekstil fabRikasını yeniliyoR 
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hindistan küResel 
ihRacat payını aRttıRmak 
için 13 hedef pazaR 
beliRledi

Hükümet el sanatları ürünleri, jüt, pamuk, tekstil ve konfeksiyon 
ürünleri ihracatını arttırmak için 13 hedef pazar belirledi. Hedef 
pazarlar arasında Almanya, Fransa, İtalya, ABD, Çin, Hong Kong, 
Türkiye, Avustralya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Mısır 
ve Şili bulunuyor. Pamuklu tekstil ürünleri ve el sanatları ürünle-
rinde Avrupa ülkeleri, konfeksiyon ürünlerinde ABD ve pamuk 
ve halı ürünlerinde ise Çin pazarına önem verilecek.Hindistan 
2016 yılında % 5,7 pay ile dünyanın en büyük 3. tekstil ihracat-
çısı ve % 4 pay ile  dünyanın en büyük 5. konfeksiyon ihracat-
çısı konumunda bulunuyor (her iki alanda da 1. Çin ve 2. AB), 
ancak Hindistan tekstil ihracatı 2015 ve 2016 yıllarında % 6’lık 
düşüş gösterdi. Hükümetin hedefleri doğrultusunda hazırlanan 
2017-2018 pazarlama planı kapsamında 13 hedef ülkede B2B 
buluşmalarına, fuarlara ve benzeri etkinliklere daha çok katılım 
öngörülüyor.

Vietnam tekstil ve konfeksiyon sektörüne yapılan yabancı 
yatırımlar sonucu, Vietnam’daki 100 iplik üreticisinin kapa-
sitesinin 8,5 milyon iğe ulaştığı ve 2017 üretiminin 2 milyon 
tonu aşabileceği belirtiliyor. Vietnam’da üretilen ipliğin % 
65’i ağırlıklı olarak Çin, Güney Kore ve Türkiye olmak üzere 
başka ülkelere ihraç ediliyor. 2017’de iplik ihracatının %10 
artarak 1,3 milyon tona ulaşabileceği ifade ediliyor. Viet-
nam’da üretilen pamuk ipliği ise ağırlıklı olarak Çin’e ihraç 
ediliyor. Çin, pamuk ipliği ihracatında %80 pay ile ilk sırada 
yer alıyor.

Vietnam iplik 
kapasitesi 8,5 
milyon iğe ulaştı

nafta göRüşmeleRi deVam ediyoR

ABD, Kanada ve Meksika arasında yeniden değerlendirilen NAFTA anlaşması 
(Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) ile ilgili ana başlıklar Aralık ayında 
yapılan görüşmelerde gündeme gelmezken, daha az tartışmalı olan konular-
da biraz ilerleme kaydedildi. Ana başlıkların Montreal’de yapılacak Ocak ayı 
görüşmelerinde gündeme gelmesi bekleniyor. Tekstil sektörü ile ilgili yapılan 
değerlendirmelerde, ABD’li tekstil üreticileri menşe kuralları muafiyetinin son-
landırılmasını istiyorlar. Bu kural kapsamında Kanada ve Meksika’nın Çin ipliği 
ile üretilmiş yüklü miktarda tekstil ve konfeksiyon ürününü ABD’ye gümrük-
süz soktuklarını belirtiyorlar. Yetkililer şu an için genel NAFTA görüşmelerinde 
bir anlaşma sağlanamadığını ve 2018 yılında da bir beklentilerinin olmadığını 
aktarıyorlar.
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ÖZEL HABER

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği 
(TTTSD) ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile gerçek-
leştirilecek olan 4.Uluslararası Boyarmadde, 
Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil 
Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı: In-
terDye & Textile Printing Eurasia, Tekstil Terbiye 
ve Tekstil Dijital Baskı Sektörlerini 25- 27 Ekim 
2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’n-
de aynı çatı altında toplamaya hazırlanıyor.

Türkiye Sanayisinde önemli bir yere sahip Teks-
til sektörü, günümüz teknolojik gelişmelerine 
bağlı olarak üretim ve ihracat payını her geçen 
gün artırmaya devam ediyor. 

Coğrafya ve hammadde bakımından pek çok 
avantaja sahip olan Türkiye Tekstil Sektörü, 
2015 yılı değerlerine göre; 25 milyar dolar ih-
racat ve yaklaşık 35 milyar dolar iç piyasa satışı 
ile 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip-
tir. Bu ticaret hacminin 2023 yılında 100 milyar 
dolara çıkması hedeflenmektedir.

2002 yılından bugüne Türkiye Kimya Sanayi-
sinin nabzını tutan ve 13 farklı ihtisas fuarını 
organize eden Artkim Group, marka bilinirliği 
ile adından söz ettiren organizasyonlara imza 
atmaya devam etmektedir. Her iki yılda bir dü-
zenlenen InterDye & Textile Printing Eurasia 

2016 fuarını; 3 gün boyunca 50 farklı ülkeden, 
2.856 sektör profesyoneli ziyaret ederken; fuar-
da 42 ülkeden 327 firma ve temsilciliği ağırlan-
dı. Başarılı organizasyonlara imza atan Artkim 
Fuarcılık, katılımcı ve ziyaretçi potansiyelini 
artırarak InterDye& Textile Printing Eurasia fu-
arında da başarı grafiğini yükseltmeyi ve tekstil 
teknolojileri sektöründe olumlu bir sinerji ya-
ratmayı amaçlamaktadır. 

Detaylı Bilgi İçin:
Aslıhan Kaya – Artkim Fuarcılık 
aslihan.kaya@artkim.com.tr  
0 212 324 00 00 - 0 531 389 66 77

TeksTil Teknolojilerinin 
Buluşma nokTası: IntErDyE 
tExtILE PrIntIng EurasIa



‘TeksTil sekTörü ihracaTTa  
Lokomotif sEktÖrümüZ’ 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği’nin (İHKİB) düzenlediği Ekonomi Bakanlı-
ğı’nın desteğiyle bu yıl 26’ncısı düzenlenen Koza 
Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ‘na Ekonomi 
Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe katıldı. 

Ödül töreninde konuşan Metin, “Tekstil sektö-
rü bizim ihracatta lokomotif sektörümüz. Hazır 
giyimde bu sektörümüzde en önemli yeri teşrif 
ediyor.” açıklamasında bulundu. Metin, “Hede-
fimiz daha çok ihracat yaparak 60 milyar dolar 
hedefini koyduk. Bir sektörde katma değer 
zincirinde en önemli yeri bu dönemde tasarım 
teşkil ediyor. Çünkü tasarım markalaşmayı bera-
berinde getiriyor.” diye konuştu. 

Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatcıların her 
anında yanında olduklarını belirten Metin, “İh-
racatcımızın her anında destekcisiyiz.” ifadesini 
kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başka-
nı Mehmet Büyükekşi ise “Artık daha çok üret-
mek marifet değil. Önemli olan katma değeri 
yüksek ürünlerle piyasaya çıkıp rekabet edebil-
mek.” dedi. Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Bugün Milano’da, Paris’te, New York’da önemli 
Fashion Week’ler yapılıyor. İstanbul’da inşallah 
en kısa zamanda moda merkezi haline gelecek. 
Moda kenti haline gelecek. Biz yeter ki meslek 
liselerine ağrılık verelim, moda akademilerimizi 
çoğaltalım.” 

“Küresel ölçekte 5 marka çıkaracağız” 
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de hazır 
giyim ve konfeksiyonun tasarımın önemini ve 
gücünü fark eden sektörlerin başında geldiği-
ni vurguladı. Koza’nın Türkiye’deki tasarım ya-
rışmalarının hem anası hem de ilham kaynağı 
olduğunu vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti: 
“İHKİB olarak tasarımın gücünü en önce keşfet-
mekle kalmadık, moda endüstrisinin akademik 
düzeyde eğitilmiş iş gücü ihtiyacını karşılamak 
için İstanbul Moda Akademisi’ni (İMA) kurduk. 
Sektör evrildi, biz geliştik ve tasarımlarımızı kü-
resel vitrine çıkarma hedefiyle İstanbul Moda 
Haftası’nı başlattık. Bugün Mercedes - Benz Fas-
hion Week İstanbul (MBFWI) olarak yoluna de-
vam eden organizasyon, dünyada sayıları 130’u 
bulan moda haftaları arasında yedinci sırada yer 
alıyor. Koza, İMA ve MBFWI üçlüsü İHKİB’in ge-
leceği önceden kurgulama gücünün, tasarım 

odaklı büyüme stratejisinin ve 60 milyar dolarlık 
ihracat hedefinin ana taşıyıcı kolonları. Hazırgi-
yim Sektörü Vizyon Belgesi ışığında geliştirdi-
ğimiz yeni stratejinin ve ihracatımıza 16 milyar 
dolar artı yazdıracak. Dört Dörtlük Planı’mızın 
itici gücünü de yine tasarım odaklı büyüme 
oluşturuyor. Tasarımcı endüstri işbirliği ile yakın 
gelecekte kilogram başına ihracat birim fiyatını 
20 dolardan 30 dolara çıkarırken, küresel ölçek-
te 5 marka çıkararak moda endüstrimizin dün-
yadaki algısını çok daha yukarılara taşıyacağız.” 

Bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen ve hepsi birbirin-
den iddialı genç tasarımcıların yarıştığı finalde 
Ezgi Karayel birinciliğe değer görülürken Emre 
Pakel ikinci, Fatih Uğur ise üçüncü oldu. 

Jüri başkanlığını İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Cem Altan’ın yaptığı yarışmada birinciliği kaza-
nan finalist 20 bin lira para ödülünün yanı sıra 
Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yurt dışında 
yüksek lisans eğitimi alma hakkını kazandı. İkin-
ci 15 bin, üçüncü 10 bin lira para ödülünün sa-
hibi oldu. 

Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin, “Tekstil sektörü bizim ihracatta lokomotif sektörümüz. Hazır 
giyimde bu sektörümüzde en önemli yeri teşrif ediyor” dedi. 

Kaynak: www.aa.com.tr

yurtiÇi SEKTÖR GÜNDEMİ
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“TeksTİl, pİyasalardakİ rüzgarı 
arkasına aldı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili 
ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı 
Süleyman Kocasert, 2017 yılında artış trendi 
yakalayan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin, 
performanslarını 2018 yılında da güçlü bir şe-
kilde devam ettirdiğini belirtti.

Kocasert, hafta sonu gerçekleştirilen “Tekstil ve 
Hazır Giyim Sektörleri İstişare Toplantısı”yla ilgi-
li yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin tekstil 
ve hazır giyim sektörlerinin önde gelen birlik 
ve kurumlarının başkanları ve temsilcilerinin 
katılımıyla yapılan toplantıda tekstil ve hazır 
giyim sektörlerinde yaşanan gelişmelerin ele 
alındığını ifade etti. Tekstil ve konfeksiyon sek-
törlerinin, dünya piyasalarında yaşanan olumlu 
havanın da etkisiyle “rüzgarı arkasına aldığını” 
ifade eden Kocasert, şunları kaydetti:

“2017 yılında artış trendi yakalayan tekstil ve 
hazır giyim sektörleri, performansını 2018 yılın-
da da güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Teks-
til ve konfeksiyon sektörleri her ne kadar ayrı 
sektörler gibi görünse de aslında bir bütünün 
önemli ve adeta ayrılmaz iki parçası. Tekstil ve 
konfeksiyonun en önemli alt sektörlerinden 
biri ev tekstili. Ülkemiz dünya ticaretinden 
binde dokuz dolaylarında pay alırken ev teks-
tili sektörümüz, dünya ev tekstili sektöründen 
yaklaşık yüzde 3,5 pay alıyor. 

Ülkemizin gerçekleştirdiği yaklaşık 3 milyar do-
larlık ev tekstili ihracatının hemen hemen ya-
rısı ilimizden yapılıyor. 1,5 dolar olan kilogram 
başına ortalama ülke ihracatımız tekstil sektö-
ründe neredeyse 8 dolar seviyelerinde. Ar-Ge, 
inovasyon, tasarım ve markalaşmaya daha çok 

odaklanarak bu rakamı çok daha üst noktalara 
taşıma hedefindeyiz.” Denizli ihracatında tekstil 
ve konfeksiyonun önemli bir pay sahibi oldu-
ğunun altını çizen Kocasert, kentin bu alanda 
yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçek-
leştirerek ülke ekonomisine katkı sunduğunu, 
ihracat pazarı genişlerken ihracatçı sayısının da 
arttığını dile getirdi. Kocasert, 2014’de 129 olan 
ihracat pazarının 2017’de 157’ye, 504 olan ihra-
catçı sayısının da 622’ye çıktığını belirtti.

Tekstil sektöründe güçlü performansın sürdüğünü dile getiren TİM Başkan Vekili Kocasert, dünya 
piyasalarında yaşanan olumlu havanın sektöre olumlu yansıdığını söyledi.

Kaynak: www.dunya.com
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Hazır gİyİmde 5 yıllık İHracaT 
Hedefİ 25 Mİlyar dolar

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 21. 
Dönem Yönetim Kurulu 15 Şubat tarihinde 
Hyatt Regency Otel’de gerçekleştirdiği basın 
toplantısında ihracat hedeflerini açıkladı. TGSD 
Başkanı Hadi Karasu, önümüzdeki 5 yılda Tür-
kiye’nin hazır giyim ihracatını yaklaşık yüzde 
50’lik büyümeyle 25 milyar dolar seviyesine 
çıkarmayı, hedeflediklerini belirtti. İhracat 
miktarı kadar değer bakımından da yükseliş 
beklediklerini ifade eden Karasu, hazır giyimde 
değer endeksini de kilogram başına 20 do-
lardan 40 dolara yükseltmeyi amaçladıklarını 
vurguladı.

TGSD Başkanı Hadi Karasu’nun yanı sıra TGSD 
Başkan Yardımcılarından Esra Ercan, Cevdet 
Karahasanoğlu ve Murat Aydın’ın sözcülüğün-

de gerçekleşen toplantıda, ‘büyüyen hedeflere 
ulaştıracak yol haritası’ paylaşıldı. Karasu: “Kötü 
ya da iyi piyasa koşulları” diye bir şey yoktur. 
“Piyasa gerçekleri” vardır. Piyasa size değil siz 
piyasanın gerçeklerine ayak uydurmak zorun-
dasınız. Şimdi daha yüksek hedefler koymanın 
ve daha etkin çalışmanın zamanıdır” dedi.

Yeni pazarlar keşfetmek istiyoruz
Bugün dünyanın 7., Avrupa’nın ise 3. en büyük 
hazır giyim üreticisi olan hazır giyim sektörü-
nün başarıları ve özellikle dış pazardaki büyü-
me potansiyelinin tüm ihracatçı sektörlerimize 
ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken Karasu, 
hazır giyim sektörümüzün başta AB’de olmak 
üzere büyümeye devam etmek zorunda oldu-
ğunu söyledi. Karasu şöyle devam etti: 

“Türk hazır giyim sektörünün hızlı üretim ve 
tasarım kabiliyetleriyle dünya markası olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. 2017 yılı 
itibariyle 17 milyar dolar olarak gerçekleşen 
hazır giyim ihracatımız, 2017’de Türkiye’nin 
157 milyar dolar olan toplam ihracatı içinde 
yüzde 11’lik bir paya sahiptir. Cari açık açısın-
dan baktığımızda hemen tüm girdilerin ülke-
mizde üretilmiş olması nedeniyle tamamı ülke 
ekonomisine katma değer olan bir sektörden 
bahsediyoruz. Diğer yandan iç pazar tüketi-
mini çok küçük bir yüzde dışında neredeyse 
tamamen karşılayarak ithalatın da önüne ge-
çen sektörümüz, Türkiye ekonomisi açısından 
vazgeçilmez ve öncelikle yatırım yapılması ge-
reken bir değerdir.”

TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Karasu, hazır giyimde önümüzdeki 5 yılda 25 milyar dolarlık 
ihracata ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Karasu, 2018’in başlarında ise ortaya çıkan tablonun 
iyimser olduğunu hazır giyim ihracatında yüzde 15’lik net bir yükselişin göze çarptığını söyledi.
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2017 yılında hazır giyim endüstrisinin perfor-
mansı hakkında bilgi veren Karasu, 2017 yılı 
Türkiye hazır giyim ihracat rakamlarına göre; 
AB’ye ihracatımızın toplam 11 milyar dolar 
seviyesinde olduğunu, ihracat yapılan ülkeler 
arasında; 2017’de yüzde 2’lik büyümeyle ve 3.2 
milyar dolarla Almanya’nın ilk sıradaki yerini 
koruduğunu belirtti. Karasu’nun açıklamala-
rına göre, en yüksek oranda büyüyen pazar 
ise yüzde 26,76 ile toplam 715 milyon dolar 
ihracat yaptığımız Irak oldu. İspanya’ya ihraca-
tımız yüzde 19’luk bir artış göstererek 2 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Hollanda da ih-
racatta büyüdüğümüz pazarlardan biri oldu. 
İhracatımızın yüzde 10 seviyesinde büyüdüğü 
Hollanda’ya 861 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leştirdik. Irak, İspanya ve Hollanda en yüksek 
büyüme gösterdiğimiz pazarlar. 2018’de İspan-
ya, Hollanda, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Polonya 
ve Romanya’da artış bekleniyor.

Hazır giyimde iyimser tablo
Hadi Karasu’nun verdiği bilgilere göre; 2018 
yılının ilk ayını kapsayan sonuçlar iyimser bir 
tabloya neden olmuş durumda. 2018 Ocak ayı, 
2017’nin aynı ayı ile karşılaştırıldığında hazır 
giyim ihracatında yüzde 15’lik net bir yükse-
liş göze çarpıyor. Almanya’ya yaptığımız hazır 
giyim ihracatımız 2017’nin aynı ayına göre 
yüzde 13,4 artarken 305,2 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Diğer ülkelere ihracatımız ise 
şöyle; İspanya’ya yüzde 21,4’le 166,5 milyon 
dolar, İngiltere’ye yüzde 14,1 ile 156,1 milyon 
dolar, Hollanda’ya yüzde 35 ile 94,3 milyon do-
lar, Fransa’ya yüzde 17,5 ile 85,2 milyon dolar, 
ABD’ye yüzde 22 ile 44,4 milyon dolar, İtalya’ya 
yüzde 9,5 ile 62,4 milyon dolar, Rusya’ya ise 
yüzde 83’lük bir artışla 22,8 milyon dolar oldu. 
Gelişmeleri yorumlayan Karasu, bu rakamlar 
miktar olarak yüzde 3,93’lük bir artışa işaret 
ederken, birim fiyat artışının yüzde 10,1 düze-

yinde gerçekleşmesinin de sevindirici olduğu-
nu ifade etti.

Hedefe giden yol haritasında birinci adım 
sıcak temas
Karasu, son birkaç yıldır, hazır giyim sektöründe 
ihracat rakamlarının durağanlaşmasının, böl-
gesel ve ülke içi güvenlik sorunlarının sonucu 
olduğunu, yabancı alım gruplarının Türkiye’yle 
iş yapma isteğinin olumsuz etkilendiğini söy-
ledi. Bu yönde algının değiştirilmesi ve iş hac-
minin yeniden artırılması için TGSD olarak pro-
aktif temasların başlatıldığını, büyük elçilikler 
ve ticari temsilciliklerin yanı sıra dış temasların 
başlatıldığını ifade eden Karasu şöyle devam 
etti: “Büyük alım grupları güvenlik gibi konuları 
öne sürerek bizlerle yüz yüze temaslarını nere-
deyse yok denecek kadar az bir noktaya indir-
diler. Bu temasların tekrar artması için fırtınanın 
dinmesini beklemek yerine biz proaktif davra-
narak tüm hedef ülkeler ve gruplarla temaslara 
başladık. Hollanda, Almanya, İngiltere, İtalya, 
Fransa gibi ülkelerdeki kritik noktalara temas 
edeceğiz. İhracat potansiyelimizi artırmanın 
önündeki engelleri fikir alışverişi ile aşacağız.

İkinci adım: Markalaşmak
Üç adımlı Yol Haritası’nın ikinci adımının ise 
markalaşma olduğunu belirten Karasu, hem 
Türkiye hazır giyim sektörünün hem de üreti-
ci firmaların markalaşma yoluna girmesi için 
çalışacaklarını söyledi. Karasu sözlerine şöyle 
devam etti: “Marka olmak en kısa tanımıyla; 
müşterinize bir söz vermek ve bu sözde dur-
maktır. Türkiye’nin hazır giyim sektörü olarak iş 
etiğimiz, hızımız ve vadettiğimiz standart kalite 
bizim için öncelikli. Bu konuda devlet kurum-
larından beklentimiz de hem kanuni alt yapı 
hem de süreç yönetimi bakımından yanımızda 
olunmasıdır. Diğer yandan TGSD bilgi üreten, 
üyelerine ve sektöre yol gösteren bir rehberdir. 

Markalaşma yolunda olan tüm hazır giyim üre-
ticilerinin yararlanacağı Mentoring projemiz 
bu yolda atacağımız somut adımlardan biri-
dir. TGSD’ye ve sektöre bugüne kadar hizmet 
vermiş başarılı ve deneyimli liderlerimizden 
oluşan Yönetim Kurulumuz ve İstişare Kurulu-
muz calisma gruplari ile tüm hazır giyimcilere 
marka olmak yolunda danışmanlık hizmeti 
verecektir. Değişim ve dönüşümleri sırasında 
hazır giyimcimizle birlikte markalı üretici olma, 
teknik ürünlere yönelme veya marka sahibi 
üretici olma yolunda atılması gereken adımlar 
konusunda çalışacaklardır. Çalışma Gruplarımız 
ve Mentorlarımız, Pazara Erişim, Döngüsel Eko-
nomi, Hammadde ve Malzeme, Teknoloji ve 
ÜR-GE, Finans ve İK yönetimi gibi başlıklarda 
çalışacak, hazır giyimcilerimizin sahadaki en 
yakın destekçisi olacaktır. “

“Manipülasyonlara karşı sektörün sesi 
olabilmeliyiz”
Türk hazır giyim sektörü için beş yıllık süreçte 
hedefe götürecek yol haritasının üçüncü adı-
mında sürdürülebilirlik var. Sürdürülebilirliğin 
artık keyfi bir konu değil, zorunlu olarak belli 
çalışma koşullarına sahip olmayı gerektirdiğini 
belirten Karasu, Türkiye’nin ihracatının önemli 
bölümünü gerçekleştiren 1500 firması ve 400 
kadar TGSD üyesinin bu koşullara sahip olduk-
ları için bugün dünya ülkeleriyle ticareti sür-
dürebildiğini, tüm üyelerin iyi birer kurumsal 
vatandaş olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü 
söyledi. Karasu şöyle devam etti: Ancak de-
ğişen koşullar ve beklentiler doğrultusunda 
sürdürülebilirlik konusunda sürekli gelişmek, 
döngüsel ekonomiyi kavramak ve dünyamızın 
geleceğine ve kaynakların sürdürülebilirliğine 
daha fazla kafa yormak zorundayız. Bu konu-
da AB ve dünya standartlarını yakalayamamış 
kurumlar, dünya ticareti içinde var olamamak-
tadırlar. Dünyada bağımsız kurumlar veya ülke-
ler kendi (Higgs Score vb gibi) sürdürülebilirlik 
akreditasyon sitemlerini oluşturmuş durumda-
lar. Türkiye’nin önde gelen ihracatçıları da bu 
konuda gerekli koşullara sahipler. Ancak bu 
sistemin yaygınlaştırılması için ülkemizde de 
belli kriterler ve denetim sistemlerinin oturtul-
ması gerekiyor. TGSD olarak daha çok ihracat-
çının aramıza katılabilmesi ve potansiyelimizi 
artırabilmek için tüm dünyada geçerliliği olan 
ve AB’de akredite bir “Türkiye Sürdürülebilirlik 
Sistemi”ni oluşturmamız gerekiyor. Bu konu-
da Türk hazır giyim sektörü hem markalaşma 
hem de dünyada iş ortağı olarak kabul görmek 
noktasında büyük bir adım atmış olacaktır. 
Yine aynı şekilde devletimizle ortak çalışmalar 
yaparak “Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Sistemini” ilgili kurumlarla birlikte izlenebilir 
şekilde oluşturmamız gerekir. Bu iki önemli 
konuda firmalarımıza rehberlik edebilmeliyiz 
ve gerektiğinde her tür manipülasyona karşı 
sektörümüzün sesi olabilmeliyiz.”

Kaynak: www.dunya.com
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Türk-cezayİr OrTaklığında 
afrİka’nın en Büyük 
TeksTİl Tesİsİ açıldı

Cezayir hükümeti ile Türk Tay Group şirketle-
rinden Taypa ortaklığıyla kurulan Afrika’nın en 
büyük tekstil tesisi açıldı.Cezayir haber ajansı 
APS’nin haberine göre, Cezayir Sanayi ve Ma-
den Bakanı Yusuf Yusufi’nin açılışını gerçekleş-
tirdiği TAYAL SPA isimli tesis, 1,5 milyar dolara 
mal oldu.Yusufi, açılış töreninde yaptığı konuş-
mada, tesisteki üretimin yüzde 40’ının iç piya-
sanın ihtiyacını karşılayacağını, yüzde 60’ının 
ise ihraç edileceğini söyledi.

Taypa yüzde 49, Cezayir yüzde 51 pay sahibi 
Tesisin Türk-Cezayir ortaklığında, Afrika’daki en 
büyük tekstil tesisi olduğuna dikkati çeken Yu-
sufi, 2015 yılında imzalanan ortaklık anlaşması-
na göre, tesiste Taypa’nın yüzde 49, Cezayir’in 
yüzde 51 pay sahibi olduğunu kaydetti.Ceza-
yir’in Relizane kentindeki Sidi Hattab bölgesin-
de 250 hektarlık araziye kurulu tesisin tamam-
lanması durumunda, 25 bin kişiye istihdam 
sağlayıp yılda 60 milyon metre denim kumaş 

ve 30 milyon adet giysi üretmesi bekleniyor.
Projenin ilk etabı, 8 adet tekstil üretim birimi ile 
400 kişiye eğitim verecek tekstil okulunun yanı 
sıra işçi ve görevlilere ait 567 konuttan oluşu-
yor. İkinci etabı ise hazır giyim, endüstriyel el-
yaf, denim, örme ve dokuma kumaş üretimleri-
nin yapılacağı 10 fabrikayı içeriyor.

Türk şirketi Taypa ve Cezayir hükümetinin ortaklığıyla kurulan, Afrika’nın en büyük tekstil tesisi 
TAYAL SPA’nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: www.dunya.com
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TeksTİl ürünlerİnİn gümrük 
İşleMlerİnde değİşİklİğe 
Gİdİldİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Gümrük Genel 
Tebliğinde (Gümrük İşlemleri) Değişiklik Yapıl-
masına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi.

Buna göre; keten ve ipek iplikler, tekstil ve kon-
feksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar için be-
delli veya bedelsiz olarak gönderilen vatka, çıt-
çıt, tela, düğme, rivet, fermuar, askı, etiket, kart 
etiket, dokuma ve şerit etiket, kurdele, lastik, 

dantel ve benzeri konfeksiyon imalatında kul-
lanılan yardımcı malzemeler ile tek kullanımlık 
poli (vinil klorür) eldivenlerin serbest dolaşıma 
giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresince 
gerçekleştirilecek.

Ayrıca denizyolu ile gelen tebliğ kapsamındaki 
eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, eşya 
başka gümrük idaresine sevk edilmeksizin gel-
diği gümrük idaresi tarafından yapılacak.

Bazı tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresince yapılacak

Kaynak: www.dunya.com
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Vergİ daİresİ Tamamen 
onlİne oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülük-
lerin mükellefler tarafından yerine getirilmesi, 
beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, rapor gibi 
belgelerin elektronik ortamda sunulması ama-
cıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygula-
masına ilişkin esasları belirledi.

Buna göre, internet üzerinden yapılacak işlem-
ler için gerçek kişiler adına, kullanıcı kodu ve 
şifre bilgileri oluşturulacak. İnteraktif Vergi Dai-
resi hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler, 
sistem üzerinden istenen bilgileri girerek şifre 
alabilecekler.

İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla; borç ödeme 
yanı sıra uzlaşma talebinde bulunulması, mü-
kellefiyet durum yazısı alınması, özelge talep 
edilmesi, işe başlama bildiriminde bulunul-
ması, tecil talebi yanı sıra genel dilekçeler de 
verilebilecek.

Elektronik ortamda verilen bildirim, yazı, dilek-
çe, tutanak, rapor ve belgelerin, hukuki sonuç-
ları itibarıyla kağıt ortamında verilenlerle farkı 
olmayacak.

“Tüm işlemler yapılabilecek”
Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili olarak, 
2018 sonunda vergi dairesinde gerçekleşen 
tüm işlemlerin internetten yapılabiliyor olacağı 
bilgisini paylaştı. 

Mükellefler internet üzerinden vergi borcunu ödeyebilecek, uzlaşma talebinde bulunabilecek. 
Elektronik ortamda verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve belgelerin, hukuki sonuçları 
itibarıyla kağıt ortamında verilenlerle farkı olmayacak.

Kaynak: www.dunya.com
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kdV düzenlemesİ 
Meclİs’e Gönderİldİ

Başbakan Binali Yıldırım, şirketlerin KDV iade-
lerinin hızlandırılacağını ve üç ayı aşan KDV 
iadelerinde bekleyen tutarlara faiz verileceğini 
açıkladı. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 
KDV düzeninde köklü değişiklikler yapılan ta-
sarı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, KDV küçük ve 
mikro işletmeler için de “tek oranlı” KDV düzen-
lemesi, devreden KDV’nin iadesi, bekleyen KDV 
iadelerine faiz uygulanması gibi yapısal deği-
şiklikler yapılıyor. Oluşacak yeni iş yükünü kar-
şılamak amacıyla tasarıyla serbest muhasebeci 
mali müşavirlere de KDV raporu düzenleme 
yetkisi verilecek. Tasarının TBMM’ye sunulma-
sının ardından yazılı bir açıklama yapan Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, düzenlemenin yatırım, üre-
tim ve ihracatı destekler niteliğine işaret ederek, 
işletmeler üzerindeki ilave finansman yükünü 
hafifletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Devreden KDV’nin iadesi sistem i getirildi
Tasarıyla, özellikle yatırım aşaması ve stoklara 
üretimde oluşan ve ödendiği halde indirileme-
yen sonraki döneme kalması nedeniyle “dev-
reden KDV” olarak adlandırılan KDV yüklerinin 
kamu tarafından iadesi getiriliyor. Bunu engel-
leyen madde yürürlükten kaldırılacak ve dev-
reden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi 
halinde mükellefe iadesi yapılacak. Bakanlar 
Kurulu’na bu süreyi 3 aya kadar indirmesi yetkisi 
verildi.

Piyasaları rahatlatacak karar: Birikmiş 
devreden KDV’ler ödenecek
Tasarıyla, şimdiye kadar oluşmuş, kayıtlarda yer 
alan “devreden KDV”lerin ödenmesi de müm-
kün hale getirildi. Bakanlık, 2018 yılı sonuna 

kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden 
KDV’nin nakit olarak ya da diğer vergilerden 
indirim yoluyla ödenmesine imkan sağlıyor. 
Öteme takvimini Maliye Bakanlığı belirleyecek. 
Maliye Bakanlığı bu ödemeleri yapmadan önce 
geçmiş yıllara yönelik vergi incelemesi yapacak.

Tek oranlı KDV Türk sistemine giriyor
İşletme esasına göre defter tutan mükellefler 
ile serbest meslek erbabı, aldıkları ürün-hiz-
metteki KDV kaç olursa olsun, tek oranlı bir KDV 
yükümlülüğüne tabi olabilecek. Böylece esnaf-
ların vergiye uyumu artacak ve daha fazla belge 
toplama eğiliminde olacaklar. Aynı kapsamda-
ki şirketler, KDV beyanını takip eden ay içinde 
KDV’lerini ödeme zorunluluğu, takip eden ikinci 
aya uzatıldı.

Zamanında yapılmayan iadeye faiz 
işleyecek
Tasarıyla, kamunun üç ay içinde yapmayı ta-
mamlayamadığı iadelere, beklediği süre içinde 
faiz ödenecek. Ayrıca, kurumsal kapasitenin 
artırılması için VDK bünyesinde yeni bir grup 
başkanlığı kurulacak.

Şirketlere “zaman” tanındı
Tasarıyla şirketlerin KDV iadesi alabilmesi için 
vergiyi doğuran işlemin olduğu yılı takip eden 
takvim yılı boyunca o işleme dair iade talep 
etme hakkı da tanındı. Ayrıca şirketlerin tahsil 
edemediği alacaklarına ilişkin ödedikleri KDV’yi 
de vergiden indirebilmeleri, zayi olan amortis-
mana tabi kıymetlerin KDV’si de vergiden indi-
rilebilecek.

Birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi 
olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi 
işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş KDV 
beyannamesi verilebilecek. Ayrıca ikinci el araç 
ve taşınmaz ticareti yapanlar, KDV mükellefi ol-
mayanlardan alıp sattıkları araç ve taşınmazlar-
da, alış bedelini düşecek ve kalan kısmına ilişkin 
KDV tahakkuk ettirerek ödeyecek.

İhracatçılara KDV iadesi hızlanacak, 
muafiyet artacak
Yapılacak değişiklikle ihracatçıların KDV iade 
kapsamı genişleyecek. 

Halen sadece ihraç edilen malın içine giren her 
türlü üründeki KDV iade ediliyordu. Değişiklik-
le yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de 
iade edilebilecek. Tasarıyla, hayırsever tarafın-
dan yaptırılan ve bağışlanan okul, sağlık tesisi, 
öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, 
huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, iba-
dethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, 
gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kampları 
inşası için mal ve hizmet alımı KDV’den istisna 
olacak.

25 Maddelik tasarıda öngörülen bazı 
düzenlemeler şöyle:
-Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik 
makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna ola-
cak.

-Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulu-
nanların bölge içinde geliştirdiği oyun yazılım-
ları KDV’den istisna olacak.

-Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama 
ve terminal hizmetleri tam istisna olacak.

-Konfeksiyon kırpıntılarının teslimlerinden KDV 
alınmayacak.

-Adi ortaklıklar sermaye şirketine dönüşürken 
KDV alınmayacak.

-Gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların de-
polarına verilen mallar KDV ve ÖTV’den muaf 
olacak.

-Sağlık turizmini desteklemek için, yabancıya 
Türkiye’de sunulan sağlık hizmeti KDV’den istis-
na olacak. Sağlık hizmeti dışındaki hizmetlerden 
KDV alınacak.

-Özel okullar, üniversiteler ve yüksek okulların 
bedelsiz verdiği eğitimler, öğrenci yurtlarındaki 
bedelsiz kalışlar KDV’den muaf olacak. Ayrıca, 
kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal ve hiz-
metler, kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal 
ve hizmetler, gıda bankalarına verilen malzeme-
ler, kanunla belirlenmiş diplomatik temsilcilikler 
ile yabancı hayır kurumlarına yapılan teslimler-
den KDV iadesi istenebilecek.

Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklikler öngören Kanun Tasarısı 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi.

Kaynak: www.dunya.com

Naci Ağbal
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Türkİye’nİn 
Tasarruf Ve İsraf Tablosu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ba-
kanlık himayesinde Türkiye genelindeki israfın 
boyutlarının incelenmesi amacıyla yaptırılan 
araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. 7 böl-
ge, 26 ildeki bin 650 kişiyle görüşülerek yapılan 
araştırmaya göre, kamuoyunun yüzde 13,8’inin 
tasarruf kaygısı taşımadığını belirten Tüfenkci, ki-
şilerin yüzde 86,4’ünün son bir yıl içinde tasarruf 
yapmadığını, ortalama tasarruf tutarının, aylık 
gelirin yaklaşık 5’te 1’i olduğunu söyledi.

Tüfenkci, tasarruf yapanların yüzde 37’sinin aylık 
gelirlerinin yüzde 10’undan azını, yüzde 36’sının 
ise yüzde 21’inden fazlasını tasarrufa ayırdığına 
işaret ederek, “Türk lirası ve döviz tasarruflarının 
yüzde 20’si evde nakit olarak saklanıyor. Tasarruf 
yaptığını belirtenlerin yüzde 36,2’si banka mev-
duatı, yüzde 35,3’ü altınla tasarruflarını değer-
lendiriyor. Özellikle altının evde saklanma oranı 
yüzde 77,2 gibi yüksek düzeyde.” dedi.

Kredi kullananların ortalama borcu 
bin 160 lira
Türk halkının borçlanma davranışlarına ilişkin so-

nuçları aktaran Tüfenkci, şöyle konuştu:
“Hane halkının yüzde 45’i kredi kartı sahibi, yüz-
de 10’unun banka kredisi borcu var. Banka kre-
disi kullananların ortalama aylık bin 160 lira kredi 
borcu bulunuyor. Kredi kartı sahiplerinin yarıdan 
çoğunun (yüzde 65,5) bir, yüzde 23,1’inin iki 
kredi kartı var. Aktif kullanılan kredi kartı sayısı 
ortalama 1,4 oldu. Bireylerin aylık ortalama kredi 
kartı borcu 969,7 lira olarak belirlenirken, yüzde 
22,7’sinin bin liradan fazla borcu bulunuyor.”

Gıda alışverişinde ihtiyaç listesine 
uyulmuyor
Tüfenkci, enerji tüketimine ilişkin araştırmadan 
çıkan sonuçları değerlendirirken, çamaşır ve bu-
laşık makinesi sahiplerinin yüzde 80’inin bunları 
kullandığını dile getirdi. Bulaşık makinesi kullan-
manın elde yıkamaya göre 2 ile 13 kat su tasarru-
fu sağladığının altını çizen Tüfenkci, şöyle devam 
etti: “Gündüz lambaları açma eğiliminin çok az 
olduğu ve gün ışığından faydalanmanın yaygın-
lığı gözlendi. Elektrikli aletlerin fişini çekmek ve 
bakımını yapmak, elektrik tasarrufuyla ilgili bilinç 
seviyesinin en düşük olduğu unsurlar oldu. Katı-
lımcılar arasında tasarruflu ampul kullanılmasına 
ve elektrikli ürün satın alırken enerji verimliliği-
nin yüksek olmasına dikkat edildiği görüldü. 
Bireylerin yüzde 69,7’sinin evinin ısınma şeklinin 
doğalgaz olduğu, bunu kömür (yüzde 20,1) ve 
elektrik/klimanın (yüzde 9,9) izlediği belirlendi. 
Doğalgaz kullananların yüzde 67’si ise tasarruf 
açısından bunu tercih ettiğini belirtmiştir.”

Yemekleri tüketeceği kadar pişirmenin ve gıda-
ları ihtiyacı kadar satın almanın ise gıda tasarrufu 
konusunda en çok sergilenen davranış oldu-
ğuna dikkati çeken Tüfenkci, gıda alışverişine 
çıkmadan önce alışveriş listesi hazırlamanın, bu 
listeye uygun biçimde alışverişi tamamlamanın 
ve artan gıdayı değerlendirmenin bilinç düzeyi-
nin artırılması gereken alanlar olduğunu söyledi.

Giyimde ihtiyaç dışı tüketim yüksek
Tüfenkci, tüketicilerin giyim alışverişinden önce 
fiyat ve kalite karşılaştırması duyarlılığında ol-
masına rağmen, giyim kategorisinde ihtiyaç dışı 
tüketimin oldukça yüksek olduğunu bildirdi. 
Her 10 kişiden 6’sının ihtiyaç dışında ürün satın 
aldığını ve dolabında çok az giyilen giysiler bu-

lunduğunu vurgulayan Tüfenkci, gelir ve gider 
karşılaştırmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

“Toplumun yüzde 60’ı giderinin gelirinden fazla 
olması halinde yakınlarından borç alıyor. Hane 
halkının yüzde 33’ü borçlanma yöntemi olarak 
kredi kartını kullanıyor. Hane halkının yüzde 60’ı 
olası gelir artışını tasarruf yaparak değerlendire-
bileceğini belirtirken, yüzde 40’ı harcamalarını 
artıracağını öngörüyor. Vatandaşlar tarafından 
aylık giderleri azaltmak için öncelikle fatura tu-
tarlarının azaltılması (yüzde 80,1), ihtiyaç dışı har-
camaların düşürülmesi (yüzde 69,3) planlanıyor.” 
Son 1 yıl içinde bireysel emeklilik yoluyla tasar-
ruf yapma oranının yalnızca yüzde 0,8 olduğuna 
işaret eden Tüfenkci, aylık ortalama, 65,4 lira su, 
108,5 lira elektrik, 443,3 lira gıda, 210,1 lira giyim, 
236,6 lira eğlence ve sosyalleşme harcaması ya-
pıldığını dile getirdi.

Alınması gereken tedbirler
Tüfenkci, ülkede israfın azaltılması için yapılması 
gerekenleri şöyle sıraladı:
- İsrafla ilgili eğitim programları hazırlanmalı ve 
bu programlar yaşam boyu eğitim çerçevesinde 
sürekli hale getirilmeli.
- Finansal yönetim ve ev idaresi konusunda bi-
linçlendirme çalışması yapılmalı.
- Bireyler, tasarruf yapma ve tasarrufların finansal 
sistem içinde nasıl değerlendirilmesi gerektiği 
konularında bilgilendirilmeli.
- Ekonomi yönetimi tarafından tasarrufları teşvik 
edici önlemler alınmalı, tasarruf yapmak cazip 
hale getirilmeli.
- Bireylerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin 
edecek yatırım araçları geliştirilmeli.
- Bireyler kredi kartının ekonomik imkanlarına 
göre kullanımı konusunda bilinçlendirilmeli.
- Bireyler gıda tasarrufu için alışveriş listesi yap-
maya teşvik edilmeli.
- Bireyleri sermaye piyasası araçlarına yönlendi-
rici nitelikte yatırım danışmanlığı hizmeti verile-
bilir.
- Yastık altı tasarrufu finansal sisteme kazandır-
mak için faiz imkanları gibi cazip avantajlar su-
nulmalı ve bu avantajların duyurulması sağlan-
malı.
- Yastık altı tasarrufun risklerinin altı çizilmeli.

Bakanlık bünyesinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türk insanı ihtiyacının üzerinde giyim 
harcaması yapıyor, tasarrufların önemli bir kısmı ise evde saklanıyor.

Kaynak: www.dunya.com
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ek İsTİHdam sağlayana 
yenİ desTek Gelİyor

Hükümetin istihdam seferberliği çerçevesinde 
bir süredir aldığı önlemlere yenileri ekleniyor. 
Meclis’te görüşülmekte olan torba yasayla 2020 
yılı sonuna kadar işverene yeni destekler geliyor.

Son bir yılda sağlanan 1.5 milyon yeni istihda-
mın verilecek yeni desteklerle daha da artırılma-
sı hedefleniyor. Tasarıyla getirilen düzenlemeyle 
teşviklerden geriye doğru yararlanmanın da 
önü açılıyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ar-
dından bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kuru-
mu’na başvurarak bu haktan faydalanılabilecek. 
Torba yasayla mevcut istihdam sayısına ilave is-
tihdam sağlayan işverenlere bu yıl 12 ay sürey-
le, aylık 883 lira vergi ve prim desteği verilmesi 
öngörülüyor.

Geriye dönük teşvikler
Tasarıyla geçmişe dönük prim teşviki destek ve 
indirimlerinden yararlanmanın önü açılıyor.

Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararla-
nabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönem-
lerde gerekli tüm koşulları sağlamış olması ve 
yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden 6 ay 
içerisinde SGK’ya müracaat edilmesi şartıyla, 
başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6 aya 
ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim 
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabi-
lecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, des-
tek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek 
ve indirimi ile değiştirilebilecek. 

Torba Kanun’un, yürürlüğe girmesinin takip 
eden ay başından itibaren bir ay içinde kuruma 
yapılacak müracaatlarda, yararlanılmamış olan 
prim teşviki, destek ve indirimlerden yararla-
nabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, 
destek ve indirimi ile değiştirebilecekler. Talep-
te bulunan işverenlere iade edilecek tutar, dü-
zenlemenin yürürlük tarihinden önce talepte 
bulunanlar için yürürlük tarihini takip eden ay-
başından, yürürlük tarihinden sonra talepte bu-
lunanlar için talep tarihini takip eden aybaşın-
dan itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle 
hesaplanarak düzenlemenin yürürlüğe girdiği 
tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 
3 yıl içinde ödenecek.

Meclis’te görüşülen torba yasa, işe alınacak her işçi için işverene aylık 883 lira vergi-prim desteği 
öngörüyor.
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Her bir ilave işçi için 12 aylık destek 10 
bin 596 lira olacak
İŞ-KUR’a kayıtlı işsizler arasından 1 Ocak 2018 
ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında özel sektör 
tarafından ilave istihdam sağlanması durumun-
da özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; 883 
TL sosyal güvenlik primi desteği verilecek. 12 ay 
boyunca sağlanacak destek tutarı 10 bin 596 
lira olacak. Dolayısıyla bir işveren her işe alacağı 
kişi için bir yıl boyunca devlete ödemesi gere-
ken 10 bin 596 liralık yükten kurtulacak. İmalat 
ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yer-
lerinde ilave işe alınacaklar için sosyal güvenlik 
primi desteği 2 bin 151 TL olacak.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 700 
bin ek istihdam sağlanacak
SGK kasım ayı verilerine göre imalat sektöründe 
265 bin 567, bilişim sektöründe 18 bin 339, di-
ğer sektörlerde 1 milyon 530 bin 232 özel sektör 
iş yeri bulunuyor. Bakan Ağbal’ın verdiği bilgiye 
göre düzenleme kapsamında imalat ve bilişim 
sektörü dahil, 2018 yılında ilk defa ilave olarak 
işe alınacaklarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarda 700 bin ilave 
istihdam sağlanması bekleniyor. Bu kapsamda 
imalat ve bilişim sektöründe yaklaşık 200 bin, 
diğer sektörlerde ise 500 bin bir ilave istihdam 
öngörülüyor. 

Bu kapsamda İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ima-
lat ve bilişim sektöründen ilk defa ilave olarak 
çalışacaklar arasından 1 milyar 247 milyon lira, 
diğer sektörler için ise 2 milyar 166 milyon liralık 
bir gider oluşacak. İşsizlik sigortası fonundan ve-
rilecek bu desteğin 2018 yılındaki maliyeti top-
lam 3 milyar 414 milyon liraya ulaşacak.

Kadın, genç istihdamına 18 ay destek verilecek
Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik sü-
resi 12 ay yerine 18 ay olacak. Kadın, genç ve 
engelli çalışan desteği ile 18 ayda işveren üze-
rindeki 15 bin 894 liralık yük alınacak. Tasarıda 
bu çalışanlara ilişkin gelir vergisinin alınmama-
sı yönünde de bir destek yer alırken, imalat ve 
bilişim sektöründe çalışacaklar için 135 milyon, 
diğer sektörlerde çalışacaklar için de 347 milyon 
liralık bir gelir vergisinden vazgeçilecek.

İmalat sektöründe 1 ile 3 çalışanı olan ve ustalık 
belgesine sahip esnafa 2018 yılında uygulan-
mak üzere 18 yaşından büyük ve 25 yaşından 
küçük sigortalıları işe alarak ilave istihdam sağ-
lamaları halinde en fazla iki kişi için iki ayda bir 
sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinde 
ücret desteği verilecek. SGK’nın kasım ayı veri-
lerine göre, imalat sektöründe 1 ile 3 arasında 
işçi çalıştıran iş yeri sayısı 140 bin 201. Genç işçi 
çalıştıran küçük imalatçı işletmelerde uygulana-

cak ‘Bir Senden Bir Benden’ şeklinde adlandıran 
teşvik çerçevesinde ücret dahil olmak üzere 2 
bin 486 lira destek sağlanacak. Programa başvu-
ran imalatçı esnafın 6 ayda yararlanacağı destek 
tutarı da 14 bin 917 lira olacak. Düzenlemeden 
50 bin kişinin faydalanması beklenirken devle-
te getireceği yük 746 milyon TL olarak tahmin 
ediliyor.

Asgari ücrete 100 TL’lik destek 2018’de 
de devam edecek
İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 
100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygu-
lamasına 2018 yılında da devam edilecek. 9 
milyar TL maliyet getirecek. Tasarıyla vergi yükü 
sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde 
azalması önleniyor. Asgari ücret üzerindeki ver-
gi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde 
sabit tutulmasıyla kalıcı olarak asgari ücretin yıl 
boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi 
sağlanıyor. 6,2 milyon asgari ücretlinin fayda-
landığı düzenlemenin maliyet 800 milyon TL 
olarak hesaplandı.

Tasarıda, işverene dönük kolaylıklar da yer alıyor
Tasarıyla kadınların çalışma hayatına katılma-
sının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi 
çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir 
parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti 
vergi dışı bırakılıyor. İşverenlerce iş yerinde kreş 
ve gündüz bakımevi hizmetlerinin verilmediği 
durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetle-
ri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükellef-
lerine yapılması şartıyla her bir çocuk için aylık, 
asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini 
aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacak. Bu 
yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt tuta-
rının yüzde 50’sine kadar artırmaya ve kanuni 
seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili 
olacak. Tasarıda işverene dönük kolaylıklarda 
yer alıyor. Gençlerin istihdam edilebilirliklerini 
artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigorta-
lılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılma-
ya başlanılan tarih itibariyle verilmesine imkan 
sağlanıyor. Ay içinde otuz günden az çalıştırılan 
sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı 
yeterli görülerek işverenlerin kuruma belge ver-
me zorunluluğu kaldırılıyor.

İnşaatçılar 12’den vurdu
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Ku-
rulunun 2017-2018 Eylem Planı’ndan derlediği 
bilgilere göre, inşaat izinleri için yapılacak işlem 
sayısı 18’den 6’ya indirilecek, inşaat yapmak is-
teyenler projesini ve evrakını belediyeye teslim 
edecek. Belediyeler bu evrakı elektronik ortam-
da kendi birimlerine ve ilgili idarelere gönde-
recek, onayları elektronik ortamda alacak. Yapı 
ruhsatı formunda bulunması gereken imza sa-
yısı 18’den 1’e düşürülürken, inşaata tek imza ile 
başlama kolaylığı getirildi.

Kaynak: www.dunya.com
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güney afrİka pazarı 
Türk yaTırıMcıları beklİyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üyelerine yöne-
lik ticaret ve yatırım fırsatlarını araştırdığı ülke 
günleri kapsamında bu kez başta Sahra altı Af-
rika olmak üzere tüm kıtayı etkisi altına alan ör-
nek ülke konumundaki Güney Afrika Cumhuri-
yeti’ni ele aldı. “Güney Afrika Cumhuriyeti Ülke 
Günü ve Türkiye için Fırsatlar” seminerinde, 
ülkenin ekonomik durumu, dış ticareti, pazar 
yapısı, yatırım ve iş fırsatları, iş kültürü ile Türk 
firmalarının bu ülkedeki deneyimleri aktarıldı. 
Seminerin açılış konuşmalarını İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Ma-
lefane gerçekleştirdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 
2017 yılında ikili ticaret hacminin 2,2 milyar 
dolar olduğu Türkiye ve Güney Afrika Cumhu-
riyeti arasında henüz bir Serbest Ticaret Anlaş-
ması (STA) bulunmadığına dikkat çekti. İki ülke 
arasında STA’nın yapılması için Ekonomi Ba-
kanlığının gerçekleştirdiği girişimin umut veri-
ci olduğunu niteleyen Bahçıvan “Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Türkiye’nin Sahranın Güneyinde-
ki Afrika’daki en önemli ticaret ortağı. Bölgenin 

en büyük ekonomisine sahip Güney Afrika ile 
ticaretimiz Sahranın Güneyindeki diğer ülke-
lerle toplam ticaretimizin yaklaşık yüzde 40’ını 
oluşturuyor. İki ülke ticaret hacmimizi artırma 
doğrultusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Bu-
nun yanı sıra Güney Afrikalı yöneticilerin de ül-
kemizden yatırımcıları samimiyetle ülkelerine 
davet ettiğini görüyoruz. Bu daveti büyük bir 
fırsat olarak görmemiz gerekli. İki ülke arasında 
STA imzalanması halinde ekonomik ve ticari 
ilişkilerimiz güçlü bir ivme yakalayacak” dedi.

İnşaat, tekstil, makine ve cam eşyada 
potansiyel var
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Türkiye’den 
100’ü aşkın şirketin faaliyet göstermesinin, pa-
zarda yer almayan firmalar için cesaret verici 
olduğunun altını çizen Bahçıvan “Güney Afrika 
ihracat için önemli fırsatlar sunuyor. Potansiyel 
taşıdığı düşünülen sektörlerin bazıları; yapı ve 
inşaat malzemeleri, tekstil, makineler, cam ve 
camdan eşyalardır. Otomotiv ve yan sanayi 
sektöründe de fırsatlar olduğu ifade ediliyor. 
Kauçuktan dış lastikler sektöründe canlı bir iç 
talep söz konusu. Altyapı ve müteahhitlik ala-

nında Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yıllık iki 
milyar dolar civarında bir iş hacmi var. Liman 
ve havaalanı inşası ve genişletilmesi gibi pro-
jelerde ve Angola boru hattı gibi projelerde fir-
malarımız önemli rol oynayabilir. Ayrıca, Güney 
Afrikalı firmalarla iş birliği yapılarak, Sahra’nın 
Güneyindeki diğer ülkelerdeki altyapı proje-
lerinde de yer almak mümkün” diye konuştu. 
Bahçıvan, Güney Afrika pazarına ilişkin olarak 
şu bilgileri de paylaştı:

“Güney Afrika Cumhuriyeti tek başına Afrika 
kıtasının toplam sınai üretiminin yüzde 40’ını, 
kıtanın toplam GSYH’sinin yüzde 20’sini, top-
lam elektrik üretiminin yüzde 50’sini ve maden 
üretiminin ise yüzde 45’ini gerçekleştiriyor. 
Kıtanın en iyi ulaşım altyapısına sahip. Büyük 
çaplı limanları, etkin kara ulaşım ağı, dünyanın 
birçok bölgesiyle havayolu bağlantıları mev-
cut. Ülkede faaliyet gösteren Türkiye’den 100’ü 
aşkın şirketin yatırımların toplam değeri 600 
milyon doların üzerinde. Bu yatırımlar ağırlıklı 
olarak madencilik ve tekstil sektörlerinde. Baş-
ta Cape Town ve Johannesburg kentlerinde 
olmak üzere, vatandaşlarımıza ait tekstil, halı, 
gıda ağırlıklı ithalat, toptan ve perakende sa-
tış yapan firmalar bulunuyor. Son dönemde 
beyaz eşya, elektrikli ev aletleri ve demir çelik 
sektörlerinde gerçekleştirilen önemli yatırım-
lar, ülkemizin Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yö-
nelik yüksek ilgisini ortaya koyuyor.”

“İki ülke arasında 5 milyar dolar ticaret 
mümkün”
Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 
Pule Isaac Malefane de “Tüm Afrika kıtası, sağlık 
sektöründen yaşam kalitesinin yükseltilmesine 
kadar kalkınmamıza yardım eden Türkiye’yi 
takdir etmektedir. 2018 yılını Mandela yılı ilan 
ettik. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi de bu 
yılki vizyonun bir parçası. Bu kapsamda önü-
müzdeki nisan ayında İstanbul’da faaliyetle-
rimiz olacak. Ülke ekonomimiz istikrarlıdır ve 
Türk yatırımcılara açıktır. İki ülke arasında 5 mil-
yar dolarlık bir ticaret yakın zamanda gerçek-
leşecek diye temenni ediyoruz” diye konuştu.

İSO’da gerçekleştirilen seminerde konuşan Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Malefane, 
iki ülke ilişkilerinin 5 milyar dolarlık ticaret hacmi barındırdığını ve Türk yatırımcıları beklediklerini 
bildirdi. İSO Başkanı Bahçıvan ise iki ülke arasında STA imzanlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: www.dunya.com
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Tİm, HükümeTTen 
4 yenİ TalepTe bulundu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
hükümetten 4 talepte bulundu. 
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin organizasyonuyla ger-
çekleştirilen İhracatçılarla İstişare Toplantısı, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımıyla Ankara 
Marriott Hotel’de yapıldı.

Büyükekşi, buradaki konuşmasında, Türkiye’nin 
ihracatına verdikleri destekler ve ihracatçıların 
sorunlarına getirdikleri çözümlerden dolayı 
tüm bakanlara teşekkür ederek, 2017’nin ülke-
nin ihracatı ve ekonomisi açısından son derece 
güzel geçtiğini söyledi.

“İki sorunumuzdan biri çözüldü”
Atılım yılı ilan ettikleri 2017’yi hedeflerini aşa-
rak 157,1 milyar dolar ihracatla tamamladıkları-
nı hatırlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

“Bu başarıda bizi her zaman dinleyen, ihracat-
çıların taleplerini değerlendiren, sorunlarımızı 
süratle çözen Ekonomi Bakanımız ve hükü-
metimizin katkısı oldukça büyük. 2 yıl önce, 
Başbakanlığımız başta olmak üzere tüm ba-
kanlıklara iletmiş olduğumuz 210 sorunluk bir 
talep listemiz vardı. Bunların 101’i kısmen veya 
tamamen çözüldü. Yani 2 yıl içinde ihracatçıla-
rımızın iki sorunundan birisi çözülmüş oldu. Bu 
oran, ihracata verilen önem açısından son de-
rece sevindirici. Çözülen sorunlar ihracatımızın 
özellikle bir adım daha ileri gitmesi açısından 
son derece kıymetli.”

Büyükekşi, ihracata verilen desteklerin göz ardı 
edilmemesi gerektiğini belirterek, bu destek-
lerden bazılarının ihracatçıya yeşil pasaport 
verilmesi, bütçede ihracatçılar için sağlanan 
desteğin 3 katına çıkarılması, Eximbank serma-
yesinin 3 katına çıkarılması, Kredi Garanti Fonu 
(KGF) ve e-ticaret sitelerine verilen destekler 
olduğunu anlattı.

“169 milyar dolarlık hedefi aşacağız”
Büyükekşi, 20-30 yıldır çözüm bekleyen, ihra-
catçıların önünde engel teşkil eden konular 
olduğuna işaret ederek, çözülemez denilen 
birçok sorunun bu süreçte hızla sonuca ulaştı-
rıldığını aktardı. Büyükekşi, “Nasıl geçen yıl ihra-
catta atılım yılı dediysek, 2018 için de rekorlar 
yılı diyoruz, 169 milyar dolarlık hedefi aşıp, 170-
175 milyar doları hedefliyoruz.” dedi.

Büyükekşi’nin açıkladığı TİM’in 
hükümetten 4 talebi ise şöyle:
- Gümrüklerde fazla mesai ücreti kaldırılmalı.

- Firmalara, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 
için danışmanlık desteği sağlanmalı. 

- İhracata devlet destekleri, vergi hesaplamala-
rından istisna tutulmalı.

- İstanbul’da uluslararası standartlara uygun bir 
fuar alanı olmalı.

Ankara’da 6 bakan ile istişare toplantısı yapan TİM, hükümetten 4 talepte bulundu. Bu taleplerden 
biri İstanbul’da uluslararası standartlara uygun bir fuar alanının yapılması oldu.

Kaynak: www.dunya.com
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OsB’de İsTİHdam ŞarTıyla 
bedelsİz arazİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, OSB’ler-
de yer alan parsellerin istihdam şartıyla, tama-
men veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin yö-
netmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’ler yanı sıra, 
kredi kullananlar, kredi kulanmış olup borcu 
devam eden OSB’lerde müteşebbis heyet veya 
genel kurul kararıyla asgari istihdam şartını 
taşımaları halinde, tahsis edilmemiş parseller 

tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis 
edilebilecek.

Buna göre 20 bin metrekareden büyük parseller 
için 50 kişilik istihdam şartı aranacak. 10 bin-20 
bin metrekare arasındaki parseller için 30, 5-10 
bin metrekare arasındaki parsel için 20, 5 bin 
metrekareye kadar olan parseller için ise en az 
10 kişilik istihdam şartı aranacak.

Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler ara-
sında öncelik; yatırım tutarı, istihdam, ihracat 
ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim 
kurulları tarafından belirlenecek.

Organize sanayi bölgelerinde istihdam şartıyla bedelsiz arazi tahsisine ilişkin yönetmelik Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: www.dunya.com
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Bakan elVan’dan sanayİ üreTİmİ 
değerlendİrMesİ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yazılı açıklamasın-
da, Aralık 2017’ye ilişkin sanayi üretim verilerini 
değerlendirdi. Elvan, beklentilerin üzerinde 
büyüme gösteren sanayi üretiminin, geçen yı-
lın aralık ayında yüzde 8,7 artışla aynı dönem 
itibarıyla son 7 yılın en yüksek artış oranına 
ulaştığına dikkati çekti. 2017’deki ortalama 
artışın yüzde 6,3 olarak gerçekleştiğini ve söz 
konusu oranın son 6 yılın en yüksek ortalaması 
olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

“2017 yılının son çeyreğinde sanayide üretim 
yüzde 7,8, imalat sanayisinde üretim yüzde 8 
artmıştır. Bu rakamlar, yüzde 7’nin üzerinde bir 
büyüme beklediğimiz 2017 yılı için güçlü bir 
altyapı oluşturmuştur. Alt kalemlere bakıldı-
ğında aralık ayında tüm ana sanayi grupların-
da üretim artışı gerçekleşmiştir. Bu kapsam-
da, sermaye malı üretimi yüzde 10,7, ara malı 
üretimi yüzde 13,9 ve dayanıksız tüketim malı 
üretimi yüzde 5,4 artmıştır. Buna göre yılın son 
çeyreğinde sermaye malı üretimi yüzde 11,8, 

ara malı üretimi yüzde 9,3 yükselmiştir. Sanayi 
üretiminde gözlenen bu güçlü ivme, 2018 yılı 
büyüme beklentilerini yukarı çekmektedir.”

İmalat sanayisinde üretimin aralıkta yüzde 8,9 
arttığına işaret eden Elvan, alt sektörler açı-
sından değerlendirildiğinde ise 2016’nın aynı 
dönemine göre; makine-teçhizat ürünleri üre-
timinin yüzde 16,1, ana metal sanayisi üretimi-
nin yüzde 12,1, giyim eşyaları imalatının yüzde 
11,5, tekstil ürünleri imalatının yüzde 10,3, gıda 
ürünleri imalatının yüzde 10,2, mobilya imala-
tının yüzde 8,8 ve motorlu kara taşıtı imalatının 
yüzde 6,1 artış gösterdiğini ifade etti.

“Yatırım eğilimi artışını ortaya koyuyor”
Sanayi sektörü için önem arz eden anılan sek-
törlerdeki yüksek üretim artışlarının, son çey-
rekte yatırım eğilimi artışını belirgin bir şekilde 
ortaya koyduğunun altını çizen Elvan, şunları 
kaydetti:

“Yatırım eğilimini ortaya koyan diğer önemli bir 
gösterge, kapasite kullanım oranlarındaki artış-
tır. Nitekim aralık ayında kapasite kullanım ora-
nı yüzde 79 ve satın alma yöneticileri endeksi 
(PMI) 54,9 ile yüksek seviyesini korumuştur. Yıl-
lık olarak kapasite kullanım oranı 2017 yılında 
yüzde 78,5 seviyesine ulaşmıştır. Bu oran son 
9 yılın en yükseğidir. PMI ise yıllık olarak 52,8 ile 
2011 sonrasında en yüksek düzeye ulaşmıştır. 
Bu göstergeler önümüzdeki dönemde yeni 
yatırımların en önemli habercisidir. Bu da üreti-
min, ihracatın ve istihdamın artmasında temel 
rolü oynayacaktır. Güçlü ekonomimiz, reel sek-
törümüzün dinamizmiyle emin adımlarla yolu-
na devam edecektir. 2017 yıllık büyüme hızının 
yüzde 7’nin üzerinde gerçekleşmesini ve 2018 
yılına da güçlü bir giriş yapmasını bekliyoruz. 
Türkiye ekonomisi iç ve dış tüm olumsuz algı 
operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı bir 
şekilde yoluna devam etmektedir.”

Kalkınma Bakanı Elvan, sanayi sektörü için önem arz eden sektörlerdeki yüksek üretim artışlarının, 
son çeyrekte yatırım eğilimi artışını belirgin bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: www.dunya.com

Lütfi Elvan
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yerlİ kömür sanayİcİlerİn 
planını bozdu

Enerji yoğun sektörler yeni yılın gelişiyle birlik-
te zor bir döneme girdi. Yılbaşından itibaren 
sanayinin kullandığı doğalgaz fiyatlarına gelen 
yüzde 13.6’lık zammın ardından, sanayiciye bir 
darbe de kömür fiyatlarından geldi.

Bir gecede yüzde 50 zamlanan yerli kömür 201 
liradan 300 liraya çıktı. Yeni yıl ile birlikte enflas-
yon nedeniyle ürün ve hizmet fiyatlarını yüzde 
10 civarında artıran sanayiciler ise “Bizim yaptığı-
mız zam, enerjiye gelen zamları bile karşılamaz” 
görüşünü dillendiriyorlar. Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Kemal 
Oğuz, buhar elde etmek için daha ucuz olan 
kömüre yöneldiklerini ancak gelen zamlarla bu 
avantajın dezavantaja dönüştüğünü belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl sonuna kadar kömürü 201 liraya 
temin ettiklerini ifade eden Oğuz, “Biz özellikle 
Soma kömürünü kullanıyoruz. Buna 1 gecede 
yüzde 50 zam geldi. Bir anda 301 liraya temin 
eder hale geldik. Yıllık enflasyon yüzde 12’ler-
de ama enerjiye gelen zamlar bunun üstünde” 
dedi. Soma kömüründeki zammın diğer kömür-
lerde de aynı artışa yol açtığını anlatan Oğuz, bu 

nedenle alternatif yakıt için araştırma yaptıkla-
rını bildirdi. Enflasyon oranlarına rağmen kendi 
sektörünün ürünlere yüzde 10 civarında zam 
yaptığını anlatan Kemal Oğuz, sadece kömüre 
gelen zam düşünüldüğünde, kendi yaptıkları 
zammın hiçbir anlamı kalmadığını vurguladı.

‘Yerli kömür hamlesi de etkili olabilir’
Yerli kömürde fiyat hızla artarken, ithal kömürde 
de fiyatlar 2017’nin başından bu yana yükseliş-
te. Geçen yıl toplam 3.1 milyar dolarlık kömür 
ithalatı yapılırken, fiyatların bu güne kadar 
yaklaşık yüzde 20 arttığı kaydediliyor. Özellikle 
Rusya, Kolombiya, Kanada, ABD gibi ülkelerden 
kömür ithal edilirken, 5 bin 800 kalorinin altın-
daki kömürün ithaline izin verilmiyor. Çimento 
sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın tem-
silcisi de enerjiyi büyük oranda ithal kömürden 
sağladıklarını ifade ederek, kömüre gelen zam 
nedeniyle çimento fiyatlarının da yukarı yönlü 
hareket ettiğini açıkladı. Bir beton üreticisi de 
çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle, beton 
fiyatlarının zamlandığını dile getiriyor. Uzun 
zamandır kömürde zam beklentisi olduğunu 
anlatan TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İsmet 

Kasapoğlu, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle 
böyle bir zam gereği duyulduğunu kaydetti. 
Kasapoğlu, Hükümet kanadından yapılan ‘yerli 
kömüre daha çok önem vereceğiz’ açıklaması-
nın da zammın yüksek olmasına yol açmış ola-
bileceğine işaret etti.

“Talepteki artış fiyatları yükseltti”
MİL-TEN Şirketler Topluluğu’nun sahibi Cemil 
Ökten kömür fiyatlarında ciddi bir artış olduğu-
na işaret etti. Maliyetlerdeki artışın kömür fiyat-
larını tetiklediğini anlatan Ökten, şöyle devam 
etti: “Asıl neden arz- talep dengesinde yatıyor. 
Kömür arzı 1- 1.5 yıl önceden yapılan çalışma-
larla belirleniyor. Anlık gelen talep artışına göre 
üretimi artırmak mümkün değil. İthal kömüre 
gelen zam, döviz fiyatlarındaki artışlar nede-
niyle kömür kullanıcıları yerli kömüre yöneldi. 
Elektrik santrallerinde de yerli kömür kullanılıyor 
ve teşvik ediliyor. Bütün bunlar talebi artırdı. Arz 
da aynı kalınca fiyatlar yükseldi. Kömür fiyatları 1 
yıldır baskılanıyordu zaten. Bir de dövizdeki ar-
tış nedeniyle lojistik gibi hizmetlerde de fiyatlar 
arttı. Bu da zamda etkili oldu.”

Fiyatlar dünya ortalamasına yaklaştı
Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaff er 
Polat vatandaşın kullandığı kömüre yüzde 20, 
sanayicinin kullandığı kömüre ise yüzde 44’lük 
zam geldiğini doğruladı. Yerli kömüre gelen 
çok yüksek oranlı artışın altında yatan nedenin 
kömür fiyatlarının dünya ortalamalarına yaklaş-
tırmak olduğunu ifade eden Polat, şunları söy-
ledi: “Kömür fiyatı birim/ kalori değeri üstünden 
belirlenir. Bizde yıllardır dünya kömürü 10 liray-
sa bizimki 7 lira olsun gibi bir strateji belirlendi. 
Devlet yüzde 50 ucuza satıyordu yani. Fiyatlar 
belirlenirken bize de soruldu. Biz de ‘Sanayici 
küresel rakipleriyle mücadele ediyorsa, kömür 
fiyatları da küresel seviyeye gelmeli’ diye görüş 
bildirdik. Piyasada eskiden de küresel ortalama-
lara yakın fiyattan satılıyordu ama aracılar para 
kazanıyordu. Artık bu olmayacak. Eski fiyat doğ-
ru değildi. Bu fiyatlar bile dünya ortalamasının 
yüzde 15 altında.”

Sanayiciler yıla enerji zamlarıyla girdi. Yılın ilk günlerinde devreye giren yüzde 13.6’lık doğalgaz 
zammından sonra, yerli kömüre de yüzde 50 civarında zam geldi. Sanayiciler bu maliyet artışı ile 
nasıl rekabet edebileceklerini bilemezken, kömüre gelen zam diğer zamları da tetiklemeye başladı.

Kaynak: www.dunya.com
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pamukTa “rekOr üreTİm” 
beklenTİsİ

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, 
yaptığı yazılı açıklama ile pamuk üretimi hak-
kında bilgilendirmede bulundu.

Türkiye’de pamuk üretiminin henüz tüketimi 
karşılayamadığı bu nedenle yıllık 600 ila 900 
bin tonluk ithalat yapmak zorunda kalındığı 
ifade edilen açıklamada, bir dönem 400 bin 
tona kadar düşen üretimin, 850 bin ton seviye-
lerine ulaşacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Ulusal Pamuk Konseyi ve İzmir Ti-
caret Borsası’nın birlikte geliştirdiği ‘GMO Free 
Turkish Cotton’ projesiyle tekstil ürünlerimizde 

Türk pamuğunun kullanılması amaçlanmak-
tadır” diyen Kocagöz, “Bu proje, ihracatın ge-
liştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının 
dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla 
faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde, Ekono-
mi Bakanlığımız himayesinde kurulan ‘Türkiye 
Tanıtım Grubu’ himayesinde dünyaya tanıtıla-
cak. Böylece Türk tekstilcisi sadece kendisine 
ait olan bu marka avantajı ile dünya tekstil li-
ginde rekabet üstünlüğü sağlama şansı elde 
edebilecek” şeklinde bilgilendirmede bulundu.

“Lisanslı depoculuk çağdaş pazarlama 
adına dev bir adım”
Kocagöz, lisanslı depoculuğun da Türk tarımın-
da çağdaş pazarlama adına atılan dev bir adım 
olduğunu bildirdi.

Kuruluşu tamamlanmak üzere olan Ürün İh-
tisas Borsası’nın, lisanslı depolara çok hızlı bir 
gelişme şansı vereceğini aktaran Karagöz, 
“Önümüzdeki sezon da umut ettiğimiz des-
tekleme miktarları uygulanırsa Türkiye pamuk 
üretiminin 1 milyon ton ile rekor kıracağından 
şüphemiz yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Kocagöz, “Önümüzdeki sezon da umut ettiğimiz destekleme 
miktarları uygulanırsa Türkiye pamuk üretiminin 1 milyon ton ile rekor kıracağından şüphemiz 
yok.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunya.com
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İHracaTTa 6 pazarda 
büyük aTak

Otomotivde ABD pazarı; hazır giyimde İspanya 
ve Hollanda, tekstilde İtalya, kimyada BAE, ABD, 
çelikte İtalya, İsrail, İspanya, metallerde İtalya, 
elektronik ve hizmette yine İtalya, İsrail ile S. Ara-
bistan, makinede İtalya, Rusya, mobilyada İsrail, 
yaş meyve sebzede Rusya pazarlarındaki artışlar 
ihracata büyük katkı yaptı. En yüksek artış yüzde 
244’le Irak’a mücevher, yüzde 136 ile İtalya’ya 
çelik ihracatında oldu. En büyük pazar kaybı ise 
Mısır’a çelik ihracatında yaşandı.

Türkiye’nin 2017 yılı ihracatı genel olarak olumlu 
bir seyir izlese de sektörel bazda önemli ayrış-
malar yaşandı. Geçen yılın kazananı otomotiv 
sektörü olurken, hazır giyim sektörü ise özellik-
le yılın ilk yarısında yaşanan sıkıntılarla yerinde 

saydı. Avrupa ekonomisindeki canlanma ihra-
catı destekledi. Euronun dolar karşısında güç-
lenmesi de dolar bazında tutulan istatistikleri 
bir miktar yukarı taşıdı.

Otomotivde ABD’ye ihracat ikiye katlandı
Otomotivde genele yayılan olumlu performans 
Avrupa’dan gelen güçlü talep ve 2016’nın so-
nunda üretime geçen iki yeni fabrika otomotiv 
sektörüne son yılların en iyi üretim ve ihracat 
performansını sağladı. Sektörün ihracatının 
dörtte üçünün gerçekleştiği AB pazarındaki 
canlılık güçlü büyümeyi destekledi. IHS Au-
tomotive, LMC gibi kuruluşlar AB pazarındaki 
büyümenin 2018 yılında sınırlı da olsa devam 
etmesini bekliyor. Ancak 2017’deki büyüme 

oranları zor. Sektör temsilcilerinin 2018 ihracat 
hedefi geçen yılki seviyenin korunması ya da 
küçük bir artış yaşanması yönünde. Sektörün 
ihracatta en yüksek artış gerçekleştirdiği pazar 
yüzde 101 ile ABD pazarı oldu.

Hazır giyimi ispanya kurtardı
Ana sektörlerde ihracatını artıramayan tek sek-
tör hazır giyim oldu. Bunun en önemli sebebi 
2016’da yaşanan güvenlik sıkıntıları oldu. Sigor-
ta şirketleri Türkiye’yi kapsam dışı bırakmayı sür-
dürdü. Alım gruplarını Türkiye’ye getiremeyen 
yerli şirketler koleksiyonlarını satmakta zorlandı. 
Uluslararası şirketler siparişlerini başka ülkelere 
kaydırdı. Bu olumsuz gelişmelere karşın sektö-
rün 2018 beklentileri kuvvetli. 

Geçen yıl ihracat 157 milyar doları geçerken 6 ülkede yüzde 100’ün üstünde artış oldu, 
2 pazarda ise kayıp yüksek!
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En önemli sebep ise Avrupa ekonomisinin 
canlanması ve euronun dolar karşısında değer 
kazanması. 2018 yıl sonu ihracat hedefi ise yüz-
de 8-10 arasında belirlendi. Sektörün yılı ekside 
kapatmasını İspanya ve Hollanda pazarı önledi. 
Tekstilde de sektörün büyük pazarlarından İtal-
ya ve Almanya öne çıktı.

Mobilyada İsrail’e ihracat yüzde 32.3 arttı
İhracatta Avrupa ağırlığının en düşük olduğu 
sektörlerden mobilya, 2017’yi yüzde 8.4 artışla 
kapattı. Ana pazarlardan Irak’a ihracat artışı yüz-
de 5’te kalırken, İran’a ihracat yüzde 3.9 geriledi. 
Bu dönemde İsrail’e ihracatın yüzde 32 artması 
dikkat çekti. Sektör 2017’de 167 ülkeye ihracat 
yaptı. En fazla ihracat yapılan 10 ülkenin toplam 
ihracata oranı yüzde 50 olarak gerçekleşti. 2018 
hedefi 5 milyar dolar ihracat. Bu geçen yıla göre 
yüzde 12’lik bir artışa işaret ediyor.

Kimyada BAE ve ABD pazarında büyük 
artış
Türkiye’nin kimya sektörü ihracatı yılı yüzde 15 
ile yüksek bir büyüme ile kapattı. Bu yükselişe 
emtia fiyatlarında yaşanan fiyat artışı destek 
olsa da iki ülkede yaşanan gelişmeler belirleyici 
oldu. Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapı-
lan ihracat yüzde 102, ABD’ye yapılan ihracat ise 
yüzde 82 arttı. Artışın yüzde 39’u bu iki ülkeden 
geldi. Sektör temsilcilerine göre bu tablo tica-

retin kendi seyri içinde oluştu. Sektörün 2018 
beklentisi artış hızının bir miktar yavaşlasa da 
sürmesi ve yılı yüzde 12’lik büyüme ile kapat-
mak. Zorlayan pazarlar arasında Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika öne çıkarken, destekleyen bölge-
ler arasında Avrupa ve Sahra altı Afrika yer alıyor.

Çeliği, ABD’de damping soruşturmaları 
durdurdu
Çelikte ihracat değer bazında yüzde 26, miktar 
bazında yüzde 8 arttı. Bu artışta Çin’in kapasite 
azaltımı ve Çinli şirketlerin iç piyasaya yönelme-
si etkili oldu. Diğer yandan ABD’nin kısıtlamaları 
sonucu en büyük pazarında ihracat artışı ya-
kalayamadı. Mısır’da da anti - damping ve te-
lafi edici vergi soruşturmaları nedeniyle büyük 
kayıp yaşadı. İsrail, İtalya, İspanya ve İngiltere 
pazarları öne çıktı. Kuzey Afrika’daki kapasite ar-
tışları bu bölgeye ihracatı olumsuz etkiledi. Irak 
ve Suriye’de devam eden çatışmalar da sektö-
rün bölgeden umduğunu bulmasını engelledi. 
2018’de AB ülkelerinden talebin sürmesi bekle-
niyor. Beklenti ihracatın miktar olarak yüzde 8 
artıp 19 milyon tona yükselmesi.

Makinede Rusya’da büyük artış oldu
2017’yi yüzde 14.8 artışla kapattı. Avrupa paza-
rında canlanma ve Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu ülkelerinde gösterilen performans ihracatı 
sürükleyen faktörler oldu. Sektörün 2018 bek-

lentisi daha mütevazı. Artış hedefi yüzde 15 
dolayında. Avrupa ülkeleri bu yıl da ana pazar 
olmayı sürdürecek. Geçen yıl İtalya ve Rusya 
pazarlarında önemli artışlar yakalandı. Özellik-
le Rusya’da ekonomik ilişkilerin yeniden rayına 
oturmasıyla yüzde 58.5 gibi yüksek artış sağlan-
dı.

Hububat ana pazarlarında güç kaybetti
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamul-
leri sektörünün ihracatı 2017’de yerinde saydı. 
Bunda sektörün 3 ana pazarı olan Irak, Suriye ve 
ABD’ye ihracattaki düşüşler etkili oldu. Sudan 
pazarında yüzde 48.9’luk düşüş dikkat çekti. 
Sektör temsilcileri 2018 için umutlu. Ancak di-
ğer sektörlerin aksine Avrupa ülkelerinin bu yıl 
ihracata olumlu katkı yapması beklenmiyor. Bu 
yüzden Uzakdoğu ülkelerinin ihracatta payının 
artması bekleniyor.

Yaş sebze-meyvede Rusya devreye girdi
2016 yılında Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı 
yaptırımlar sektörün ihracatına darbe vurmuş-
tu. 2017 toparlanma yılı oldu. Rusya’ya ihracat 
yüzde 92 arttı. Domates ihracatında kısıtlama-
nın sürmesi ise artışı sınırladı. Bir önceki yıl Rus-
ya’ya gönderilmek üzere ihracat yapılan Belarus, 
Ukrayna gibi ülkelere yapılan ihracat ise geriledi. 
Sektörün toplam ihracat artışı yüzde 12.8 oldu. 
Bu yıl da aynı oranda artış beklentisi var.

Mücevherde Irak sürprizi
Mücevher sektörünün ihracatı 2017’de yüzde 
35 artarak 3.3 milyar dolara yükseldi. Ana pazar-
lardan sadece İran’a ihracatta düşüş gerçekleşti. 
Irak ihracattaki yüzde 244.1 oranındaki artış ile 
BAE’ye yüzde 43 oranındaki artış öne çıkan ge-
lişmeler. Hong Kong ve Almanya’ya ihracatta da 
yüksek oranlı artışlar oldu. Sektördeki en dikkat 
çekici gelişme, Dubai’nin kuyumculuk işlemle-
rine getirdiği KDV ile vergisiz dönemde Dubai 
merkezli çalışan birçok kuyumculuk şirketinin 
Türkiye’ye yönelmesi oldu. Böylelikle Türkiye 
uluslararası altın ticaretinin merkezlerinden biri 
olarak öne çıktı.

Kaynak: www.dunya.com
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cazİBe merkezlerİ’nde 
deTaylar bellİ oldu

Az gelişmiş bölgelerde istihdam, üretim ve ih-
racatın artırılmasına yönelik yatırımların destek-
lenmesine ilişkin usul ve esaslara dair Bakanlar 
Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamın-
daki 23 ilde özel sektör tarafından gerçekleş-
tirilecek imalat sanayi ile çağrı ve veri merkezi 
yatırım desteklerini kapsıyor. Desteklenmesine 
karar verilen yatırımlar, komite tarafından uy-
gun bulunması halinde, enerji desteği ile 6’ncı 
bölge imkanlarından yararlanacak.

Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi 
yatırımları için;
a) Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, İğdır, 
Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası;

b) Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak 
illerinde 4 milyon Türk Lirası;

c) Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Ma-
latya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde 
ise 5 milyon Türk Lirası tutarında asgari sabit ya-
tırım şartı aranacak.

Çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik is-
tihdam sağlaması; veri merkezi yatırımlarının ise 
asgari 5 bin metrekare beyaz alan ihtiva etmesi 
gerekecek.

Enerji desteği
Komite tarafından desteklenmesi uygun gö-
rülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva 
edenlerin, sabit yatırım tutarının yüzde 25’ini 
aşmamak üzere aylık elektrik giderlerinin azami 
yüzde 30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 mil-
yon Türk Lirasına kadar bakanlık bütçesinden 
karşılanacak. Enerji desteği ödemeleri, illerde 
valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun 
değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve 

belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde 
yapılacak.

Cazibe Merkezi kapsamındaki iller
1. Adıyaman
2. Ağrı
3. Ardahan
4. Batman
5. Bayburt
6. Bingöl
7. Bitlis
8. Diyarbakır
9. Elazığ
10. Erzincan
11. Erzurum
12. Gümüşhane
13. Hakkari
14. Iğdır
15. Kars
16. Malatya
17. Mardin
18. Muş
19. Siirt
20. Şanlıurfa
21. Şırnak
22. Tunceli
23. Van

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki yatırımlara verilecek desteklere ilişkin karar Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Kaynak: www.dunya.com
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fuar desTeklerİne 
yenİ düzenleMe

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu, sektörel 
nitelikli uluslararası yurt içi fuarların desteklen-
mesine ilişkin esaslarda değişiklikler yaptı. Fu-
arların tanıtımı için yurt dışında ve yurt içinde 
verilen destekler dolardan, TL’ye dönüştürüldü. 
Dönüşümle birlikte verilen destek miktarı da 
azalmış oldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, yurt içi 
fuarın destek kapsamına alınması için TOBB in-
ternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazete-
sinde yayınlanan yıllık yurt içi fuar takviminde 
yer alması şartı korundu.

Kararda, son düzenlenen üç fuardan en az iki-
sinde yabancı ziyaretçi sayısının en az bin 500 
olması, yabancı ziyaretçilerin toplam ziyaretçi 
sayısının en az yüzde 5’i kadar olması, en az 
yüzde 5’i yabancı olmak üzere toplam katılım-
cı sayısının en az 300 olması hükme bağlandı. 
Kararın eski halinde bu şartların son fuarda kar-
şılanması gerektiği öngörülüyordu.

Fuarın yurt dışında tanıtımı için yüzde 75’ini 
karşılamak üzere 150 bin dolara kadar verilen 
destek TL’ye çevrilirken, miktarı da 525 bin lira 
olarak belirlendi. 

525 bin liranın 12 Ocak tarihli kurlara göre de-
ğeri 110 bin dolar civarında. Fuarın yurt içinde 
tanıtımı için daha önce 50 bin dolar olarak 
verilen destek miktarı 175 bin lira olarak tespit 
edildi. Bunun döviz cinsinden karşılığı ise 36 
bin dolar.

Karala birlikte fuar desteklerinin üst limitin ar-
tışları da otomatiğe bağlandı. Buna göre üst 
limit her takvim yılında (TÜFE+YİÜFE )/2 ora-
nında güncellenecek.

Fuar tanıtım desteği TL’ye çevrildi, destek miktarı düşürüldü. Fuarların destek kapsamına alınma 
şartları yeniden belirlendi.

Kaynak: www.dunya.com
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sanayİcİ, BOTaŞ Ve epdk’dan 
3 TalepTe bulundu

Boru Hatları İle Doğalgaz Taşıma Anonim Şir-
keti’nin (BOTAŞ) Aralık ayından bu yana doğal-
gaz fiyatlarına iki kez zam yapması ve EPDK’nın 
üzerinde çalıştığı son kaynak tedarik tarifesi 
tebliği düzenlemesi Türk sanayisinin üretim lo-
komotifi olan organize sanayi bölgelerini (OSB) 
tedirgin etti. OSB’lerden yoğun talep alan OS-
BÜK, konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlığı ile BOTAŞ’a taşıdı. OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fa-
tih Dönmez ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan 
Özcan’ı ziyaret ederek, OSB’lerin enerji ile ilgili 
talep ve tedirginliklerini iletti. Ayrıca konunun 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e de ile-
tildiği öğrenildi.

Sanayicinin üç talebi şöyle: “OSB’ler, BOTAŞ’ın 
yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz 
kullanan tüketicilere uyguladığı Kademe 1 tari-
fesine tabi tutulmalı”, “EPDK, son kaynak tedarik 
tarifesinde, OSB’leri perakende satış tarifesinde 

değerlendirmelidir” ve “YEKDEM maliyetleri sa-
nayicinin taşıyamayacağı bir yük haline geldi. 
Artık tabana yayılmalı.”

OSB’lerin cazibesi korunmalı
OSB’lerin Türkiye’nin sanayileşmesinde kritik 
bir rol oynadığını dile getiren OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü, “Enerjide artan her maliyet 
sanayimizin rekabet gücünü zorluyor. Ayrıca 
OSB’lerinyatırım cazibesini aşağı çekiyor. Dev-
letimiz bir yandan sanayicilerimizi yatırımları 
yapmaya özendirirken, diğer yandan OSB’lerin 
avantajlarını ortadan kaldıracak adımlar atılırsa 
bu durum üretime çok ciddi zarar verir” dedi.

Kütükcü, “Aralık ayında yapılan zammın ardın-
dan Ocak ayında da OSB’lerde proses amaçlı 
kullanılan doğalgaza yüzde 13.61, doğalgaz 
santrallerinde kullanılan doğalgaza yüzde 4.76 
ikinci bir zam yapılması taşınabilir bir maliyet 
değil. BOTAŞ bir an önce bu uygulamadan 
vazgeçerek, yıllık 300 bin metreküpün altında 

doğalgaz kullanan tüketicilere uyguladığı Ka-
deme 1 tarifesine OSB’lerde de geçmeli” diye 
konuştu.

BOTAŞ’ın OSB tüzel kişiliği yerine OSB’lerdeki 
her bir sanayicinin doğalgaz tüketimini ayrı 
ayrı değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen 
Kütükcü, “BOTAŞ doğalgaz fiyat tarifesinde OSB 
Tüzel Kişiliğini tek başına bir tüketici imiş gibi 
değerlendirmeye tabi tuttuğu için, kaçınılmaz 
bir şekilde yıllık tüketim miktarı 300 bin met-
reküpün üzerinde çıkıyor. Böylece OSB’lerimize 
yüksek tüketici oldukları gerekçesiyle zamlı ta-
rife uygulanıyor. Oysa ki, her bir OSB sanayicisi 
ayrı ayrı bir tüketici gibi değerlendirildiğinde, 
300 bin metreküpün altında tüketim yapıyor. 
Zira en büyük 11 OSB’deki 4 bin 291 firmamı-
zın yüzde 93’ü 300 bin metreküpün atında do-
ğalgaz tüketiyor. Aksi halde yüksek doğalgaz 
kullanan serbest tüketicilerle, 300 bin metre-
küpün altında doğalgaz tüketen tüketiciler 
arasında haksız rekabet ortaya çıkar. Ayrıca 300 
bin metreküpün altında doğalgaz tüketen OSB 
içindeki sanayicilerle OSB dışındaki sanayiciler 
farklı tarifeden yararlanacağı için bir haksız re-
kabet daha doğar. Bunun önüne bir an önce 
geçilmeli” dedi.

Makul kâr önerisi
EPDK’nın üzerinde çalıştığı son kaynak tedarik 
tarifesi tebliği ve YEKDEM uygulamasına da 
değinen Başkan Memiş Kütükcü, “Yenilene-
bilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi çok 
doğru. Ancak burada YEKDEM maliyetleri artık 
sanayicilerin taşıyamayacağı bir noktaya geldi. 
YEKDEM maliyetleri ya tabana yayılmalı ya da 
devletimiz tarafından karşılanmalı. Ayrıca son 
kaynak tedarik tarifesi içerisindeki makul kar 
miktarı da elektrik enerjisi fiyatlarında belirle-
yici bir rol oynuyor. Makul kar miktarının özel 
sektörün üretim maliyetini artırmayacak, üre-
timi sekteye uğratmayacak şekilde düzenlen-
mesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Aralık ayından bu yana doğalgaz fiyatlarına iki kez zam yapılması ve EPDK’nın son kaynak tedarik 
tarifesi üzerindeki çalışması sanayiciyi zorladı. Sanayicinin BOTAŞ ve EPDK’dan üç talebi var.

Kaynak: www.dunya.com
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fas, Türkİye İle TeksTİl gümrük 
MuafİyeT anlaşMasını 
askıya aldı

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapı-
lan yazılı açıklamada, yerli üreticinin korunma-
sı için Türkiye ile tekstil ve elbise sektöründeki 
gümrük muafiyetinin askıya alındığı, gümrük 
vergisinin ithal edilecek tekstil ürününe bağlı 
olarak yüzde 90’a varan birtakım düzenlemele-
rin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2006 yılında Türkiye ile imzalanan 
serbest ticaret anlaşmasının 17. maddesine 
göre tarafların gümrük uygulamalarında deği-
şikliğe gitme hakkının saklı olduğu hatırlatıldı.

Fas tekstil piyasasına düşük fiyat ve kaliteli ürün 
tedarik eden Türkiye, 2013 yılından bu yana 
tekstil ticaret hacmini arttırarak yüzde 175 ora-
nına ulaştırmıştı.

Fas makamlarının, yerli üreticiyi korumak amacıyla Türkiye ile 2006 yılında imzalanan tekstil 
sektöründeki gümrük muafiyetini askıya aldığı bildirildi.

Kaynak: www.dunya.com
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İngİlİz deVİ Türkİye’de 
Mağaza kapaTMayacak

İngiliz perakende şirketi Marks and Spencer’ın 
(M&S) tüm dünyada giyim ve ev tekstili alanın-
da hizmet veren 83 mağazasını kapatma kara-
rının ardından firmadan Türkiye operasyonla-
rıyla ilgili bir açıklama geldi.

BBC Türkçe’den Özge Özdemir’e konuşan M&S 
sözcüsü, Türkiye’de franchise haklarına sahip 
ortaklarıyla işbirliğinden memnun olunduğu-
nu belirterek “Uzun süreli ortağımız olan grup 
ile müşterilerimizin deneyimini geliştirmeye ve 
kârlılığı artırmaya devam edeceğiz. 

Müşterilerimiz Türkiye’de 43 mağazada alışveri-
şe devam edebilir” dedi.

132 yıldır faaliyette olan firma, yurtdışındaki 10 
ülkede 53, İngiltere’de 30 giyim ve ev tekstili 
mağazasını kapatacak. Bunlardan 45 mağaza 
ise sadece yiyecek satışına devam edecek. Şir-
ketin CEO’su Steve Rowe, yaptığı açıklamada, 
Çin, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde çalışan 
2 bin 100 kişinin de işten çıkarılacağını duyur-
du. Rowe yaptığı açıklamada, “Bu kararlarımız 
dijital alışveriş çağında daha sürdürülebilir ve 

daha kârlı bir iş ortamı sunmayı hedefliyor” ifa-
desini kullandı.

Şirket, giyim ve ev tekstili alanında küçülmeye 
giderken, kâr ettiği yiyecek ve içecek markası 
“Simply Food” adı altında toplam 200 mağaza 
açmayı hedefliyor.

83 mağazasını kapatacağını açıklayan Marks and Spencer’ın Türkiye’deki mağazalarına 
dokunmayacağı bildirildi.

Kaynak: www.fortuneturkey.com
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Türkİye Trump’ın 
deMİr-çelİk VerGİsİne karşı 
paMuğu TarTışıyor

Trump’ın 8 Mart’ta resmileştirdiği ve bugün 
itibariyle uygulanmaya başlanacağı duyurulan 
demir-çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum 
ithalatında ise yüzde 10 olarak tespit edilen ek 
gümrük vergileri, Türkiye ekonomisini de ya-
kından ilgilendiriyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Komisyonu üyesi Kazım Arslan da, ABD’nin 
yeni gümrük vergileri düzenlemesi nedeniyle 
Türkiye’nin yaşayacağı kaybı gündeme taşıdı. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye konuya iliş-
kin yazılı soru önergesi yönelten CHP’li Arslan, 
Türkiye’nin çelik ihracatını etkileyecek ABD’nin 
vergi düzenlemesine karşı neler yapılabileceği-
ni sordu. Çelik, Zeybekçi’ye yönelttiği sorular-
da, Türkiye’nin ABD’den yaptığı “pamuk” ithala-
tına dikkat çekerek, örneğin karşı hamle olarak 
pamuk ham maddesinde gümrük vergisi artışı 
yapılabileceğini hatırlattı.

Sanayici kökenli Denizli Milletvekili Arslan, 

Amerika’nın Sesi’ne de yaptığı açıklamada, 
“ABD’nin yeni düzenlemesiyle çelik ihracatımı-
za ciddi şekilde ek vergi yüklemesi getirilmek-
tedir. Bu ek vergi yüküne karşılık çelikle nere-
deyse aynı düzeyde yani 519 milyon dolarlık 
ithalat yaptığımız Amerikan pamuğu ithalatına 
ek gümrük vergisi konacak mı merak ediyoruz. 
Hükümetin, ABD’nin çelik hamlesiyle kendi iç 
piyasasını koruma adımına karşılık Türkiye’yi 
korumak için hangi reçeteyi öngördüğünü bil-
mek istiyoruz” dedi.

CHP, ABD Başkanı Donald Trump’ın demir-çelik ve alüminyum ithalatına yeni gümrük vergisi 
kararının ardından Amerika’dan ithal edilen pamuğa ek vergi getirilmesini önerdi.
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“Türk sanayicisi için tehlike çanları çalıyor” 
görüşünü aktaran Arslan, Hükümetin örne-
ğin çelik ihracatında ABD dışındaki alternatif 
pazarlara yönelmek için B planı hazırlığı olup 
olmadığını öğrenmek istediklerini kaydetti. 
Trump’un yeni gümrük vergi düzenlemesini 
ilan etmesi üzerinden günler geçmesine rağ-
men hükümetten bu konuda herhangi bir 
kapsamlı değerlendirme gelmediğini vurgu-
layan Arslan, oysa ABD Başkanı Trump’ın aldığı 
karar ile Türk ekonomisindeki dış ticaret den-
gesini etkileyeceğini belirterek, buna ilaveten 
dolarda yaşanan yükselişi de hatırlattı.

ABD Doları’nın bugünkü kur itibariyle 4 Türk 
Lirası civarında seyir etmeye başladığını kayde-
den Arslan, Türkiye’nin demir-çelik sanayii açı-
sından ABD’nin ek gümrük vergileriyle birlikte 
yükselen dolar kuru hesaba katıldığında ciddi 
sıkıntılar olabileceği uyarısında bulundu. Bu 
çerçevede hükümetin konuya acilen önlemler 
olarak müdahale etmesi gerektiğini ifade eden 
Arslan, Bakan Zeybekçi’ye de sorduğu “525 
milyon dolarlık köşeli demir çubuk ihracatında-
ki ek vergi yüküne karşılık 519 milyon dolarlık 
ithalat yaptığımız Amerikan pamuğuna ya da 
uçak malzemesi ithalatına ek gümrük vergisi 
konulması öngörülmekte midir? Pamuk itha-
latı için alternatif pazarlar araştırılmakta mıdır 
ya da yerli pamuk üretiminin özendirilmesi için 
yeni politikalar geliştirilecek midir?” sorularını 
yineledi.

TEPAV’ın analizi: “Pamukta başka kaynak ülkele-
re yönelmek mümkün”

Bu arada Türkiye Ekonomi Politikaları Araştır-
maları Vakfı (TEPAV) da, ABD’nin demir-çelik 
ve alüminyum maddeleri ithalatına getirdiği 
ek vergilere ilişkin yazılı değerlendirme notu 
hazırladı.

TEPAV analisti Ayşegül Taşöz Düşündere’nin 
hazırladığı kapsamlı analiz değerlendirme-
sinde, ABD’nin 2016 yılındaki demir-çelik ve 
alüminyum sektöründe gerçekleştirdiği ithalat 
tablosu da paylaşılıyor.

Bu analiz değerlendirmeye göre; 2016 yılı ve-
rileri itibarıyla; ABD, demir-çelik ve alüminyum 
sektörü genelinde 73 milyar dolarlık ithalat ya-
parken, vergiler konusunda listelenmiş ürünler 
özelindeyse 38 milyar dolarlık ithalatıyla en bü-
yük ithalatçı ülke konumunda.

Türkiye ise, demir-çelik ve alüminyum sektö-
ründe yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ihracatıyla 
Amerika’nın en büyük 13. ithalat ortağı olarak 
görünüyor. Türkiye, gümrük vergisi getirilen 
ürünlerde ABD ile ticaret yürüten ülkeler sıra-
lamasında ise 10. sırada bulunuyor. Ek vergiler 
bakımından Türkiye’nin yaklaşık 1,2 milyar do-
larlık ihracatı etkilenecek gözüküyor.

TEPAV’ın değerlendirmesinde, ABD ve Türkiye 
arasındaki ticari ilişkiler bakımından “bağımlılık 
ilişkisi” de inceleniyor. Türkiye’nin pamuk konu-
sunda ABD dışı kaynaklara yönelebileceği vur-
gulanarak, şu tespitte bulunuluyor:

“Amerika hiçbir ürünün ihracatında Türkiye’ye 
yüzde 50’den fazla bağımlı olmadığını göster-
mektedir. Diğer yandan Amerika’nın Türkiye’ye 

ihracatında en çok öne çıkan ilk üç ürün yak-
laşık 2 milyar dolar ile uçak/hava taşıtları, 650 
milyon dolar ile hurda ve 495 milyon dolar ile 
pamuk olarak sıralanmaktadır. En büyük balon 
büyüklüğüne sahip uçak/hava taşıtlarında, 
Türkiye’nin ithalatının neredeyse yarısını Ame-
rika’dan karşıladığı görülmektedir. Hurdalarda 
bu oran daha düşükken, pamukta uçaklara 
yakın bir oranla yüzde 42’lik bir pay söz konu-
sudur. Pamuğun başka kaynaklardan da temin 
edilebileceği düşünüldüğünde, Amerikan 
kararına karsı Türkiye’nin Amerikan pamuğu 
ithalatını zorlaştıracak tedbir alabileceği görül-
mektedir.”

Amerika'ya İhracat, 
milyon $

Amerika'nın İthalatından 
alınan pay

Ülkenin İhracatında 
Amerika'nın payı

Kanada 10.071 26,4% 85,7%

Çin 3.028 8,0% 4,5%

Güney Kore 2.556 6,7% 11,2%

Meksika 2.488 6,5% 54,7%

Rusya 1.997 5,2% 10,5%

Japonya 1.915 5,0% 6,6%

Brezilya 1.837 4,8% 27,2%

Almanya 1.734 4,6% 5,3%

Birleşik Arap E. 1.209 3,2% 16,5%

Türkiye 1.160 3,0% 13,2%

Tayvan 1.113 2,9% 11,8%

Fransa 688 1,8% 4,6%

İtalya 685 1,8% 3,7%

Hollanda 609 1,6% 5,9%

Vietnam 580 1,5% 26,4%

Hindistan 569 1,5% 6,6%

İngiltere 498 1,3% 8,5%

İsveç 487 1,3% 7,8%

Avusturya 479 1,3% 5,2%

Bahreyn 439 1,2% 20,1%

Kaynak: www.amerikaninsesi.com
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www.haberler.com

HİdrOjen perOksİT aŞ’nİn 
İşTİrak Hİssesİ saTışı onaylandı

Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret AŞ’de bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait yüzde 28,2 oranındaki iştirak hissesinin satışı Özelleştirme Yüksek 
Kurulunca onaylandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre, söz konusu hissenin, özelleştirme ihalesinde 20 milyon 870 bin bedelle en yüksek teklifi veren Barış 
Aksüs’e satışına onay verildi.

Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret AŞ’de bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait yüzde 28,2 
oranındaki iştirak hissesinin satışı Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylandı.
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DERNEK FAALİYETLERİ

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan teks-
tilde hammaddenin tedariğinin öncesindeki 
süreç olan baskı, boyama ve yıkama gibi işlem-
leri gerçekleştiren tekstil terbiye sektörü “Teks-
tile Can Veren Terbiye Sanayicileri Mehmetçik 
İçin Kızılay’a Kan Veriyor” sloganıyla kan bağışı 
kampanyasına başladı.

Geçtiğimiz sene ilkini gerçekleştirdikleri yar-
dım kampanyasında 800 ünite kan toplayarak 
Trakya bölgesinde gerçekleştirilen en ciddi kan 
bağışı etkinliklerinden birini yaptıklarını belir-
ten Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) 
Başkanı Vehbi Canpolat, “Kızılay’ın kan stokları 
azalıyor. Kan vermek toplumsal görevlerimiz 
arasında yer alıyor. Herkesin kana ihtiyacı ola-
cak. Önemli olan o kana ihtiyaç kalmadan hare-
kete geçmek. Bu süreçte bizim gibi sivil toplum 
kuruluşlarına büyük görev düşüyor. Bu sene de 
Zeytin Dalı harekatı nedeniyle gerçekleştirdiği-

miz kampanyaya “Tekstile Can Veren Terbiye Sa-
nayicileri Mehmetçik İçin Kızılay’a Kan Veriyor” 
adını verdik. 1994 yılında faaliyetlerine başlayan 
derneğimizin 98 üyesi bulunuyor. Bu üyelerin 
tamamı sektörümüze yön veren firmalardan 
oluşuyor. Ağırlıklı olarak Trakya bölgesinde kü-
melenen derneğimizden Kızılay’a bu sene 2 
bin ünite kan tedarik etmeyi hedefliyoruz. Ça-
lışanlarımızın hepsinin kan grubunu biliyoruz, 
Kızılay’ın acil kan ihtiyacı olduğunda tedarik 
etmelerine de yardımcı oluyoruz” dedi.

DÜNYADA İLK 3’TEYİZ
Tekstil terbiye alanında Türkiye’nin en büyük üç 
oyuncudan biri olduğuna vurgu yapan Canpo-
lat, “Tekstil terbiyecileri olarak ülkemizde 150 
bin kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Ham kumaş 
bize geldiğinde kilosu 4 dolar civarındaysa biz 
işledikten sonra mamul kumaş haline geldiğin-
de 10 dolarlar seviyesine çıkarıyor ve çok ciddi 

bir katma değer yaratıyoruz. Tekstil sektörünün 
dinamosunu biz oluşturuyoruz. Bir ülkenin 
tekstil terbiye sektörü iyi değilse o ülke tekstil-
de ancak fasoncu olur. 2017 yılında ülkemizin 
18 milyar dolar civarında konfeksiyon ihracatı, 
10 milyar dolar civarında bir kumaş ihracatı, 
yaklaşık 30 milyar dolarlık da bir iç piyasa tü-
ketimi oldu. Sektörümüz geçtiğimiz yıl yakla-
şık 60 milyar dolarlık bir ticaret gerçekleştirmiş 
ve bununda neredeyse tamamını biz temin 
etmiş bulunuyoruz. Dünyada kapasite olarak 
Çin ve Hindistan’dan sonra 3’ncü sıradayız. Bu-
lunduğumuz coğrafya ve Avrupa’da en büyük 
kapasiteye sahip biziz. Doğal elyaf dediğimiz 
pamuk ve viskon iplikten yapılan örme kumaş 
terbiyesinde dünyanın en başarılı ülkesiyiz” diye 
konuştu.

TeksTile Can Veren TerbiyeCiler, 
MehMetçiğe Kan Veriyor

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği geçen yıl başlattığı Kızılay’a kan bağışı 
kampanyasını bu yıl da Mehmetçiklerimiz için yapıyor.

Kaynak: www.haberler.com
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ARAŞTIRMA

Üretimin Geleceğine Hazırlık 2018, 100 ülkenin 
ve ekonominin üretimin geleceği için 0 (en kötü 
puanı) ila 10 (en iyi puanı) arasında hazır oldu-
ğunu değerlendirmekte ve bu konu ile ilgili kü-
resel sonuçları sunmaktadır. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlar, gelecek nesillerdeki endüstriyel 
kalkınma stratejilerinin gelişimini belirleyerek, 
kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğun katali-
ze edilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Sonuçlara Genel Bakış
Küresel Üretim Değeri’nin %96’sını ve Dünya 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) %96’sın-
dan fazlasını temsil eden 100 ülke, Tablo 1’de 
gösterildiği gibi Ağırlıklı Üretim Yapısı ve Puanı 
skorlarına dayanılarak, önde gelen, eski, yüksek 
potansiyelli ve gelişmekte olan ülkeler olmak 
üzere dört bölümde planlandı. Değerlendirme-
ye dahil edilen 100 ülke ve ekonomi, 25 önde 
gelen ülke, 10 eski ülke, 7 yüksek potansiyel 
ülke ve 58 yeni ülke olarak gruplandırılmıştır. 
Değerlendirme, tüm ülkelerin gelecekteki üre-
tim planlarını hazırlanmak ve şekillendirmek 
için daha fazla şey yapabileceklerini ortaya ko-
yuyor. Ayrıca, değerlendirme, ülkeler arasındaki 
farkın genişlemesine yönelik potansiyelin yanı 
sıra, tek başına üretim yoluyla gelecekte kap-
samlı bir büyümenin sağlanması konusundaki 
potansiyelini vurguluyor. Ayrıca coğrafik bölge-
lere ve ekonomik gelir gruplarına göre değişen 
hazırlık düzeyleri oldukça belirgindir.

Üretim geleceği için en yüksek hazırlık düzeyine 
sahip ülkeler Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu 
Asya’da yoğunlaşmıştır. Önde gelen ülkelerden 
20’si Avrupa ve Kuzey Amerika’da, beşi Doğu 
Asya’da yer almaktadır. Tüm önde gelen ülkeler, 
Çin ve Malezya hariç olmak üzere yüksek gelirli 
ülkelerdir. İşgücü, yüksek gelirli ülkelerde önem-
li bir üretim maliyeti olduğundan, bu ülkeler 
ortaya çıkan teknolojilerden elde edilen en 
yüksek üretkenlik kazanımlarını kullanmaktadır. 
Genel olarak, 25 önde gelen ülke şimdiye kadar 
küresel üretim değeri artışının dörtte üçünden 
fazlasını oluşturuyor. Bu durum gelecekte üre-
timdeki küresel eşitsizliğin artmasına neden 
olabilir. Global üretim katma değerinin %80’in-
den fazlası G20 ülkelerinde gerçekleşmektedir. 
Ortalama olarak, G20 ülkeleri, diğer gruplara 
göre üretim geleceği için daha fazla çalışma ya-
pıyor; bu ülkelerin ortalama üretim yapısı puanı 
10 üzerinden 6,5 ve ortalama kullanıcı sayısı pu-
anı 10’dan 6,1’dir.

G20 ülkeleri arasından, üretim geleceği için en 
yüksek hazırlık düzeyine ve en yüksek üretim 
puanına sahip olan Almanya, Japonya ve Ame-
rika Birleşik Devletleri’dir. En düşük hazırlık düze-
yine sahip olan G20 ülkeleri Arjantin, Brezilya ve 
Güney Afrika’dır. Japonya, G20 ülkeleri arasında 
en güçlü üretim yapısına sahiptir ve değerlen-
dirmede yer alan 100 ülke ve ekonomi arasında 
birinci sırada yer almaktadır. 

Avustralya, G20 ülkeleri arasında en zayıf üre-
tim yapısına sahiptir ve küresel olarak 61. sırada 
yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, tüm 
üreticiler arasında en iyi performansı göstererek 
değerlendirmeye dahil olan 100 ülke ve ekono-
mi arasında birinci sırada yer alırken Arjantin en 
düşük puanları alarak dünya çapında 75. sırada 
yer almıştır.

Üretİmİn Geleceğİ DeğerlenDİrme 
Sonuçları 2018

Tablo1: Üretim Değerlendirme Sonuçlarının Geleceği için Hazırlık
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McKinsey Global Moda Araştırması’nda yöne-
ticilerin bu yıl moda endüstrisinin durumunu 
tanımlamak için kullandıkları “belirsiz” ve “zorla-
yıcı” en yaygın kelimeler olarak kalırken, üçüncü 
sıralarda haklı olarak “iyimserlik” söz konusu. Mc-
Kinsey Global Moda Endeksi, Sanayi satışlarının 
2016 ile 2018 yılları arasında neredeyse üç katı-
na çıktığını, %1,5 ile %3,5 - 4,5 arasında olacağını 
tahmin ediyor. 

2018’de, ilk kez, giyim ve ayakkabı satışlarının 
yarısından fazlasının Avrupa ve Kuzey Amerika 
‘dan Asya Pasifik, Latin Amerika’daki gelişmekte 
olan pazar ülkelerine kayması bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİ
Ekonomik büyüme, Batı’daki bölgelerden Gü-
ney ve Doğu’daki gelişmekte olan pazarlara 
doğru kaymaktadır. McKinsey FashionScope’a 
göre, giyim ve ayakkabı satışlarının yarısından 
fazlası Avrupa ve Kuzey Amerika dışında ger-
çekleşecektir. Gelişmekte olan pazarlarda hızla 
büyüyen şehirler moda endüstrisi için özellikle 
önemli büyüme merkezleridir.

İleri robot teknolojileri, mobil internet, artırılmış 
gerçeklik ve yapay zeka gibi yıkıcı teknolojilerin 
benimsenmesi moda dahil olmak üzere tüm 
endüstrileri bozma potansiyeline sahip. Fiyat 
dalgalanmaları ve belirsizlik, küresel birbirine 
bağlılık ve rekabet, büyümenin batıdan güneye 
ve doğuya doğru kayması, ileri teknolojiler ve 
kentleşme gibi faktörler yerel üreticilerin reka-
bet ortamlarını daha da zorlaştırıyor. 

Jeopolitik kargaşa, ekonomik belirsizlik ve ön-
görülemezlik nedeniyle moda şirketleri ve 
yöneticileri sürekli değişen bir çevreye uyum 
sağlamak için uyanık ve çevik olmaya devam 
edecek, ancak enerjilerini kendi kontrolleri 
içinde olanlara yöneltmeye giderek daha fazla 
odaklanacaktır. Milliyetçiliğin yükselişine ve ülke 
dışı üretimlerin iç üretime dönmesine rağmen, 
küreselleşme durmayacaktır. Sınır ötesi bant 
genişliği, bağlantı ve dijital veri akışlarının büyü-
mesi ile karakterize edilen küreselleşmenin yeni 
bir aşaması, küresel oyun alanını değiştirecek ve 
belirli oyunculara rekabet avantajı sağlayacaktır.

TÜKETİCİ DEĞİŞİMİ
Küresel moda endüstrisi, tüketiciler tarafından 
dijital dönüşüm aşamasına geçiyor bu nedenle 
hazır giyim ve ayakkabıda online satışların hızla 
artması bekleniyor. Dijital alışveriş ve içerik ile 
modern müşteri memnuniyetini ve satın alma 
yolculuğunu geleneksel bir doğrusal model-
den, birçok çevrimiçi ve çevrimdışı temas nok-
taları ile karmaşık bir yolculuğa dönüştü. Ama-
zon’dan Zappos’a dijital ilk e-ticaret şirketleri 
kaliteli bir deneyim sunmayı amaçlayan moda 
şirketleri için çıtayı yükseltmeye devam ediyor. 
Birçok tüketici bugün her zaman mükemmel 
işlevsellik ve eşzamanlı destek bekliyor. Farfetch 
ile Gucci arasındaki ortaklıktan da görüldüğü 
gibi, mağazadan bir müşterinin evine 90 dakika 
veya daha kısa sürede teslim edilmesini sağla-
yarak, rekabet ettikleri hızlı teslimat sürelerine 
uyum sağlamaya başladılar. 

Filipinler, Brezilya ve 
Birleşik Arap Emirlik-
lerinde sosyal medya 
kullanıcıları, şu anda bu 
platformlarda ortalama 
olarak günde üç saat-
ten fazla harcadıklarını 
bildiriyor. Tüketiciler 
parmaklarının ucunda-
ki bilgi ve karşılaştırma 

kolaylığı ile markalara daha az sadık kalıyor; 
tüketicilerin üçte ikisi markaları yüzde 30 veya 
daha fazla indirim karşılığında kullanmaya istek-
li olduklarını söylüyor. Kişiselleştirme, müşteri 
için daha önemli hale gelecektir. Tüketici değer-
leri, özgünlük ve bireysellik etrafında birleştiği 
için markalar, önerileri uyarlamak, etkileyicileri 
meşgul etmek ve deneyimleri kişiselleştirmek 
için verilere daha fazla değer verecektir. Bu ne-
denle gelişen moda şirketleri, güçlü yanlarına 
yeniden odaklanacaktır.

Tüketiciler, aradıkları kolaylık, alaka düzeyi ve 
geniş sunumuyla dikkat çeken ilk arama nok-
tası olarak çevrimiçi platformlara giderek daha 
fazla ilgi gösterecekler. Kitlesel, uzman veya 
premium platformlar, bu güçlü satış kanallarıyla 
daha fazla etkileşim kurma yollarını bulmak için 
ölçeklenerek büyümeye ve cazip moda marka-
larına ulaşmaya devam edecekler. Tüketicilerin 
mobil cihazları kullanımları arttıkça, geçiş işlemi 
de mobil ortama taşınacak. Tüketiciler, dünya 
çapında halihazırda mevcut olan çok sayıda 
mobil ödeme çözümüyle, moda şirketlerinin 
gün geçtikçe yaygınlaşan mobil işlemlere hitap 
etmesini bekleyecektir.

MODA SİSTEMİ
Son yıllarda mağaza trafiğinde yaşanan dü-
şüş nedeni ile markalar mağaza maliyetlerini 
azaltmanın, mağaza ağlarını yeniden değer-
lendirmenin ve müşterileri çekmek için mağa-
za içi deneyimi yenilemenin yollarını arıyorlar. 
Örneğin, ABD’de mağaza satışlarının son yıllar-
da büyük ölçüde düşmesi ile alışveriş merkezi 
kapanışlarının önümüzdeki yıllarda artması 
bekleniyor. Mağaza kanalındaki durgun satış-
lar, marka sunumu ve müşteri verilerini kontrol 
etme isteği ile birleşerek, markaların doğrudan 
tüketiciye yönelik modellere geçmesine neden 
oluyor.  

Tüketici kararlarını etkilemek için zengin veriler 
ve ayrıntılı müşteri analizlerinin kullanılması, 
dinamik fiyatlandırmadan, ürün yenileme iş-
lemine kadar değişen alanlarda moda tedarik 
zincirinde çalışmalar hızlanıyor. Verilerin to-
parlanmasının faydaları önemli olsa da, müş-
teri verilerinin ve gizliliğin korunması gibi yeni 
zorluklar da ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hız ve 
esneklik yeni zorluklarda getirmektedir. Bekle-
me sürelerini kısaltmak geleneksel iş modeli ve 
tedarik zinciri kurulumunda büyük değişiklikler 
ve müşteri odaklı bir modele odaklanmayı ge-
rektiriyor. Uzun süren uçtan uca ürün geliştirme 
süreçleri yerine yüksek kaliteli tüketici bilgile-
riyle desteklenen çevik tedarik zincirleri inşa 
ediliyor. Lider yenilikçiler, moda değer zincirinin 
tüm bölümlerinde yapay zeka olanaklarını orta-
ya çıkararak moda endüstrisinde çalışanlar için 
değer yaratmanın yeni yollarını keşfedecekler. 
Sürdürülebilirlik, pazarlama odaklı ve planlama 
sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak gelişe-
cektir. Gün geçtikçe daha fazla moda markası, 
tedarik zincirinin hammadde geri dönüştürü-
lebilirliği planlayacak ve pek çoğu, verimliliğin, 
şeffaflığın, misyonun sürdürlebilirliğini teknoloji 
yoluyla sağlayacaktır. İndirimli satış sektörünün 
büyümesi, aşırı stok ve yavaş büyüme gibi zor-
luklara bir çözüm getirdiği düşüncesiyle hare-
ket etmeye devam etmektedir. 

Sektördeki yenilikçiliğe yönelik acil ve yoğun bir 
ihtiyaç nedeniyle, giderek artan sayıda moda 
şirketi işbirliği ve açıklık gibi girişimlerin nitelik-
lerini taklit etmeyi hedefleyecektir. 

Geleneksel markalar, yeni yeteneklere, çalışma 
şekillerine, ortaklık türlerine ve yatırım modelle-
rine açık olmak zorunda kalmaya devam ede-
cekler.

2018 MoDa TrenDlerİ

Sekil 1: Global hazır giyim ve ayakkabı satışları

Şekil 2 : 2015-2018 
mobil ödeme artışı
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TEKNOLOJİ

Yüksek performanslı dijital tekstil yazıcısı CO-
LARİS, halı baskısı konusunda çok geniş bir 
kullanım alanı sunmaktadır. Tüm baskı hatla-
rı analog veya dijital hat içi ön işlem, kumaş 
baskı istasyonu, çeşitli kumaş kurutma ve fikse 
sistemleri ile birleştirilebilir. Kaliteli halı baskısı 
doygun renkler, iyi penetrasyon ve mükemmel 
haslıklara dayanır. 

COLARİS tasarlanırken baskının ekonomik ol-
masına ve çevre dostu baskı üretimine mak-
simum özen gösterilmiştir. Yeni baskı kafası ve 
çeşitli prosesler teknoloji aracılığıyla mürekkep 
tüketimi ve enerji tasarrufu alanlarında kayda 
değer gelişim kaydetmiştir.           
                                                                      
Halı baskı endüstrisinde uzun yıllardır başarılı 
Chromojet valf tabanlı dijital inkjet baskı hat-
tının, COLARİS dijital piezo tabanlı inkjet yazıcı 

ile beraber kullanımı baskı çözünürlüğünü art-
tırmaktadır. Bu sistem ile uygulanan ön işlem, 
havlı kumaş üzerine penetrasyon silindiri ile 
dağıtıldıktan sonra COLARİS ile ıslak zemin 
üzerine baskı yapılabilir. 

Baskı çözünürlüğü 800 dpi’ın üzerindedir ve 
geniş renk yelpazesi ile birlikte yüksek renk ve-
rimi sağlamaktadır. 

Penetrasyon
Standart sistemlerde uygulanan mürekkebin 
az miktarda olması ve halının havlarının üst 
kısımlarında kalması penetrasyon problemine 
neden olur. Genellikle koyu tonlar açık tonlara 
göre çok daha iyi bir penetrasyona sahiptir. 
Halıdaki yüksek çözünürlük, tasarımın kalitesini 
etkilemez, fakat pick up miktarının artması ha-
lının penetrasyonu arttırır.

Yüksek baskı hızlarında düşük maliyet sağla-
mak için aşağıdaki faktörler önemlidir:
• Büyük damlacıklar - Mümkün olduğunca fazla 
mürekkep uygulamak
• Yüksek kafa hızı - maks. baskı kafası ve sistem 
frekansı
• Düşük pass sayısı - eklenen her pass baskı hı-
zını azaltır
• Mürekkep konsantrasyonu, ön işlem verimi 
ve penetrasyon arttırıcılar

Baskı hızı birçok faktöre bağlıdır. Genel olarak, 
gerekli mürekkep miktarı çözünürlük ve baskı 
hızı için önemli bir faktördür. Bu nedenle hız ve 
verimlik fonksiyonları optimize edilmiştir.

Tüm baskı hatları analog veya dijital hat içi ön 
işlem, kumaş baskı istasyonu, çeşitli kumaş ku-
rutma ve mürekkep fikse sistemleri ile birleş-
tirilebilir. Modüler tasarımı nedeniyle COLARIS 
yazıcılar dokunmuş, örülmüş yada dokuma ol-
mayan yüzeyler dahil 30 ile 1200 g/m2 ağırlık 
aralığındaki her türlü tekstil üzerine baskı ya-
pılabilir.

Yazıcılar 4, 6 yada 8 renkli kurulum seçenekleri 
ile, 4 renk modunda 16 baskı kafasına kadar ya 
da 4 renkten fazlası yüklendiğinde renk başına 
8 baskı kafasına kadar uygundur. Ayrıca renk 
barlarında özel bir talebi gerçekleştirmek için 
yardımcı olabilecek renksiz mürekkep yada 
kimyasal ile doldurmak mümkündür.

Colaris Hali ve Polar Dijital Baski
El Halısı Kadar Canlı dEsEnlEr

PES needlefelt halılar PA Halılar PA Halılar PA Halılar PES Halılar Modified PES Halılar

Ink sistemi Direct Sublimasyon Asit Asit Asit Disperse Disperse

Ön Yıkama Prosesi - - + + - -

Ön Kaplama Prosesi - - - -

COLARIS 4 renk x 8 baskı kafası 6 renk x 8 baskı kafası 6 renk x 8 baskı kafası 6 renk x 16 baskı kafası 6 renk x 8 baskı kafası 6 renk x 8 baskı kafası

SUPRAPRESS - - - Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Buharlama Prosesi - 4-6 dk - 5-8 dk - 5-8 dk

Fikse Prosesi Stenter kurutma ve 150 - 
200°C fikse

- - - Stenter kurutma ve 150 - 
200°C fikse

-

Yıkama Prosesi Opsiyonel 1 kademeli yıkama 1 kademeli yıkama 2 kademeli yıkama 3 kademeli yıkama 2 kademeli yıkama

Kurutma Prosesi Opsiyonel Stenter kurutma Stenter kurutma Stenter kurutma Stenter kurutma Stenter kurutma

Proses
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Baskı genişliğine (yazıcı 
genişliği), renk başına 
8 StarFireTM L tipi baskı 
kafasına ve halı gramajına 
bağlı olarak baskı hızının 
değişimi.

Baskı genişliğine (yazıcı 
genişliği), renk başına 
16 StarFireTM L tipi baskı 
kafasına ve halı gramajına 
bağlı olarak baskı hızının 
değişimi.

Gri grafik, bir halı üzerine serilen mürekkep miktarını gösterir - 0 ile 50 g / 
m2 arasında.Turuncu grafik, bir halıdaki ölçülen rengin tonunu (%0-100) 
gösterir. Bu ayrıca açık tonların minimum penetrasyona sahip olmasının 
sebebidir.

INK PICK-UP
Poliamid halılarda maksimum penetrasyonda 
özellikle siyah renklerde örtücülük sağlamak 
için gramaja göre mürekkebin yaklaşık %5’ine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre 1000 g/m²’lik 
bir halı için, 50 g / m²’lik bir mürekkep miktarına 
ihtiyacı hesaplanmaktadır.

Standart desenler, açık tonlar koyu tonlara kı-
yasla çok daha az mürekkep kullanımı gerektir-
diği için mürekkebin yaklaşık % 1-2’sine ihtiyaç 
duyar (havlı ağırlığa göre). Bu miktar, tam pe-
netrasyon için hesaplanan % 5’lik mürekkep 
kullanımının yaklaşık % 10-20’sidir.

Mürekkep pick-up özelliği aşağıdaki faktörlere 
bağlıdır;
• Drop-size (Halılarda 80 picoliter damla boyu-
tunda L tipi kafaları kullanırız)
• Baskı çözünürlüğü (halı hav uzunluğu ve baskı 
kalitesi özellikleri ile belirlenir)

Baskı Hızı Değişimi
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TEKNOLOJİ

Kullanıcıların ev yıkaması şartlarında yaptıkları 
çoklu yıkamalar sonucunda meydana gelen 
renk değişimini tespit etmek amacı ile geliş-
tirilmiştir.  ISO 105 C09 metoduna göre test 
edilmektedir.

Bu standard ağartıcı aktivatör (oksijen sistem) 
kullanılarak yapılan evsel/ticari yıkama işlemle-
rinde her çeşit ve yapıdaki (ipek ve yün dahil) 
tekstil mamullerinin, renk tonundaki değişik-
liğin tayini için geliştirilen metodu kapsar. Bu 
standart ağartıcı aktivatör tetra-asetiletilen 
diamin (TAED), sodyum perborat tetrahidrat 
ve fosfat içermeyen referans deterjanı ECE’nin 
kullanımına ait bir işlemin tarifini kapsar. 

Baskılı kumaşlarda da düz boyalı kumaşlarda 
olduğu gibi 10 ev tipi yıkamayı simüle etmek-
tedir. Fakat baskılı kumaşlarda boya daha yü-
zeyde kaldığı için baskı yıkama dayanımı testi 
aynı kimyasallarla farklı oranlarda yapılmakta-
dır.

Test metodunda kullanılan TAED, “aktif oksijen” 
ağartma maddeleri kullanan çamaşır deter-
janları için önemli bir bileşendir. Aktif oksijen 
ağartma maddeleri arasında;  sodyum perbo-
rat, sodyum perkarbonat, sodyum perfosfat, 
sodyum persülfat ve üre peroksit bulunmakta-
dır. Bu bileşikler, yıkama çevrimi sırasında hid-
rojen peroksidi serbest bırakır. Bununla birlikte, 
hidrojen peroksit, 60 °C’nin altında verimsiz 
bir ağartıcıdır.  TAED ve serbest kalan hidrojen 
peroksit,  daha verimli bir ağartıcı olan perok-
siasetik asiti oluşturur. Böylelikle 40 ⁰C  ve daha 
düşük sıcaklıkta yıkama efekti sağlar. 

Kullanım esnasında yıkama ile renk değişimin-
de ürün kalitesi en çok siyah ve lacivert renkler 
de etkilenmektedir. Bununla birlikte Oksidatif 
ağartıcıların etkisi  ile meydana gelen renk de-
ğişiminde en çok testten kalması beklenen di-
ğer renkler hardal, sarı, turquaz ve yeşil renkler 
olacaktır.

Bu bağlamda marka beklentilerini karşılamak 
için işletme ve laboratuvarcıların reçete ve 
proses oluştururken dikkat etmesi gereken 
noktalar;

- Haslık ve ekoloji taleplerini karşılayabilecek 
boyarmadde ve kimyasal seçimi.
- Renk bazında doğru kombinasyonların oluş-
turulması. 
- Ard işlem performanslarının yeterli olması. 
- Ard işlemlerde kullanılan ürünlerin haslıkları 
olumsuz etkilemeyecek şekilde seçilmesi.
- Tek seferde boyama işleminin sağlanması 
şeklinde sıralanabilir. 

Baskı Yıkama Dayanımını Etkileyen 
Faktörler;
• İplik Kalitesi 
• Kıvamlaştırıcı Cinsi

İpliğin Kalitesi;
Kullanılan ipliğin tüylenme kolaylığı baskı yı-
kama dayanımını olumsuz etkilemektedir. 
Kullanılan lifler uzun ştapel olmalı (29,3-34,9 
mm) ve eğirme teknolojisi ise vorteks veya siro 
olmalıdır. Bunun yanı sıra baskı altı kumaşı ön 
işlem esnasında yüksek mekanik etkiye maruz 
kalmamalıdır. 

Kıvamlaştırıcı Seçimi; 
Alginat ağırlıklı sistemlerde boya yüzeyde kalır 
ve lifin içerisine nüfuz edemez. Baskılı kumaş 
mekanik etkiye maruz kaldığında ise lifin bo-
yanmayan kısımları kumaşın yüzeyine çıktığı 
için eskimiş efekti oluşur bu görünüm baskı 
dayanım testinden kalmasına sebep olur. 

Yüzeye çıkan liflerin azaltılması ve çıkan kısım-
ların ise boyalı olabilmesi için sentetik kıvam-
laştırıcılı reaktif pat sistemleri tercih edilmelidir. 
Sentetik kıvamlaştırıcıların mekanik etki altında 
viskozitesi düşer (strüktür viskozite) ve bu sa-
yede rakleleme esnasında patın alta geçişine 
yardımcı olur ve liflerin iç kısımlarını boyar. 

Dikkat edilmesi gereken farklı bir parametre 
ise kullanılan sentetik kıvamlaştırıcının işletme 
yıkamasında tamamına yakın kısmının uzak-
laştırılmasıdır. Aksi takdirde sentetik kıvamlaş-
tırıcıdan kaynaklı olan suni renk uzaklaşacak ve 
renk değişimi gözlemlenecektir ve baskı yıka-
ma dayanımı testinden kalacaktır. Bu nedenle 
düşük miktarda alginat ile yüksek miktarda 
sentetik kıvamlaştırıcı içeren pat sisteminin 
tercih edilmesi önerilmektedir.

koyu renk Baskili kumaşlarDa  
OKsidatif ağartıCılara 
Karşı rEnK Haslığı

Baskılı Kumaşlar için ISO 105 C09 Test Metodu

Deterjan 15,4 g/l

TAED/ Ağartıcı aktivatör 1.8 g/l (%100 aktivite)

Sodyum Perborat 6 g/l

Yıkama Sıcaklık 50 ⁰C

Yıkama Süre 60 dakika

Yıkama Sayısı 5

Her yıkamadan sonra 800 dev/dk- 1 saat sıkma ve tampler kurutma yapılır.
Yıkama dayanımı yapılacak olan kumaş 2 kg’a düz beyaz refakat bezi ile tamamlanmalıdır.

Alginat ve Sentetik 
kullanımı

Alginatlı sistem

Vorteks İplik

Open-end İplik

Ring İplik
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BOYA KİMYASAL ENDÜSTRİSİNDEKİ YENİLİKLER

Tekstil endüstrisindeki firmalar sürdürülebilir 
kalkınma dahilinde farklılıklar sergilemektedir. 
Yaşam döngüsü değerlendirmesi (Life Cycle 
Assessment) bir ürün, proses ya da hizmet için 
kullanılan enerji, hammadde ve bundan dolayı 
oluşan atık ve emisyonların çevresel etkilerini, 
bu süreçte doğal kaynakların tüketimini ve 
çevresel iyileştirme fırsatlarını değerlendiren 
bir araçtır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
(LCA) sayesinde, ürün tasarlarken yapılan se-
çimlerin süreçlerdeki çevresel etkilerini hesap-
lamak mümkün olmaktadır.

Tablo 1’de, giysilerin yaşam döngüsü boyunca 
ana çevresel etkileri özetlemektedir. Terbiye 
işlemleri için kullanılan su, nakliye sırasında 
kullanılan enerji ve imalat süreçlerindeki atık 
miktarları en önemli çevresel etkileri oluştur-
masına rağmen kullanıcıların bir ürünün ba-
kımında da çevresel performans için önemli 
sorumlulukları bulunmaktadır. Bununla birlik-
te, tekstil ürünlerinin düzenli olarak yıkanması 
gereken durumlarda, ürünün bakımını asgari-
ye indirgenecek şekilde tasarlanması çevresel 
açıdan daha faydalı olabilir. Tekstil sektöründe-
ki birçok firma, performanslarını artırmak için 
yaşam döngüsü değerlendirme (LCA) sistemi-
ne yönelmiştir. Bu çalışma kapsamında firmalar 
elyaf alternatifleri için, karışım içerisinde keten 
veya keneviri takviye olarak kullanmak gibi ge-
leneksel elyaflar için yeni uygulamalar geliştir-
miştir.

Benzer şekilde, yenilenebilir malzemeler uygu-
lama yelpazesine, mısır nişastasından yapılmış 
PLA (poliaktik asit) gibi birçok qbiyopolimer 
geliştirilerek eklenmiştir. 

Kaynak tüketiminde azalma, ürün geliştirme 
sürecine dahil edilen bir performans göster-
gesidir. Çevresel etkilerin azaltılması hedefler-
ken, bu faktör tek gösterge olmamalıdır. Bazı 
durumlarda, yukarıda belirtildiği gibi, çevresel 
açıdan net kazanım yaratmak için kullanım 
aşamasında su veya enerji tüketimine düşür-
meye odaklanmak daha yararlı olabilir. Benzer 
şekilde, geri dönüştürülmüş veya geri dönüş-
türülebilir materyallerin kullanılması da söz 
konusudur.

Yeni Teknoloji ve Ekipman 
Modifikasyonları 
Liflerin geri dönüşümü: Pamuk ve polyester 
yeni elyaf üretmek için geri kazanılabilir ve geri 
dönüştürülebilir, ancak geri dönüşüm süreci-
nin çevresel bir avantaj sağlayıp sağlamadığı 
konusuna dikkat edilmelidir. Yaşam döngüsü 
değerlendirme (LCA) metodolojisini içeren bir 
çalışma, elyaf üretiminde geri dönüştürülmüş 
polietilen tereftalatın (PET) kullanılması, enerji 
için% 40 - 85 arasında değişen tasarruflara ve 
yeni üretim PET’e kıyasla küresel ısınma için % 
25 - 75 arasında tasarruf sağladığını göster-
mektedir. 

Tablo 1: Giysi yaşam döngüsü boyunca ana çevre üzerindeki etkileri

TeksTil Tedarik Zincirinin 
Çevresel etkileri
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) sayesinde, ürün tasarlarken yapılan seçimler ile süreçlerdeki 
çevresel etkileri hedeflemek mümkün olmaktadır. 

Su tüketim ve su kirliliği Hava kirliliği Enerji tüketimi ve 
seragazı emisyonu

Katı atık

Elyaf Üretimi Yüksek Kayda değer Yüksek Kayda değer

İplik üretimi Kayda değer Yüksek

Dokuma-Örgü Kayda değer Kayda değer

Terbiye işlemleri Çok yüksek Yüksek Yüksek Kayda değer

Konfeksiyon Kayda değer Çok yüksek

Aksesuar Yüksek Kayda değer Kayda değer Kayda değer

Ambalajlama Kayda değer

Lojistik Yüksek Çok yüksek Kayda değer

Ürün bakımı Çok yüksek Kayda değer Çok yüksek

Ürün yaşam döngüsünün sonu Kayda değer Kayda değer Çok yüksek
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Organik Sertifikasyon: Doğal lifler kullanı-
mında, sertifikalı organik kaynaklardan elyaf 
tedarik edilmesi, gübreler ve böcek öldürü-
cülerin üretimi ve kullanımı ile ilgili etkileri 
önemli ölçüde azaltır.

Spintex: Spintex firması tamamen geri dö-
nüştürülmüş malzemelerden yapılan Gre-
enspun ipliklerin % 80 geri dönüştürülmüş 
pamuk ve % 20 polyester (şişeler, endüstriyel 
atıklar gibi atıklardan) geliştirilmiştir. Spintex, 
elyaf üretmek için çok kısa olan pamuk par-
çalarını polyester ile birleştirerek kullanabilir. 
Ek olarak, Spintex, belirli bir renk elde etmek 
için geri dönüştürülmüş ipliklerin kombinas-
yonunu belirleyebilen ve dolayısıyla boyama 
prosesini ortadan kaldıran bir yazılım kullan-
maktadır.

Lenzing: Lenzing firması nonwoven için 
Lyocell lifleri geliştirmiştir. Bu proses, diğer 
geleneksel yağ bazlı ürünler yerine, dokun-
mamış bir kumaş oluşturmak için doğrudan 
bir selülozik çözelti kullanır. Yeni Lyocell lifleri, 
değerlendirilen tüm etki kategorileri için (PET 

’in daha iyi performans gösterdiği su ekotok-
sisitesi hariç).

NanoSphere® Teknolojileri: NanoSphere® 
teknolojileri ile tamamlanan tekstiller yıkama-
yı daha az sıklıkla gerektirir ve daha düşük sı-
caklıklarda yıkanması gerekir. 

Teksajo: Tekstil endüstrisi için ilk ücretsiz eco-
design yazılımı. Bir yaşam döngüsü yaklaşımı-
na dayanan yazılım, tasarım aşamasına giren 
çeşitli tekstil ürünleri ve malzemeleri için su 
tüketimi, sera gazı emisyonları veya kirletici 
emisyonları da dahil olmak üzere beş göster-
ge görüntüler. Institut Français du Textile et 
l’l’Habillement tarafından finanse edilen yazı-
lımın geliştirilmesi bekleniyor.

AirDye®:  Bu teknoloji ile boyama prosesi su 
kullanmadan gerçekleşmektedir. Şu anda sa-
dece sentetik lifler için uygulanabilen bu tek-
noloji boyanın kumaşa nüfuz etmesi için hava 
kullanır. Renk uygulanmasını suya göre daha 
az enerji gerektirir.

Fibrolin: Bu proses dokunmuş ve dokunma-
mış kumaşların baskı prosesinde kullanılmak-
tadır. Geleneksel olarak, baskı aşaması solvent-
lerin kullanılmasını gerektirmektedir, Fibrolin 
ise tozların elyafa nüfuz etmesine yardımcı 
olmak için bir elektrik alanı kullanmaktadır.

Plazma: Plazmanın kullanımı ile liflerin yüzey 
özellikleri, geleneksel sıvı işlemlerin aksine, 
bozulmaya neden olmaksızın değiştirilebilir. 
Örneğin, bu işlemle elyaf özellikleri hidrofi-
lik veya hidrofobik hale getirilebilir veya ku-
maşların renklendirilmesi için pigmentlerin 
bağlanma özellikleri güçlendirilebilir. Plazma 
işlemi proseslerdeki çevre kirliliğini ve enerji 
kullanımını azaltır.

Novozyme: Novozyme, endüstriyel uygu-
lamalar için enzimler ve organik çözeltiler 
geliştirir. Tekstil üretim zincirinin tamamında 
kimyasal bileşiklere alternatif olarak enzim 
kullanmaktadır. 
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TEKNİK TEKSTİL

1. Pasif Akıllı Tekstiller: Yalnızca çevreyi veya kullanıcıyı algılamak için sensörleri kullanabilir. 

AKILLI KUMAŞIN ÜÇ NESLİ

2. Aktif Akıllı Tekstiller: Sensörü tekstil yüzeyine gömülü olan giysilerdir. Tekstil yüzeyinde 
aktüatör ve algılama cihazı gömülüdür ve çevre uyaranlara duyarlı ve tepki verebilir. 

STOLL; sporcuların göğüs enfeksiyonlarını azaltmak için soğuk havayı ısıtan akıllı tekstillerden 
üretilmiş kar maskesi. 

VITALI sütyeni, solunum duruşu ve HRV ile refahı destekleyen kumaş sensörlerine sahiptir.

Akıllı kumAşlArın
Dönüşüm Gücü
Akıllı tekstiller, çevre ve 
kullanıcı ile etkileşime 
girebilen tekstil 
ürünleridir.

Akıllı kumaşlar, geleneksel kumaşlardan farklı 
olarak çevreyle etkileşime girme ve çevrelerin-
deki değişikliklere tepki verme gibi birçok ye-
teneğe ve kapasitesine sahiptir. Akıllı tekstiller, 
normal kumaşların işlevselliğini ve kullanışını 
geliştiren geniş bir ürün yelpazesi ile hayatı-
mızda yer almaya başlamıştır. Çevre ve kullanıcı 
ile etkileşime girebilen ve örme, dokuma veya 
nonwoven yapılardan oluşan akıllı tekstiller, sos-
yal refahı artırmak için bir platform oluşturmayı 
ve refah bütçesi üzerinde ilgili tasarruflar yarat-
mayı amaçlıyor.

NEDEN AKILLI KUMAŞLAR?
• Kumaşların performansını ve işlevselliğini ge-
liştirmesine olanak sağlar.
• İnsan yeteneklerini geliştirecek özellikleri bu-
lunmaktadır.
• Geleneksel kumaşlardan farklı olarak iletişim 
kurma, enerji üretebilme ve hatta büyüme ka-
biliyetine sahip olmaları.
• Akıllı kumaşlar, moda tasarımcıları için büyük 
bir yaratıcı alan açmaktadır.
• Akıllı kumaşlar ile kişinin duygusal durumunu, 
stres düzeyini ve ergonomik duruşunu izleme 
gibi gelişmiş işlevlere erişilebilir.

AKILLI TEKSTİLLERİN BAŞLICA KULLANIM 
ALANLARI

Performans Geliştirme:
• Atletizm, askeri ve spor gibi endüstrilerdeki 
gelişmeler.
• Vücut ısısını düzenleyerek kas performansını 
kontrol eden ve rüzgâr direncini azaltarak fizik-
sel performansı arttırmaya yardımcı olan özel-
likteki kumaşların geliştirilmesi.
• İnsan vücudunu radyasyon, uzay yolculuğu 
ve ısı gibi aşırı tehlikelerden koruyacak şekilde 
geliştirilen kumaşlar.
• Medikal alanda, cilde ilaç salınımı yapabilen, 
nemlendirme özelliğine sahip yeni kumaş tek-
nolojileri.
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3. Ultra Akıllı Tekstiller:  Özelliklerini algılama, tepki verme 
ve özelliklerini çevresel koşullara uyarlama yeteneğine sahip 
akıllı tekstillerdir. 

Sensör görevi gören giysi. MIT MEDIA LABES, İkinci Deri Kumaş, 
canlı bakterileriler içeren sentetik kumaş.

Levi’s x Jacquard by Google, etkileşimli iplikten yapılmış 
kot ceket.

Dropel Kumaşlar, 
hidrofobik 
tekstillerin günlük 
giysiler içine 
entegre edilmesi.

NASA’nın yeni fütüristik 4D baskılı “uzay kumaşı.

Estetik:
• Işık ile renk değiştirebilen kumaşlar.
• Güneşten, pillerden veya çevreden enerji ala-
bilen kumaşlar.
• Işıklı iplikten yapılmış elbiseler [Ying Gao]
• Giysileri daha etkileşimli hale getirmek için du-
yusal teknolojileri kullanma

Spor Endüstrisinde Akıllı Kumaşların Kul-
lanımları:
1. Hexoskin Akıllı Tshirtler: Hexoskin Akıllı Ts-
hirtleri, kardiyak, solunum, uyku ve biyometrik 
gibi hassas verileri izleme özelliği ile spor per-
formansı ve evde uzun süreli hasta izlemek için 
kullanılır.
2. Athos ‘Smart’ Spor Kıyafetleri: Athos giyilebi-
lir fitness teknolojisi, spor kıyafetleriniz ile bilgi 
toplar ve yorumlar ve bunları mobil cihazınıza 
gönderir.
3. Sensoria Yapay Zeka Spor Kıyafetleri: Sensoria 
yapay zeka sayesinde egzersiz yapan kişilerin 
bedenleri hakkında daha fazla bilgi sahibi ol-
malarına ve eğitmenlerle bağlantı kurmasına 
yardımcı olur.
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YÖNETMEK

İşletmelerde 
Y Kuşağı YÖNETİMİ

KUŞAKLAR VE İSİMLERİ
Kuşaklara isim vermek Amerikalıların İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra doğan çocuklara 
“Baby Boomers” demeleriyle başlamıştır. Çün-
kü bu kuşağa mensup insanlar İkinci Dünya 
Savaşı’nda bombalardan kurtulabilen anne ve 
babaların bebekleriydiler. Daha sonra aşağı 
yukarı her 20 yılda bir doğan nesillere X, Y, Z 
gibi isimler takılmıştır.  

SESSİZ KUŞAK  
1945 yılından önce doğmuş olan insanlara ise 
bazı kaynaklarda “Sessiz Kuşak” denilmektedir. 
“Sessiz” denildiği halde şu an yaşayan en yaşlı 
kesimi oluşturan bu insanlar arasında ülkemiz-
de büyük başarılara imza atmış işadamlarının 
var olduğu herkes 
tarafından bilinmektedir.  

BABY BOOMERS  
1945 ile 1964 yılları arasında doğan insanlara 
yukarıda belirtiğimiz gibi “Baby Boomers” ismi 
verilmiştir. Bu kuşakta bulunan insanların ha-
yatı savaşın bıraktığı olumsuzlukları fedakârca 
çalışarak tamir etmekle geçmiştir. Şu an 52 
- 71 arası yaşlarda olan bu kuşaktaki insan-
ların en büyük amacı Dünya’yı çocukları için 
yaşanabilir hale getirmek olmuştur. Türkiye’de 
de bu kuşak çok çalışmıştır. Bugün sahip oldu-
ğumuz ekonomimizin alt yapısını bu insanlar 
oluşturmuşlardır. Bugün bilişim teknolojilerin-
deki gelişmelere ve bu teknolojilerin hâkim 
olduğu iş modellerine ayak uydurmaya çalışan 
bu insanlar halen iş dünyamızın yaklaşık yüzde 
25’ni oluşturmaktadırlar.

X KUŞAĞI  
1964 ile 1980 yılları arasında doğan insanlara 
da “X KUŞAĞI” denilmektedir. Şu an 36-52 arası 
yaşlarında olan X kuşağı insanları genel-
likle kurallara uyan, saygılı, sabırlı, çalışkan 
insanlar olarak tanımlanmaktadırlar. Bu kuşak 
mensupları sağlıklı, sakin ve mutlu yaşamak 
amacındadırlar. Hayatları boyunca birçok ye-
niliklere ve icatlara şahitlik etmişlerdir. Ulaşım, 
iletişim, günlük hayatta kullanılan makina ve 
malzemelerde geliştirilen yenilik ve icatlar bu 
kuşaktaki insanların hayatını daha konforlu 
hale getirmiştir. Bu gelişmeler bu insanların 
mutlu olmasına yetmiştir. 

(Örneğin şehirlerarası telefon görüşmeleri 
yapmak için saatlerce hatta bazen günlerce 
bekleyen insanlar mobil telefonlarla tanış-
mışlardır.) Günümüzde iş hayatımızın yaklaşık 
yüzde 45’ini oluşturan bu insanlar da tekno-
lojik gelişmelere ayak uydurarak iş hayatlarına 
devam etmektedirler. Genelde “Y Kuşağı” 
insanların yöneticileri “X Kuşağı” insanlarından 
oluşmaktadır.
  
Y KUŞAĞI  
1980 – 2000 yılları arasında doğan insanlar da 
“Y KUŞAĞI “olarak adlandırılıyorlar. Genelde 
X Kuşağı üyeleri tarafından büyütülen ve 
yetiştirilen bu genç insanlar yine onlar tara-
fından saygısız, umursamaz, tembel, bencil, 
isyankâr gibi nitelemelerle eleştirilmektedirler. 
Bu eleştirilerle ilgili tartışmalar sosyologlar 
tarafından yapılmaktadır. Ancak iş dünyasın-
dan baktığımızda tartışılmayacak bir gerçek 
vardır ki bu kuşak mensupları önümüzdeki 10 
yıl içinde iş hayatımızdaki çalışanların yüzde 
75’ini oluşturacaklardır. O zaman iş dünyasının 
kuralları ve işleyiş şekilleri de bu insanların 
özelliklerine göre şekillenecektir. Böyle bir 
durumda bu insanları sadece eleştirmek 
yerine onları anlamak, tanımak, onların güçlü 
yanlarından faydalanmanın yollarını aramak 
çok önemli bir konudur.
  
Z KUŞAĞI  
2000 yılı ve sonrası doğan insanlara ise Z 
KUŞAĞI denilmektedir. Bu kuşaktaki insanlar 
henüz çocuk denilecek yaşta bulunmakta-
dırlar. İnternet, akıllı telefonlar ve tabletlerle 
büyüyen bu çocukların günlük yaşamlarının 
önemli bir kısmı sosyal medyayı kullanmakla 
geçmektedir. Arkadaşlarıyla bile yüz yüze 
görüşmekten daha fazla, sosyal medya aracılı-
ğıyla görüşmektedirler. Ev ortamında genelde 
yalnız kalmayı tercih etmektedirler. İçlerine 
kapalıdırlar. Aileleriyle ve diğer insanlarla ilişki-
leri de zayıf olabilmektedir. Ancak bu çocuklar 
teknoloji ve interneti kullanmalarının getirdiği 
birçok avantajlara da sahiptirler. En önemlisi 
çok hızlı öğrenmekte ve yaşlarından beklen-
meyecek kadar analitik düşünebilmektedirler. 
Hayattan hiç korkmamaktalar. Özgüvenleri de 
çok fazladır.”Yokluk”larla ve “imkansızlık”larla 
hiç tanışmamışlardır. 

Dr. AHmET TEmİrOĞlU 
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
Özen Mensucat YK Başkanı

temiroglu@ozenmensucat.com

Bu ayki yazımızda son zamanlarda çokça 
sözünü eder olduğumuz ‘Y KUŞAĞI’ 
konusunu iş dünyası penceresinden 
bakarak incelemeye çalışacağız.
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Birçok lüks sayılabilecek şeyler onlar tarafından 
adeta normal bir ihtiyaç olarak kabul edilmek-
tedir. Şu an nüfusumuzun yüzde 20 kadarını 
oluşturan bu genç öğrenci kuşağın iyi eğitil-
mesi ve yönlendirilmesi ülkemiz açısından çok 
önemlidir. Bu belki başka bir yazının konusu 
olabilir. Ancak bu sayıda şu an iş hayatında fiili 
olarak var olan Y kuşağını ele alacağız.
  
Y KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ  
SORGULAYICILIK  
Y Kuşağının en önemli özelliği sorgulayıcı 
olmalarıdır. Zaten onlara “Y KUŞAĞI” denmesi 
de bu özelliklerine dayanmaktadır. “Y” ismi 
İngilizce neden? Niçin? Anlamına gelen WHY 
kelimesinin seslendirilişinden gelmektedir. 
Bu özelliklerinden dolayı Y kuşağı gençlerinin 
körü körüne itaat etmeyen, İtirazcı, tartışmacı, 
mücadeleci, inatçı insanlar olduğu söylenebi-
lir. Y Kuşağı insanları işyerlerinde kendilerine 
söyleneni hemen yapan insanlar değildirler. 
Kendi görüşlerini de açıkça ortaya koyabil-
mektedirler ve dikkate alınmasını beklemek-
tedirler.  

KARİYER VE KİŞİSEL GELİŞİM ARZUSU  
Bu kuşaktaki gençler bir işyerine girip emekli 
olana kadar çalışmayı düşünmüyorlar. Çalış-
tıkları işyerlerini kendi kişisel gelişimleri için 
basamak olarak kullanıyorlar. Eğer bir işyerinde 
kendi kişisel gelişimlerini sağlayacak imkânlar 
azaldı ise hemen iş değiştirme yoluna gidiyor-
lar. Kendilerine bir kariyer planı sunulmasını ve 
bu kariyer yolunda işyerinin ve yöneticilerinin 
onlara yardımcı olmalarını ve danışmanlık 
yapmalarını bekliyorlar. Onlar için kişisel ge-
lişim imkânları ücretten ve iş güvencesinden 
çok daha önemli.   

ÇALIŞMA HAYATINDA DA ÖZGÜRLÜK  
Y kuşağı insanları iş hayatında da özgür olmayı 
istemektedirler. Öncelikle kendi işlerini kur-
mayı düşünmekteler. Çalıştıkları işyerlerinde 
esnek çalışma imkânlarını arıyorlar. 
Katı kurallar çerçevesinde çalışmak yerine işin 
bitmesine ve sonuca önem veriyorlar. Onlar 

evde çalışmanın da işin bitirilmesi açısından 
sıradan bir yol olduğunu düşünüyorlar.
  
ÖZEL YAŞAMA ÖNEM VERMEK  
Y Kuşağı insanları işyerinde çalışmanın 
kendi hayatlarını tamamen kapsamasını ve 
etkilemesini istemiyorlar. Onlar hayatı keyifli 
yaşamanın önemli olduğuna inanıyorlar. Hatta 
işte çalışmayı da arkadaşlarıyla gezmek eğlen-
mek için bir araç olarak görüyorlar. Onlar için 
normal çalışma zamanlarında işyerleri de bir 
eğlence mekânı. Ancak fazla mesai yapmak, 
hafta sonu çalışmak ya da eve iş götürmek 
onların işten soğumalarına sebep olabiliyor. 
“İşimizi yapalım, işimizi yaparken eğlenelim 
ancak özel hayatımızı da doya doya yaşayalım” 
diye düşünüyorlar.
   
TEKNOLOJİ KULLANIMI  
Y kuşağı insanları teknolojik gelişmelerin çok 
hızlı olduğu bir ortamda büyüyen insanlar. 
Teknoloji, hayatlarının her bölümünde olduğu 
gibi işlerini yaparken de çok kullandıkları bir 
araç. İletişimde yüz yüze görüşmek yerine 
elektronik yollarla görüşmeyi tercih etmekte-
dirler. Teknolojinin getirdiği modem iletişim 
araçlarını kullanarak grup halinde düşünme ve 
hareket etme imkânlarını kullanıyorlar.
  
DEĞİŞİMCİLİK  
Bu kuşağın insanları tekdüzeliği sevmemekte-
dirler. Yaptıkları işin anlamını, nedenini, niçin 
bu şekilde yaptıklarını anlamaya çalışıyorlar. 
Yaptıkları işi kendilerine görev tanımlarında 
belirtildiği gibi yapmak yerine daha değişik ve 
kendi geliştirdikleri pratik yollarla ve yön-
temlerle yapmayı tercih ediyorlar. Sonuçlar 
kendilerini heyecanlandırmıyorsa sıkılıyorlar. 
Farklı bir işi yapmayı ya da iş değiştirmeyi 
tercih ediyorlar. Onlar için işyerinde de yeni ve 
değişik şeyler yaparak yeni hedeflere varmak 
çok önemli. Bu açıdan rotasyon usulü ile baş-
ka departmanlarda çalışmak onları heyecan-
landırıyor. Yeni işlerde, yeni departmanlarda, 
yeni yöneticilerden yaralanarak değişimi ve 
gelişimi hedefliyorlar. 
 
AİLE, ARKADAŞ, YÖNETİCİ İLİŞKİLERİ  
Y Kuşağı insanları sanıldığının aksine aynı 
zamanda duygusal insanlar. Onlar için anne ve 
babaları çok önemli. İş yerleri ve işleri ile ilgili 
ailelerine danışmayı ihmal etmiyorlar. Onların 
deneyimlerinden yararlanmak istiyorlar. 
Ancak öz güvenleri fazla ve kararları yine 
kendileri veriyorlar. Arkadaşlık ilişkilerine de 
önem veriyorlar. Arkadaşlık hayatlarının odak 
noktasında bulunuyor. Sürekli şekilde ortak 
planlar yapmak ve eğlenmek hayatlarındaki 
en önemli şey. Aynı zamanda iş arkadaşlarıyla 
ortak projelerde çalışmak ve takım çalışmala-
rına katılmak da onları mutlu ediyor. Yönetici-
lerinden de takdir ve geriveri bekliyorlar. Fark 
edilmek ve ödüllendirilmek onlar için önemli. 
Yöneticilerinden kendilerine yaratıcılıklarını ve 

kabiliyetlerini kullanacakları fırsatların verilme-
sini bekliyorlar. Yöneticilerinin de kendilerine 
bir şeyler katacak özellikte olmasını bekliyorlar.

Y KUŞAĞINI NASIL YÖNETMELİ? 
Bu kuşağa mensup insanların yönetilmesi için 
yukarıdaki özelliklerinin ve hayata bakış açı-
larının çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu 
değerlemeyi yapacak olan şimdiki yöneticiler 
çoğunlukla X Kuşağı insanları. Yukarıda da 
belirtildiği üzere özel yaşama ve iş yaşamına 
bakışta bu iki kuşak arasında büyük farklılıklar 
bulunmaktadır. Öncelikle bu görüş ayrılık-
larının farkında olmak çok önemlidir. Ancak 
o zaman onlara yaklaşacak bir kapı aralama 
imkânı ortaya çıkacaktır. Bu kuşağı yönetmek 
için klasik yönetim mekanizmalarından farklı 
ve değişik uygulamalar içinde olmak kaçınıl-
mazdır. Uzmanlardan yardım almak da yararlı 
olabilir. Bu konuda yukarıda yazılanları dikkate 
alarak maddeler halinde aşağıdaki önerileri 
sıralayabiliriz; 
• Onlara yeteneklerini, fikirlerini, yaratıcılık-
larını ortaya koyacakları fırsatlar ve ortamlar 
yaratılmalıdır.  
• Klasik görev tanımlarını onlara dayatmak 
yerine işin nasıl daha iyi yapılacağı onlarla 
tartışılmalıdır.  
• Klasik alt üst ilişkilerini bir tarafa bırakarak 
demokratik davranmak ve onların da kararlara 
katılmalarını sağlamak gereklidir.  
• Gelecekleri ile ilgili kariyer imkânları açıkça 
ortaya koyulmalıdır.  
• Eğitim, rotasyon, delegasyon, takım çalışma-
ları, proje çalışmaları gibi araçlar kullanılmalı 
ve kişisel gelişimleri sağlanmaya çalışılmalıdır.  
• Yönetici olarak onlara “rol model” olun-
malıdır. Y Kuşağı çalışanları yöneticilerinden 
ilham almayı ve onu model olarak seçmeyi 
çok önemsemektedirler. Yöneticiler klasik bir 
yönetici olmaktan öte çalışanlarına bir “Koç”, 
bir “mentör” olmayı başarmalıdırlar.  
• Klasik yaklaşımda astlar kendilerini yönetici-
lerine sevdirmek ve ispat etmeye çalışırlardı. 
Bu kuşağı yönetirken, yöneticiler de astlarına 
kariyer ve kişisel gelişim yolunda kendilerine 
yararlı ve yardımcı olacaklarını göstermek 
zorundadırlar.  
• Yöneticiler de Y Kuşağı çalışanlarından 
özellikle teknolojinin ve sosyal medya gibi 
iletişim araçlarının kullanılması konularında 
bilgi ve yardım almalıdırlar. Bu araçları kulla-
narak onlarla daha iyi ilişki kurmanın yollarını 
bulmalıdırlar.  
• Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini 
sağlamak ancak sıkı bir ast üst hiyerarşi yapı-
sından ve anlayışından da kaçınmak gereklidir.                                                            
• İşyerinde, iş sonuçlarını olumsuz etkilemeye-
cek şekilde klasik, sıkı iş kurallarını gevşetmek 
gereklidir. İşyeri herkesin mutlu olarak çalıştığı, 
eğlenceli bir ortam haline getirilmelidir. 
(Örneğin bilardo salonları, oyun kulüpleri, 
tiyatro, konser, vb. uygulamalar işyerlerinde de 
uygulanabilmelidir.)

Y kuşağı için 
kişisel gelişim 
imkânları, 
ücretten ve iş 
güvencesinden 
çok daha 
önemli.
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EKONOMİK GÖSTERGELER

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK 
GÖSTERGELERİ
Yurt içi üretici fiYat endeksi ve değişim oranı, şubat 2018 Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

tüketici fiYat endeksi ve değişim oranları, 2005-2018 Bir önceki aya göre değişim (%)

döviz kurları (ortalama) ürün Grupları bazında tekstil ve Hammaddeleri iHracatı

birim (1.000 $) 2017
ocak-şubat

2018
ocak-şubat değişim

Elyaf İhracatı 102.522 102.470 % -o,1

İplik İhracatı 293.163 323.401 % 10,3

Dokuma Kumaş İhracatı 360.430 415.245 % 15,2

Örme Kumaş İhracatı 232.528 251.323 % 8,1

Özel İplik ve Kumaşlar 106.151 117.293 % 10,5

Diğer 447.289 517,426 %15,60

Toplam Tekstil Ürünleri İhracatı 1.542.083 1.727.158 % 12,0

Kaynak: İhracat Birlikleri Kayıt Rakamları/Mart 2018

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2018

TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2018

Yıl ocak şubat mart nisan maYıs Haziran temmuz ağustos eYlül ekim kasım aralık

2005 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,10 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,40 0,42
2006 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23
2007 1,00 0,43 0,92 1,21 0,50 -0,24 -0,73 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22
2008 0,80 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,60 0,83 -0,41
2009 0,29 -0,34 1,10 0,02 0,64 0,11 0,25 -0,30 0,39 2,41 1,27 0,53
2010 1,85 1,45 0,58 0,60 -0,36 -0,56 -0,48 0,40 1,23 1,83 0,03 -0,30
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,76 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01 0,46
2014 1,98 0,43 1,13 1,34 0,40 0,31 0,45 0,09 0,14 1,90 0,18 -0,44
2015 1,10 0,71 1,19 1,63 0,56 -0,51 0,09 0,40 0,89 1,55 0,67 0,21
2016 1,82 -0,02 -0,04 0,78 0,58 0,47 1,16 -0,29 0,18 1,44 0,52 1,64
2017 2,46 0,81 1,02 1,31 0,45 -0,27 0,15 0,52 0,65 2,08 1,49 0,69
2018 1,02 0,73

Yıl ocak şubat mart nisan maYıs Haziran temmuz ağustos eYlül ekim kasım aralık

2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
2007 -0,05 0,95 0,97 0,80 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
2008 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 -0,03 -3,54
2009 0,23 1,17 0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29 0,66
2010 0,58 1,66 1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 1,21 -0,31 1,31
2011 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,60 0,65 1,00
2012 0,38 -0,09 0,36 0,08 0,53 -1,49 -0,31 0,26 1,03 0,17 1,66 -0,12
2013 -0,18 -0,13 0,81 -0,51 1,00 1,46 0,99 0,04 0,88 0,69 0,62 1,11
2014 3,32 1,38 0,74 0,09 -0,52 0,06 0,73 0,42 0,85 0,92 -0,97 -0,76
2015 0,33 1,20 1,05 1,43 1,11 0,25 -0,32 0,98 1,53 -0,20 -1,42 -0,33
2016 0,55 -0,20 0,40 0,52 1,48 0,41 0,21 0,08 0,29 0,84 2,00 2,98
2017 3,98 1,26 1,04 0,76 0,52 0,07 0,72 0,85 0,24 1,71 2,02 1,37
2018 0,99 2,68

  2017  2018
ABD DOLARI EURO ABD DOLARI EURO

Ocak 3,735 3,965 3,772 4,588
Şubat 3,672 3,911 3,778 4,673
Mart 3,666 3,916    
Nisan 3,654 3,910    
Mayıs 3,564 3,932    
Haziran 3,519 3,949    
Temmuz 3,560 4,091    
Ağustos 3,512 4,144    
Eylül 3,468 4,138    
Ekim 3,662 4,308    
Kasım 3,879 4,550    
Aralık 3,848 4,553    
Yıllık 3,648 4,116    






