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Yerli enerjiye YEKA hamlesi! Türkiye’nin 12 şehrine rüzgâr türbinleri kuruluyor. Enerjide 
yerli üretim atağa kalkıyor. Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları adını alan 

YEKA projesi yüzde 65 yerli olacak ve bir ayda Keban Barajı kadar enerji üretecek.

Türkiye, üretim üssü oluyor. Hem de ener-
jide! Geçtiğimiz günlerde gazete manşet-
lerine yansıyan başlıklar şöyleydi: “Tür-
kiye’de yeni bir dönem başlıyor”, “Dev 
ihalede dünya rekoru”. Sadece birkaç baş-
lığa yer verdiğimiz şu satırlarımızdan belki 

daha da fazlasını hak eden dev bir proje-
yi siz okurlarımızla paylaşıyoruz. Daha 
çok bilinen adı ile YEKA, açılım olarak 
ise “Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları” olarak ifade edilen bu 
dev proje ile Türkiye, enerjide yepyeni 

bir döneme giriyor. Ülkemizin 5 ayrı böl-
gesinde toplamda bin megavatlık rüzgâr 
enerjisi kapasitesi kurulması ve böylelikle 
yerli teknoloji geliştirerek dışa bağımlılığı 
azaltmayı amaçlayan projeyi A’dan Z’ye 
TEXPORT okurları için inceledik.  /6

RÜZGÂR GÜLÜ GİBİ  
HAYALLERİN ÖTESİNDE
Bugün kaliteli üretimi ile ön plana çıkan ve 24 

ülkeye ihracat gerçekleştiren Garanti İplik, aynı 

zamanda enerji ihtiyacının yüzde 30’unu rüz-

gârdan karşılıyor. Rüzgâr gülü gibi hayallerin 

ötesinde bir hikâye onlarınki... /10

BAŞKAN’DAN

Türkiye zor zamanlardan geçiyor. 

Coğrafyamızda süren çatışmaların getirdiği 

jeopolitik riskler ve uluslararası bazı 

gerginlikler bir yana, ekonomik büyümemiz 

devam ediyor. Ülke olarak ihracatımız 

Eylül’de yüzde 8,9 artışla 11 milyar doları 

geçti. Dokuz aylık rakamlarda da yüzde 

10,6 artışla 115 milyar dolar seviyesine 

ulaşıldı. İkinci çeyrek büyümemiz yüzde 

5,1 oldu. IMF ülkemiz için yaptığı büyüme 

tahminlerini yükseltti. Dünya Bankası da 

benzer şekilde ülkemize yönelik büyüme 

beklentisini yukarı yönlü revize etme ihtiyacı 

hissetti. Ortaya koyduğumuz çabalarla, 

hükümetimizin geçtiğimiz günlerde 

açıkladığı 2018-2020 Orta Vadeli Programa 

katkı sağlamaya çalışıyoruz. Programda, 

2017 ihracat hedefi yukarı yönlü revize 

edildi. Bu olumlu seyrin ardındaki itici 

gücü, ihracat sağlıyor. İhracatçılar olarak, 

belirlenen ihracat hedeflerini dahi aşma 

gayreti içerisindeyiz. Biz Türkiye’yiz ve 

bütün zorlukları aşacak güçteyiz.

TÜM 
ZORLUKLARI 
AŞACAK 
GÜÇTEYİZ

Ersin KOÇ
Garanti İplik 
Yönetim Kurulu Başkanı

İTHİB İTHİB

GELECEĞİMİZE   
YATIRIM YAPIYORUZ
Bugün, enerji başta olmak üzere faaliyette bu-

lundukları tam 11 sektörde Ar-Ge ve teknolojiye 

yatırım yapan ve bu yatırımları ile Türkiye eko-

nomisine ciddi katkılarda bulunan dev bir şirket, 

Sanko. /14

Zeki KONUKOĞLU
Sanko Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı

HEDEF; EN AZ ATIK   
EN ÇOK ÜRETİM
Kipaş Holding, Türkiye’nin en büyük jeotermal 

santrallerinden birini devreye almaya hazırlanı-

yor. Önümüzdeki iki yıl içerisinde ilave 100 MW 

kapasitede 3 adet santral yatırımı daha planlayan 

Kipaş’ın hedefi, en az atık, en çok üretim. /13

Ahmet ÖKSÜZ
Kipaş Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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R Ö P O R T A J

“YERLİ ÜRETİM    
DESTEKLENMELİ”

Texport gazetesinin sorularını cevaplayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; 
önümüzdeki on yıl içerisinde enerji üretiminin 2 katına çıkacağının müjdesini veriyor 

ve ekliyor: “Bunun için yerli üretim desteklenmeli”

Nihat ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı  

Zeybekci; Türkiye’de 
yatırımı artırmak için 
dünyanın en iddialı 
teşviklerinin verildiğini 
söyledi ve ekledi: 
“3 alanda 30 milyar 
liralık yeni yatırım 
desteği gelecek”
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Özellikle son zamanda Türkiye ekonomisi 
büyük bir yükselişe geçti. Dergimizin bu 
sayısının ana temasını oluşturan enerji 
konusunda da çok büyük gelişmeler ya-
şanıyor. Texport gazetesi sordu, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci cevapladı. Türk 
ekonomisi nereye gidiyor? Enerji konu-
sunda yapılan çalışmalar yeterli mi? Bu 
ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını 
içtenlikle cevaplayan Zeybekci; bir de 
müjde verdi: “Önümüzdeki on yıl içeri-
sinde şu anki enerji üretimimizi 2 katına 
çıkaracağız.” Yaklaşık 100 milyar dolar 
tutarında yenilenebilir enerji yatırımını 
teknoloji ithal ederek yapan bir ülke ol-
mak istemediklerini ve bunun için de yerli 
üretimin desteklenmesi gerektiğini söyle-
yen Zeybekci, özellikle bu alanda üretim 
yapan firmalara büyük destek verdiklerini 
ifade etti. Röportajımız esnasında aynı 
zamanda 2017 yılı ihracat rakamlarına da 
değinen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; 
“2017 yılı Türkiye ve Türk ekonomisi için 
destanlar yılı olacak” dedi. 

İlk olarak, içinde bulunduğumuz 
yıl için Türkiye ekonomisinin 
bugün geldiği noktayı 
değerlendirir misiniz?
Dünya konjonktürü, hem ekonomik hem 
de siyasi anlamda oldukça zorlu bir süreç-
ten geçiyor. Küresel büyüme tahminleri, 
Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası 
organizasyonlar tarafından düşürülüyor, 
dünyada ticaret hacmi daralıyor, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ekonomilerdeki belir-
sizlikler tüm dünyanın geleceğe yönelik 
endişelerini artırıyor. Dünya ekonomisin-
de yaşanan bu olumsuzluklar ve belirsiz-
liklere rağmen büyüme hedeflerimizden 
taviz vermedik. Bu sene 2017 Türkiye ve 
Türk ekonomisinin destanlar yılı olacak-
tır. Dünyanın G20 ülkeleri arasında en 
hızlı büyüyen 3’üncü ülkesiyiz. Türkiye 
bir numara olacak. Çin’i ve Hindistan’ı 
da geçeceğiz. Yılsonu itibarıyla hedefleri-
mize ulaşacağız ve yüzde 6’nın biraz daha 
üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağız. 
Türkiye bugün artık öyle büyük bir eko-
nomi haline geldi ki; 1989 yılında toplam 
dış ticaret hacmi Türkiye’nin 4,5 milyar 
dolar. Bu sene yılsonu itibariyle 450 mil-
yar doları geçecek, 100 kat. Türkiye, eski 
Türkiye değil. Türkiye eskiden olduğu 
gibi yan gözle baktığın zaman zarara gi-
ren bir Türkiye değil, bir zamanlar kural 
koyanların baktığı Türkiye değil, birile-
rinin çizdiği çizgilerin ötesine geçmeyen 
Türkiye değil. 2017’de 3’üncü çeyrekte 
göreceksiniz ki; büyümede dünya birinci-
si olacağız ve 4’üncü çeyrek yani yıl orta-
lamasında dünya ikinciliğini zorlayacağız. 
Hedefimiz, milli büyüme. Borçlanarak 
büyüme değil; kendi imkânlarımızla bü-
yümeyi sürdürülebilir yapmak. 2017’nin 
sonunda Türkiye olarak ihracatta tarihi 
zirveyi aşacağız. Geçen sene 142,3 milyar 
olan ihracatımızda; bu sene 157,6 milyar 
doları aşacağız.

Dış ticaret performansımızda 
da bu büyüme rakamlarını 
yakalayabilecek miyiz?
Dünya Ticaret Örgütü’nün yayımladığı 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; özellikle güneş ve rüzgâr 
teknolojisinin yerli üretimini artırmaya devam edeceklerini 
söylüyor. Zeybekci, Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretiminde 
kullanılan teknolojileri ithal eden değil, üreten bir ülke olmak 
için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortak çalışmalar 

gerçekleştirdiklerini özellikle belirtiyor.

küresel ticaret verilerine göre 2016 yılın-
da küresel ticaretin yüzde 2,6 daraldığını 
görüyoruz. Diğer taraftan, Güney Ko-
re’nin, Rusya’nın ve Çin’in ihracatında 
sırasıyla yüzde 5,9, yüzde 17,5 ve yüzde 
7,7’lik bir daralma gözlenmekteyken, 
İngiltere ve ABD’nin ihracatında da sıra-
sıyla yüzde 11 ve yüzde 3,2’lik bir düşüş 
söz konusu. Bu veriler ışığında, yıllık 
ihracatta yaşanan yüzde 0,9’luk düşüşle 
ülkemizin ihracat değerinin, hem yükse-
len ekonomilere hem de gelişmiş ülkele-
re kıyasla olumlu bir performans ortaya 
koyduğu görülmektedir. 2017 yılında dış 
ticaret performansımızda da 2016 yılına 
göre daha güçlü rakamlar hedefliyoruz.

Yenilenebilir enerji alanında 
yeni projeler geliyor

Yakalanan büyüme 
performansının devamı için neler 
yapılacak?
Birinci yarıdaki büyümenin yüzde 3’lük 
bölümü ihracattan, yani üretimden geli-
yor. Geçen sene, darbe girişimine rağmen, 
yatırım teşvikleri, üretim, ihracat teşvik-

leri ile ilgili reel sektörün istediği her şeyi 
yaptık. Bizim istediğimiz, kesintisiz bir 
şekilde büyümenin üretim ve ihracat ağır-
lıklı olması. Dünyanın en iddialı yatırım 
teşvikine sahibiz. İhracatla ilgili önümüz-
deki süreçte daha güçlü destekler açıkla-
nacak. Çok önemli projeler var. Yaklaşık 
30 milyar TL. Kısa zamanda bunların 
belgelerini düzenleyip yatırıma dönüşme-
sini sağlayacağız. Bunlar petro - kimya, 
sağlık teknolojileri ve yenilenebilir enerji 
teknolojisi alanında.

Türkiye özellikle son zamanlarda 
enerji konusunda çok büyük bir 
yükselişe geçti. YEKA ihalesi bu 
yükselişin en güzel örneklerinden 
biri. Bu konu hakkındaki 
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Önümüzdeki 10 yılda şu anki enerji üreti-
mimizi 2 katına çıkaracağız. Yaklaşık 100 
milyar dolar yenilenebilir enerji yatırımı 
yaparken, teknoloji ithal edip yatırım ya-
pan ülke olmak istemiyoruz. Bunun yerli 
üretimi gerçekleşmeli. Bu alanda üretim 
yapana büyük destek veriyoruz. Özellikle 
güneş ve rüzgâr teknolojisinin yerli üre-
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timini artırmaya devam edeceğiz. Bu iki 
alanda önümüzdeki sene yüzde 70 - 80 
yerlilik oranı yakalayacağız. Yerlilik ora-
nını artırarak 3 - 4 milyar dolar kazanma-
mız çok önemli. Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji üretiminde kullanılan teknolojileri 
ithal eden değil; üreten bir ülke olmak 
için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile Ekonomi Bakanlığı ortak çalışma ger-
çekleştiriyor.

Türk ürünlerinin 
tanıtım üssü: TTM’ler

İhracatımızın artmasında ve Türk 
ürünlerinin tanıtımında önemli 
bir fonksiyon üstlenen Türkiye 
Ticaret Merkezleri hakkında 
düşünceleriniz nelerdir? TTM’ler 
Türk ihracatçılarına neler 
kazandıracak?
Türkiye Ticaret Merkezlerimizi (TTM), 
Türkiye’nin yatırım yapma ve iş ortaklığı 
kurma konusundaki cazibesini daha güçlü 
sürdürdüğünü tüm dünyaya anlatmamız 
için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu 
itibarla, dünyanın daha birçok ülkesinde 
açılacak olan merkezlerimizin ilk örnekle-
ri New York, Dubai ve Tahran’ın en pres-
tijli lokasyonlarında faaliyete geçmeye 
başladı. New York’ta halı, hazır giyim ve 
ev tekstili sektörlerinde; Dubai’de bilişim, 
iklimlendirme ve mücevher sektörlerinde; 
Tahran’da ise mobilya, hazır giyim, tekstil 
ve hammaddeleri ile kimya sektörlerinde 
TTM’lerimiz kuruldu. Türkiye Ticaret 
Merkezleri; ofisleri ve teşhir salonlarıyla, 
bünyesindeki şirketlere verilen hukuki ve 
mali danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu 
süreklilik arz eden yapılar olacağından 
sadece ülkemizin değil, ihracatçı firmala-
rımızın ve Türk ürünlerinin tanıtım üssü 
olacak. Yurtdışı pazarlara açılmakta zor-
luk çeken şirketlerin de uluslararası pa-
zarlara erişiminin sağlanmasına yardım-
cı olacak bu merkezler sayesinde, Türk 
ürünlerinin ve ihracatçı firmaların dünya-
nın her yerinde prestijli noktalarda tanıtı-
mı yapılacak.  İşadamlarımız için yeni bir 
enstrüman olan TTM; Türk ürünlerinin 
markalaşması, Türk malı imajının daha 
iyi yerlere getirilmesi, Türkiye’nin üretim 
potansiyelinin anlatılması, Türkiye’deki 
iş fırsatlarının aktarılması, Türkiye’nin 
imajının güçlendirilmesi ve nihayetinde 
ihracatımızın artırılması için son derece 
önemli bir rol oynayacak.

Peki; e-ticarete bakışınız nedir? 
Artık ticaret elektronik ortamda 
yapılıyor ve Türkiye’de de bu 
konuda ciddi atılımlar yapıldı.
Dünya değişiyor, dünya nereden nereye 
geldi. Eskiden insanlar çarşıdan alışve-
riş yaparlardı, şimdi o çarşılar devasa 
AVM’lere dönüştü. Şimdi yeni bir dal-
ga geliyor. Bu yeni dalgada Türkiye’de 
ürettiğiniz ürünle Japonya’daki dükkâna 
rakip olabilirsiniz. Örneğin yaptığınız bir 
tasarımı e-ticaret sitesine koyduğunuz 
zaman dünyanın her yerine 24-48 saat 
arasında ulaşabilir hale geliyorsunuz. Ta-
sarladıklarınızın önünde devasa şirket 
olmasına gerek yok. Elektronik ticaretin 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
e-ticaretin önemini anlatan ve önümüzdeki 
süreç için kurulması planlanan e-ticaret 
lojistik serbest bölgesi için açıklamaları 
şöyle oldu: “Dünyanın en büyük havaalanı 
olacak İstanbul’daki üçüncü havalimanı 
yanında, geleceğin ihracat formasyonu olan 
e-ticaret lojistik serbest bölgesini yapacağız. 
Bu da dünyanın en büyüğü olacak. Çünkü 
5 sene sonra Türkiye’nin ihracatının yüzde 
20’si elektronik ticaret ile gerçekleştirilen 
ürünlerden oluşacak. Bildiğiniz ödeme, 
yükleme ve sevkiyat sistemleri yanlış olacak. 
Önden gidenler kazanacak. Biz de Türkiye 
olarak önden gidenlerden olacağız. Serbest 
bölgeler de bizim önden yürüyüşümüz 
en önemli enstrümanlarından ve yol 
işaretlerinden biri olacak. Gerek finansla, 
bilgi teknolojileri ve e-ticaretle ilgili serbest 
bölgeleri önümüzdeki günlerde çokça 
konuşacağız.”

E-TİCARET LOJİSTİK 
SERBEST BÖLGESİ 
YAPILACAK

ihracata katkısı dünya genelinde yüzde 
14-15 arasında. Dünyanın en büyük tek 
elektronik ticaret firması Alibaba.com 
Çin’deki bir özel günde 18 milyar dolar-
lık satış yapıyor. Başka bir özel günde 
ise saatte 5 milyar dolarlık satış yapıyor. 
Yaptığınız her şey bu dünyada yer ala-
cak. Devasa üretimler yapanlar da, evinde 
oturup kilim dokuyanın kilimi de orada 
yer alacak. Kısacası artık farklılaşırsanız, 
farklılık elde ediyorsunuz. Gelecekteki 
dünya bilgi, teknoloji ve tasarımı üreten 
ülkeler ile bunları tüketen ülkeler olarak 
ayrılıyor. Biz Türkiye olarak hep tüke-
ten ülkelerden olduk. Ama bundan sonra 
muasır medeniyet yolculuğunda farklı 
olmamız gerekiyor. Bugün doğru olarak 
bildiğiniz her şey, 5 yıl sonra kesinlikle 
yanlış hale gelecek. Geleneksel üretim ve 
ticaret yöntemleri değişiyor. Elektronik 
ticaret dalgası yakın gelecekte her şeyi 
değiştirecek.

Son olarak ‘istihdam seferberliği’ 
hakkında görüşlerinizi alabilir 
miyiz?
Biz ihracatla ve üretimle büyümeyi he-
defleyen bir ülkeyiz. Nüfusumuz artar, 
küresel piyasalarla ekonomik etkileşi-
mimiz artarken, daha fazla vatandaşı-
mıza iş üretmek zorunda olduğumuzun 
farkındayız. Her yıl daha da büyüyen, 
bir önceki günden daha fazla yatırım 
ve ihracat yapan bir Türkiye olmak isti-
yoruz. Dolayısıyla ilan edilen istihdam 
seferberliğine hep birlikte devam edece-
ğiz. TİM’i ve ihracatçı ailesini de bu se-
ferberliğin tam ortasında görmek bizleri 
mutlu ediyor. İhracat camiamızın güçlü 
Türkiye ekonomisi yolunda ne kadar 
kilit bir rol oynadığını hepimiz biliyoruz. 
Bundan sonrasında da, bilhassa ihracat-
la istihdam oluşturma yolunda bizlerle 
beraber özveriyle ter dökeceklerini ümit 
ediyorum.
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TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ – 2016 YILI SONU (kWh) 

ÜRETİM  ( 12/ 2016): 273.387.560.799 kWh

TÜKETİM ( 12/2016 ): 278. 345.608.308 kWh

DOĞAL GAZ
87.797.441.063

32,1%

HİDROLİK  
67.273.973.436      

24,6%

YENİLENEBİLİR + ATIK     
2.179.008.017     

0,8%

TAŞKÖMÜRÜ 
+İTHAL KÖMÜR 
53.777.704.022      

19,7%

SIVI YAKITLAR   
2.652.914.420       

1,0%

LİNYİT    
38.460.314.490      

14,1%
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TÜRKİYE’NİN 
DEV ENERJİ PROJESİ 
HAYATA GEÇİYOR

Yerli enerjiye YEKA hamlesi! Türkiye’nin 12 
şehrine rüzgâr türbinleri kuruluyor. Enerjide 
yerli üretim atağa kalkıyor. Rüzgâr Enerjisi 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları adını alan 
YEKA projesi yüzde 65 yerli olacak ve bir ayda 
Keban Barajı kadar enerji üretecek.  YEKA, 
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da dev 
projesi ve bu dev proje şimdi hayata geçiyor. 
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Yeni bir dönem başlıyor
Türkiye, üretim üssü oluyor. Hem de 
enerjide! Geçtiğimiz günlerde gazete 
manşetlerine yansıyan başlıklar şöyleydi: 
“Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor”, 
“Dev ihalede dünya rekoru”. Sadece 
birkaç başlığa yer verdiğimiz şu satır-
larımızdan belki daha da fazlasını hak 
eden dev bir projeyi siz okurlarımızla 
paylaşıyoruz. Daha çok bilinen adı ile 
YEKA, açılım olarak ise “Rüzgâr Ener-
jisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alan-
ları” olarak ifade edilen bu dev proje 
ile Türkiye, enerjide yepyeni bir döne-
me giriyor. Ülkemizin 5 ayrı bölgesinde 
toplamda bin megavatlık rüzgâr enerjisi 
kapasitesi kurulması ve böylelikle yerli 
teknoloji geliştirerek dışa bağımlılığı 
azaltmayı amaçlayan projeyi A’dan Z’ye 
TEXPORT okurları için inceledik. 

Günümüzün sihirli girdisi: 
Enerji
Konu ile ilgili görüşlerine başvurdu-
ğumuz isimlerden biri İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
(İTHİB) Başkanı İsmail Gülle oldu. İT-
HİB Başkanı Gülle’nin ifadesi ile enerji, 
günümüzün sihirli girdisi ve olmazsa 
olmazı. Gülle’nin açıklamaları şöyle 
oldu: “Türkiye’nin enerjiye ihtiyacı var.  
Nükleer enerjiye, rüzgâr enerjisine, gü-
neş enerjisine… Türkiye’nin genç nü-
fusunun ürettiği enerjiye ihtiyacı var.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını 
azaltmak ve yerli teknolojileri ön plana çıkarmak için düğmeye bastı. Proje; 
“Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları” kısa adıyla YEKA adını 
alıyor.

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi alanında üretim üssü olması için başlatılan proje için 
ihale açıldı. YEKA ihalesi 8 konsorsiyumun katılımıyla gerçekleşti. Bakanlıkta 
yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar yaptı. İhaleyi 3,48 dolar sent/kilovat-
saat ile en düşük teklifi veren Siemens-Türkerler-Kalyon ortak girişim grubu 
kazandı. 

İhaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını tutturmak kaydıyla 100 
milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgâr türbin fabrikası kuracak. 
Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde olmak üzere, 300 ila 450 yerli 
rüzgâr türbini üretilecek.

Projenin uygulanacağı 5 bölge şöyle: 
• Kayseri - Niğde
• Sivas
• Edirne - Kırklareli - Tekirdağ
• Ankara - Çankırı - Kırıkkale
• Bilecik - Kütahya - Eskişehir

Konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknik-
leri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 
10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Söz konusu Ar-Ge çalışmaları için her 
yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80’i yerli mühendislerden oluşan 
50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek.

En az 1 milyar dolar olması beklenen bu yatırımla Türkiye’nin en büyük enerji 
üretim tesisi olan Keban Barajı’nın aylık üretimi kadar yani bin megavatlık 
enerjinin rüzgarla üretilmesi planlanıyor. 

Proje, sadece bu maddelerle sınırlı değil. Gün geçtikçe projenin detayları da ön 
plana çıkıyor. YEKA rüzgâr ihalesi kapsamında kurulacak bin megavatlık rüzgâr 
santrali yatırımında yüzde 65 yerli ekipman kullanılması zorunluluğu var.

BAKANLIK 
HAREKETE GEÇTİ

VE İHALE SONUÇLANDI

450 YERLİ RÜZGÂR 
TÜRBİNİ KURULACAK

12 ŞEHİR YEKA İLE 
KALKINACAK

AR-GE ÇALIŞMALARI 
YAPILACAK

KEBAN BARAJI’NI 
GEÇER Mİ?

YERLİ EKİPMAN 
KULLANMA 
ZORUNLULUĞU

İşTE ADIM ADIM TÜRKİYE’NİN 
DEV ENERJİ PROJESİ:

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi ile İTHİB Başkanı 

İsmail Gülle buluşmasından bir kare.
Çalışma, üretme, ihraç etme enerjisine. 
Türkiye’nin geleceğe uzanma enerjisine 
ihtiyacı var. Dışa bağımlılıktan kurtul-
ma enerjisine, kendi kendine yetebilme 
enerjisine. Günümüzün sihirli girdisi 
enerji. Adı, türü ne olursa olsun Türki-
ye’nin enerjiye ihtiyacı var.  Ülkemize bu 
enerjiyi sağlayan herkese selam olsun.” 
YEKA projesinin bu enerjinin yaratılma-
sında önemli bir adım olduğunu özellikle 
belirten Gülle; sözlerini şöyle sürdürü-
yor: “Büyük ve güçlü Türkiye için, yeni 
bir projenin daha hayata geçecek olma-
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YEKA ile birlikte kişi başına elektrik tüketim miktarının da artması bekleniyor. 
Bu kişi başına milli gelirin artması da anlamına geliyor.

Yerli üretim ile birlikte Ar-Ge merkezleri kurulacak ve bu merkezlerde yüzde 80 
yerli personelin çalışması planlanıyor. Böylelikle istihdam da artacak. 

Günümüzde teknolojinin gelişimi ve bu teknolojinin ortaya çıkması için gerekli 
olan araştırma geliştirme faaliyetleri için olmazsa olmaz olan beyinlerin yetiş-
mesi noktasında YEKA önemli bir adım olarak görülüyor. YEKA projesi ile bir-
likte faaliyete geçecek Ar-Ge merkezlerinde işin uzmanı Ar-Ge mühendislerinin 
çalışacak olması bu meslek grubunun albenisini de artıracak gibi gözüküyor. 

Rüzgâr santrallerinin kurulması için daha öncesinde yurtdışından temin edilen 
ve ülkemizde hiç üretilmeyen ürünlerin üretilmesinin böylelikle önü açılıyor. 
Enerji ürünlerine inovasyon gelecek ve böylelikle Türk firmaları rüzgâr enerjisi 
türbinini ve santrali üretebilir hale gelecekler.

İhale sonucunda Konya Karaman’ da kurulacak tesis içerisinde yıllık 500 MW 
kapasiteli bir fotovoltaik güneş modülü üretim fabrikası da yer alacak. Bu güneş 
enerjisinden yararlanmak için gerekli olan tüm ekipmanın Türkiye’de üretileceği 
anlamına geliyor.

ELEKTRİK MİKTARI 
ARTIYOR 

YERLİ KADROLAR 
UZMANLAŞACAK 

AR-GE MÜHENDİSLERİ 
ORTAYA ÇIKIYOR

ENERJİ ÜRÜNLERİNE 
İNOVASYON GELİYOR

GÜNEŞ MODÜLLÜ 
ÜRETİM FABRİKASI 
KURULACAK

YEKA ile birlikte Türk firmalarının rüzgâr enerjisi türbini ve santrali üretebilir 
bir hale gelmesi planlanıyor. Tabii ki kaliteli üretim hedefi ve uluslararası stan-
dartlarda üretim yapma zorunluluğu ile birlikte… 

TÜRK FİRMALARI 
ÜRETECEK

sının mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye, 
diğer alanlarda olduğu gibi enerjide de 
tarihe adını altın harflerle yazdıracak.”

Dünya enerjisinin 
çılgın projesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak; YEKA projesini Türkiye ener-
ji sektörü açısından “devrim niteliğinde” 
ve “ihalesi yapılan dünya enerjisinin 
çılgın projesi” olarak tanımlıyor. Bakan 

Albayrak, şöyle diyor: “Türkiye ekono-
misi için çok tarihi bir milada tanıklık 
etmiş oluyoruz. YEKA projesi, dünya 
çapında yatırımcılar için, büyüyen, di-
namik Türkiye pazarının yanında, bu 
bölgede gelişmekte olan, yakın gelecek 
için büyük potansiyel teşkil edecek di-
ğer pazarlara ulaşım açısında da büyük 
avantaj sağlayacak. Hem güneş hem de 
rüzgâr teknolojileri alanlarında ürettim 
üssü haline geleceğiz.”
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Ve projenin kurulma amaçlarından belki de en önemlisi, Türkiye’nin enerji sek-
töründe dışa bağımlılığını azaltmak. YEKA, bu soruna çözüm bulma amacında. 

Günümüzde rüzgâr enerji santrallerinde elektrik üretmek için gereken kaynağın 
yerli ve yenilenebilir olmasına rağmen ekipmanların daha çok ithal olmasının 
önüne YEKA ile birlikte geçilecek. Böylelikle enerji ekipmanlarında dışa ba-
ğımlılığın azalması planlanıyor.

YEKA kapsamında yerli üretimi gerçekleştirilecek olan ürünlerin ihracat veri-
lerine de doğrudan katkıda bulunması bekleniyor. 

DIŞA BAĞIMLILIK 
AZALACAK 

ENERJİ 
EKİPMANLARINDA 
İTHALATA SON

İHRACATA BÜYÜK 
KATKI SAĞLAYACAK 

YEKA projesinin gerçekleşmesi için açılan ihale de dünyada tek olma özelliğine sahip. Şöyle 
ki; uzmanlar dev projenin rakiplerine göre yerlilik oranının çok daha yüksek olduğunu ve 
Ar-Ge şartının hiçbir modelde bulunmadığını özellikle belirtiyorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın YEKA ihalesi ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklama sözlerimizi 
kanıtlar nitelikte. Albayrak’ın o sözleri şöyle oldu: “Rüzgârda yerli katkı payıyla şu anda 
kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla 
gerçekleşti.” YEKA ihalesinin dünyaya örnek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bunu 
daha ayrıntılı bir şekilde açıklamak gerekirse; örneğin yerli üretim şartı ile uzun vadeli alım 
garantisine dayalı açık eksiltme usulü ihale modeli geçmiş dönemlerde dünyada Güney Afrika, 
Meksika ve Brezilya’da uygulandı. Bu ülkelerde çıkan fiyatlar ekonominin farklı alanlarında sık 
sık karşılaştırılan bu ülkelere küresel piyasalarda duyulan güveni de ortaya koydu. 3 ülkede 
yapılan yarışmalarda devlet tarafından verilen daha uzun süreli alım garantisi dikkat çekti. 
Türkiye sözleşme imzalanmasından itibaren 15 yıl alım garantisi verirken, bu süre fabrika 
kurulumu ve üretimi de içeriyor. Yani, üretim ne kadar hızlı olursa 15 yıllık dilim içinde o 
kadar alım garantisinden yararlanılmış olacak. Diğer ülkelerde ise bu süre 20 yıl olarak dikkat 
çekiyor. 10 yıl boyunca 5 alanda, yıllık 5 milyon dolarlık Ar-Ge şartı da dünyada hiçbir ülkede 
tanınmayan bir avantaj oldu. Türkiye’nin modelinde ortaya konan yerlilik şartı hiçbir ülkede 
bu kadar yüksek olmadı. Brezilya 24 ekipmandan 12’sinin yerli üretimini, Güney Afrika yüzde 
47’sini, Meksika ise kanat ve kulenin yerli üretim olması şartını koydu. Türkiye’de ise, teknolojik 
parçaları da içeren yüzde 65 gibi yüksek bir yerlilik oranı var. Buna karşın Güney Afrika’da 4,71 
cent, Brezilya’da 4,05 cent, Meksika’da ise 3,84 cent fiyatlar yakalanabildi. Türkiye Ar-Ge şartı 
ile dikkat çeken ihalede ise 3,48 cent ile dünya rekorunu kırdı. Bu da tüm bu ülkeler arasında 
Türkiye’nin etkisinin göstergesi oldu.

YEKA, DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, bin megavatlık 
Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 

ihalesini 3,48 dolar sent/kilovatsaat ile en düşük teklifi veren 
Siemens-Türkerler-Kalyon ortak girişim grubu kazandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) rüzgâr ihalesini Türkerler-Kalyon ortaklığı ile 
kazanan Siemens ve İspanyol ortağı Gamesa, Türkiye’nin uzun vadeli projeleri için de 
hazırlık içinde. YEKA’daki 2023 ve 2071 hedeflerine inandıklarını söyleyen Siemens Gamesa 
Renewable CEO’su Hakan Yıldırım, bu alanda atılacak olan adımların içinde olacaklarını ifade 
etti. Yıldırım, “YEKA’larda olmaya elbette devam edeceğiz. Siemens 160 senedir Türkiye’de 
faaliyet gösteriyor. YEKA’yı kazanmış bir şirket olarak önümüzdeki 15 sene boyunca da ilgili 
bakanlığa karşı yükümlülüğümüz var. Türkiye’de uzun vadeli projelerde yer almaya devam 
edeceğiz” dedi. YEKA rüzgâr ihalesinde Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumuna büyük 
bir fiyat avantajı sağlayan ve rakiplerden sır gibi saklanan yüksek teknolojinin ayrıntıları da 
öğrenildi. Aralarında çok sayıda küresel devin yer aldığı gruplara ihalede pes ettiren teknoloji 
kulislerde konuşulanlara göre Endüstri 4.0 formülleri taşıyor. Peki, nedir bu teknoloji? Proje 
kapsamında ‘Direct-drive’ teknolojisi ile dünyanın en uzun tek parça fiberglas kanat üretimi 
gerçekleştirilecek. Kanat ve kuleler özel malzeme ve formüllerle hafifletilip güçlendirilecek. 
Daha geniş kanat çapları, çok daha yüksek kuleler verimliliği artıracak. Aynı zamanda proje 
kapsamında uzun ve geniş kanatlı rüzgâr gülleri Türkiye’de kullanılacak.

YEKA’NIN KAZANANINDAN SIR TEKNOLOJİ
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Ersin KOÇ
Garanti İplik 

Yönetim Kurulu Başkanı

Hem doğaya 
hem maliyetlere katkı
Garanti İplik’in bu başarısında tekno-
lojiye yatırım yapmalarını ve inovasyo-
nu tüm süreçlerde kullanmalarını örnek 
olarak gösteren Ersin Koç; önümüzdeki 
süreçte hedeflerini ve Garanti İplik’in 
bu başarısını hangi argümanlara yatırım 
yapmaya borçlu olduğunu şu sözlerle 
anlattı: “Öncelikle insana yapmış ol-
duğumuz yatırım ve sürekli bir şekilde 
teknolojiye yatırım yapmamız – mesela 
bu her sene 2 milyon € -  sayesinde kali-
teyi mükemmelleştirip, onu standart hale 
getirmek; bunun yanında  yenilik yani 
inovatif ürünler üzerinde kafa yorma-
mız ve bunların üretimini gerçekleştirip 
piyasaya sunmamız; bizim gibi sadece 
doğal elyaftan iplik üreten bir yer için 
bu ciddi hayal gücü gerektiren bir konu, 
zira hammaddesi binlerce senedir aynı 
ve çıkan ürün de Sanayi Devrimi’nin ilk 
makinası olan iplik eğirme makinasından 
çıkanla aynı. Burada akıl ve yaratıcılık 
devreye giriyor, bunun sonucu da ipliğin 
karışımı, inceliği ve efekti değişiyor en 
yalın anlatımıyla… Tüm bu çabalar daha 
nitelikli mal üretip, hamallığı azaltmak, 
bundan kastım aynı ciroyu mesela 1/5 
üretim miktarıyla yakalamak; artık üre-
tim tekniği olarak buna ulaştık, sadece 
aynı kulvarda koşacak yani bunu bizden 
talep edecek daha çok sayıda partnerlere 
ihtiyacımız var.”

“Önce hayal edeceksiniz…”
Ve sırada aslında hepimizin merak et-
tiği bir soru var. Garanti İplik doğadan 
aldığı enerjiyi ipliğe nasıl dönüştürüyor 
ve Garanti İplik neden böyle bir proje-
de yer aldı, üretimini neden böyle bir 
sürece yönlendirdi? Bu soruların her-
birini içtenlikle cevapladı başarılı isim: 
“Çok basit; önce hayal edeceksiniz sonra 
bu hayalinizi bilgi temelli düşünce ile 
besleyeceksiniz. Bu her yeni fikrin baş-
langıç noktası, gerçekleştirdiğinizde ise 
ortaya sorunuzun cevabı çıkıyor. Ancak 
tüm bunlar dünden bugüne olmadı, bu 
işin hayali 2000’lerin başında, yani ku-
rulduğumuz tarih olan 1995’ten sadece 
5-6 sene sora başladı, şartlar oluşunca 
gerçekleştirilmesi için düğmeye basıldı; 
aynen iplikçiliğe başladığımızda sadece 
bu işi yapacağımızdaki kararlılıkta ol-

RÜZGÂR GÜLÜ GİBİ  
HAYALLERİN ÖTESİNDE

Günümüzde enerji ihtiyacının yüzde 
30’unu rüzgâr enerjisinden karşılayan 
Garanti İplik, tekstil sektörüne adını altın 
harflerle yazdırmasının yanı sıra enerjiye 
yapmış olduğu yatırımlarla da dikkat 
çekiyor, takdir topluyor.  Çorlu’da ika-
met eden firmayı olur da bir gün görmek 
isterseniz; sizi firma tesisinin içerisinde 
yer alan bir rüzgâr gülü karşılıyor. Gül 
gibi güzel… Rüzgâr gibi hafiften ince 
ince… İlmik ilmik, titizlikle üretim ya-
pıyor, teknolojiyi ve Ar-Ge faaliyetlerini 
ön plana çıkararak. Bugün 24 ülkeye 
ihracat yapan ve dünyaca ünlü marka-
larla iş ortağı olan başarılı firma sadece 
ülkemizde değil, dünya çapında da çok 
az sayıda firmanın yapmadığını başardı 
ve doğadan aldığı enerjiyi ipliğe dönüş-
türdü. Bu süreci, firmanın başarı neden-
lerini ve tabii ki bu sayımızda üzerinde 
özellikle durduğumuz ‘enerji’ konusun-

dan hareketle yatırımlarını neden ve nasıl 
enerjiye yönlendirdiklerini Garanti İplik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Koç’tan 
dinledik. 

Sınırları aşan başarı
Koç, ilk olarak Garanti İplik’i ve başarılı 
firmanın ihracat verilerini Texport okur-
ları için paylaştı: “İplik ihracatı olarak 4 
kıta, 24 ülke, 400 müşteri, 20 milyon €; 
ama iç piyasadaki müşterilerimizin de 
yüzde 99’u ihracatçı olduğundan üret-
tiğimiz ipliğin neredeyse tamamı öyle 
veya böyle ihraç oluyor, dolayısıyla hitap 
ettiğimiz coğrafya çok daha genişliyor. 
Bunlar sayısal veriler ama asıl olan, ip-
liğin kimlere gittiği, bu da müşterileri-
mizin seçicilik kriterleriyle alakalı; ne 
tür bir iplik olduğu ve nasıl bir servisle 
verildiği; işimiz sayılardan çok hep içe-
rikle ilgili oldu.”

Doğa dostu ve yeşil enerji kullanıcısı 
Garanti İplik enerji üretiminin yüzde 
30’luk bir kısmını sertifikalı ‘Wind 
Yarn’ teknolojisi eşliğinde karşılıyor ve 
muadillerine nazaran yüzde 50 daha fazla 
doğa dostu üretim yaparak daha güzel bir 

geleceğe yatırım yapıyor. 

Garanti İplik; 20 yılı aşkın tecrübesini, 
kalitesini, çabukluğunu, devamlılığını sunmuş 
olduğu eşsiz melanj ipliklerine yansıtarak 
melanj sanatını teknoloji ile birleştirip ismini 
ve saygınlığını GARANTİ altına almayı 
amaçlıyor ve bunu yaparken de sektöre 
kaliteli iplikler ekleyerek 1400’den fazla farklı 
ürününün bulunduğu kartelasını genişletip 
sektörde her konuda en önde olmayı istiyor.

duğu gibi, bundan da hiç vazgeçilmedi. 
Enerji ihtiyacımızın yüzde 30’unu rüz-
gârdan elde ederken hem doğaya hem de 
maliyetimize katkı sağlıyoruz. Bu oranın 
yükseltilmesi ayrıca hedeflerimiz içinde 
önemli bir yere sahip. Bu işin çevreci ve 
maliyet boyutu. Bir de marka boyutu var, 
asıl enteresan olanı bu; artık Windyarn 
diye tescil edilmiş ve müşterilerimizin 
mamullerine ilave değer katacak bir eti-
ketimiz var, bunu isteyen müşterilerimi-
zin kullanımına da memnuniyetle açık 
tutuyoruz. Böylelikle gelişmiş pazar-
larda bizim ipliğimizle üretilmiş nihai 
mamüllerin tercih edilmesini sağlamış 
oluyoruz.”
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Zeki KIVANÇ
Kıvanç Tekstil 

Yönetim Kurulu Başkanı

Ceyhan’da 7 MW gücünde güneş enerji-
si elektrik üretim tesisini devreye aldık.”

Dokuma tezgâhlarının 
enerjisi güneşten
Kıvanç Tekstil, kendi güneş enerji üretim 
sistemine sahip ve dokuma tezgâhlarının 
tükettiği enerjinin daha fazlasını güneş-
ten elde ediyor. Zeki Kıvanç, ‘Güneş 
Enerjisi Santrali Projesi’ni neden hayata 
geçirdiklerini şu sözlerle anlatıyor: “Kü-
reselleşen dünyada rekabet koşullarının 
ve çevre koşullarının gün geçtikçe daha 
da ağırlaşması nedeniyle enerjinin daha 
etkin kullanılması ön plana çıktı. Ener-
jinin üretim maliyetleri içindeki payını 
düşürmek ve bunu yaparken çevre dostu, 
yenilenebilirliği, kullanım kolaylığı olan 
bir sistem olan güneş enerjisinden fayda-
lanmak amacıyla dokuma işletmemizin 
çatısına Güneş Enerjisi Santrali Proje-
si’ni hayata geçirdik. 2013 yılı Temmuz 
ayında devreye aldığımız 480 kW kurulu 
gücündeki projemiz 10.000 m2 alanda 
kurulu olup, yıllık 750.000 kWh elektrik 
üretimi yapıyor. Bu proje aynı zamanda 
2013 yılı itibarıyla Türkiye’nin en büyük 
alana kurulu ilk çatı GES projesi oldu. 
Dokuma işletmemizde tüketilen elektrik 
enerjisinin büyük bir kısmı güneş ener-
jisinden üretiliyor.”

Enerjiye yatırım yaptık 
çünkü…
Kıvanç Tekstil’in neden enerjiye yatırım 
yaptığını ise kendisinden dinlemeye de-
vam ediyoruz: “Elektrik kesintileri üre-
tim prosesini olumsuz olarak etkiliyordu. 
Üretimi kesintisiz hale getirmek, sıcak 
su, buhar ve elektrik üretim maliyetlerini 
düşürmek için 2006 yılında ve devamında 
toplam 2 adet gaz motorlu kojenerasyon 
yatırımı yapıldı. Yapılan yatırımlar so-
nucu elektrik kesilmelerinin minimum 
seviyeye inmesi sağlandı. Elektrik, buhar, 
sıcak su maliyetlerimizin azalması nedeni 
ile sektörde daha rekabetçi bir duruma 
gelindi.” Kıvanç Tekstil’in toplamda 10 
MW güneş enerjisi yatırımı devam edi-
yor. Zeki Kıvanç; bu yatırımın 2 MW’ı-
nın fabrika çatısına kurulacağını ve yılso-
nunda üretime alınmasının planlandığını 
söyledi. Kıvanç, “İlave olarak yatırım-
ları devam eden Güneş Enerji Santrali, 
Rüzgâr Enerji Santrali ve Hidroelektrik 
Enerji Santrali projelerimizi 2020 yılına 
kadar tamamlamayı hedefliyoruz” diyor. 

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN  
‘KIVANÇ’ MARKASI

Kumaş üretiminde gerek kalitesi gerekse 
ürün çeşitliliği ve yenilikçiliği ile yerel 
ve global pazarlarda ön plana çıkan Kı-
vanç Tekstil, özellikle Avrupa ve Ame-
rika pazarlarındaki global hazır giyim 
moda markaları için zengin koleksiyonu 
ile yılda 18 milyon metre kumaş üretiyor. 
Fakat bugün Kıvanç Tekstil’in bu başa-
rısından bahsetmeyeceğiz, bugün sizlere 
Kıvanç Tekstil’in tüm bu değerlerinin ve 
kazanımlarının yanı sıra yapmış oldu-
ğu çevre ve enerji yatırımlarını kaleme 
almak istiyoruz. Çünkü Kıvanç Tekstil, 
aynı zamanda çevre dostu bir şirket ve 
enerjiye yapmış olduğu yatırımlarını her 
geçen gün artırarak sadece “daha güzel 
ve sağlıklı bir dünya” için çalışmıyor, 
aynı zamanda Türkiye ekonomisine de 
ciddi bir katkıda bulunuyor. Soruları-
mızı cevaplayan isim Kıvanç Tekstil 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç 

oldu. Kıvanç; enerjiye yapmış oldukları 
yatırımları şöyle anlatıyor: “İlk enerji 
yatırımımıza 2006 yılında fabrikamızın 
elektrik, buhar ve sıcak su ihtiyacımızı 
karşılayacak 4,0 MW gücünde gaz mo-
toru alarak başladık. 2011 yılında Kahra-
manmaraş Pazarcık’ta 4,6 MW gücünde 
hidroelektrik üretim tesisini devreye ala-
rak yenilenebilir enerji yatırımına başla-
dık. Bu yatırımı 2012 yılında fabrikanın 
elektrik ihtiyacının artması nedeniyle 2,2 
MW gücünde ikinci gaz motoru yatırımı 
takip etti. Bu yatırımla 6,2 MW güce 
ulaşarak tekstil fabrikamızın elektrik 
ihtiyacının tamamını karşılar duruma 
geldik. 2013 yılı yaz aylarında dokuma 
işletmesinin çatısına 500 kW gücünde 
güneş enerjisi santrali kurduk. 2015 yılı 
Ekim ayında 24 MW gücünde ikinci 
Hidroelektrik tesisi yatırımımız devre-
ye aldık. 2017 yılı Eylül ayında toplam 

Yüksek katma değerli ürünleri araştırma 
ve geliştirme, tasarım ve üretim, her 
zaman yenilikçi olma ve küresel seviyede 
marka olarak büyümek Kıvanç Tekstil’in 
en önemli stratejilerinden. Markalaşma 
yolunda emin adımlarla ilerleyen Kıvanç 
markasının 2017’den itibaren Turquality 
programına kabul edildiğini de özellikle 

belirtelim.

Çevreye duyarlı ürünler
Ur-Ge ve Ar-Ge çalışmalarına bilhassa 
önem veriliyor. Zeki Kıvanç; şöyle anla-
tıyor: “Ur-Ge projesi kapsamında; 2014 
yılından bu yana 3 yıllık geliştirme süre-
cinin tamamlanmasıyla markamızın yeni 
ürün grubu olarak ortaya çıkan KIVANÇ 
PLUS; yün içerikli kumaşları modernize 
eden yenilikçi tasarımlarıyla tekstil ve 
moda dünyasındaki yünün modern yüzü 
olarak yerini aldı. Son yıllarda tüketi-
cilerin doğal elyaftan üretilen ürünleri 
tercih etmesi sonucunda artan ilgiyle, 
kalite ve doğallığı bütünleştiren yün, 
KIVANÇ PLUS koleksiyonunda yeniden 
hayat buldu. Bunun yanında, Ar-Ge eki-
bimiz ve TÜBİTAK tarafından yürütülen 
EUREKA destekli, TICKOTEX ve FO-
TOCAT isimli iki projemiz tamamlandı. 
Romanya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve 
Polonya olmak üzere 4 ülkenin de yer al-
dığı; tekstil üretimi, üniversiteler ve araş-
tırma şirketlerince geliştirilen projenin 
amacı, bitkisel kaynaklı yağları kumaşın 
yüzeyine tutundurularak, çevreye duyarlı 
nano teknoloji ürünü kumaşlar üretmek 
ve piyasaya sunmaktır.” 

Kıvanç Tekstil’den 
‘Tasarım Merkezi’
Kıvanç Tekstil’in tüm bu başarılarının 
yanı sıra bir de Türkiye ekonomisine ve 
gelişimine katkı sağlayan çok önemli bir 
değeri var. Başarılı firmanın imzasını 
taşıyan Tasarım Merkezi’nden bahse-
diyoruz. Tasarım Merkezi’ni, merkezin 
hedeflerini ve neden kurulduğunu Zeki 
Kıvanç, şöyle anlatıyor: “Adana’da ve 
Türkiye genelinde daha sürdürülebilir, 
çevreye duyarlı,  dünya çapında rekabet-
çi, taklidi olmayan veya zor olabilecek 
olan üretim için, bölgemizde ilk ve tek 
olan Tasarım Merkezi’nde deneyimli, 
yüksek eğitime sahip olan geniş bir tasa-
rım ekibimiz amacımıza katkı sağlamak 
üzere görevlendirildi.”
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Besim ÖZEK
Bossa Strateji ve 

İş Geliştirme Direktörü 

Besim Bey: “Enerji yatırımları yapmamı-
zın 2 temel nedeni vardır. Öncelikli hede-
fimiz maliyetlerimizi düşürmektir. Bunun 
için kojenarsayon tesisi yatırımı yaptık. 
Kojenerasyon kısaca, enerjinin iki farklı 
formunun (elektrik, ısı) aynı sistemden 
eşzamanlı olarak beraberce üretilmesidir. 
İşletmemizde 4,3 MW elektrik gücünde, 
3 ton buhar ve 2.000 kW sıcak su kapasi-
teli gaz motorlu kojenerasyon tesisi bu-
lunmaktadır. Belli başlı faydaları; enerji 
maliyetlerinin düşürür, Dağıtım ve iletim 
kayıpları yok denecek kadar azdır, Ulusal 
elektrik üretim ve dağıtımında daha az 
yüklenme olmasına neden olur, çevre 
kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlar.”

Çevresel performanslar 
değerlendiriliyor
Bossa’nın yapmış olduğu tüm çalışmalar 
titizlilik ve kararlılıkla sürdürülen Ar-
Ge çalışmalarının bir sonucu aslında. 
Teknolojiye ve araştırma geliştirme fa-
aliyetlerine çok önem veren Bossa’nın 
çevreci yaklaşımlarda farkındalık yara-
tarak hayata geçirmiş olduğu güzel ve de 
anlamlı bir projeden bahsedelim şimdi TEKSTİL ATIKLARINDAN  

‘YEŞİL BİR DÜNYA’

Dünyada yüzde 100 geri dönüşümlü 
kumaş üretmeyi başaran ilk tekstil şir-
ketinin ülkemiz sınırları içerisinde yer 
aldığını biliyor muydunuz? Bugün Tür-
kiye’nin tekstil sektörünün en önemli 
firmalarından biri olan Bossa’dan bah-
sediyoruz. Kaliteli üretiminin yanı sıra 
enerji ve sürdürülebilirlik alanında yap-
mış olduğu yatırımlarla ön plana çıkan 
Bossa’yı ve enerji ile sürdürülebilirlik 
alanında yapılan çalışmaları başarılı şir-
ketin başarılı ismi Besim Özek’den din-
ledik. Strateji ve İş Geliştirme Direktörü 
olan Özek; sözlerine ‘Sonsuz kaynakları 
olmayan dünyamız için geri sürdürü-
lebilir projeler çok önemlidir’ diyerek 
başlıyor. Bossa bugün enerji geri kaza-
nım projeleri yaptığı gibi aynı zamanda 
kullanılan enerjinin geri kazanımı için 
de projeler gerçekleştiriyor. Kendisinden 
dinliyoruz: “Kâğıt, plastik ve demir çelik 
sektörlerinde olduğu gibi tekstil sektö-
ründe de geri dönüşüm yapılmaktadır. 
Biz Bossa olarak işletmede atıl durumda 
olan iplik ve elyaflarımızı yeniden ham-
madde olarak kullanarak geri dönüşüm 
sağlamaktayız. Ayrıca r-PET projesi ile 
pet şişe atıklarından elde ettiğimiz lifleri 
tekstil hammaddesi olarak kullanıyoruz.  
Re-Set koleksiyonuyla da dünyada yüzde 
100 geri dönüşümlü kumaş üretmeyi ba-
şaran ilk tekstil şirketi olmanın gururunu 
taşımaktayız.” Röportajımız esnasında 
ayrıca Bossa’nın yeni yepyeni bir geri 
dönüşüm projesine ilk adımlarını attı-
ğını öğreniyoruz. Özek şöyle anlatıyor: 
“Bossa, yeni bir geri dönüşüm projesinde 
ilk adımlarını atmakta olup tüketiciden 
kullanılmış olan pantolonların topla-
narak tekrar kumaş haline getirilmesi 

Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Besim 
Özek, Bossa’nın başarı nedenlerini şöyle 
özetliyor; “Bu başarının arkasında 
nitelikli insan kaynakları gücü, geniş 
satış ağı, ürün kalitesi, koleksiyon 
zenginliği, ileri üretim ve bilgi sistemleri 
teknolojisinin yanı sıra güçlü finansal 

yapımız bulunmaktadır.”

de. Bu projenin adı; sözlerimizin doğ-
ruluğunu kanıtlıyor: Kısa adıyla LCA 
yani Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi. 
Şöyle anlatıyor Besim Özek; “Yaşam 
Döngüsü Değerlendirmesi, belirli bir 
ürün, proses veya aktivitenin çevresel 
performanslarını “beşikten mezara ka-
dar” değerlendiren bir sistem yaklaşı-
mıdır. LCA, bir ürünün üretimi ya da bir 
hizmetin sağlanması sırasında kullanılan 
hammaddelerin temininden başlayarak, 
ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici ta-
rafından kullanım ve oluşan atıkların 
bertarafını kapsayan yaşam döngüsünün 
her bir aşamasındaki çevresel etkilerini 
belirlemek, raporlamak ve denetlemek 
için kullanılan bir yöntemdir. Üretim 
esnasında işletmelerin tükettikleri doğal 
kaynaklar, harcadıkları enerji, havaya, 
suya ve toprağa saldıkları her türkü katı 
sıvı ve gaz emisyonlarının en aza indi-
rilmesiyle gerçekleşen ‘Ürün Sürdürüle-
bilirliği ve Temiz Üretim’ çalışmalarının 
başlangıç noktası, beşikten mezara (crad-
le to grave) anlayışıyla yapılan Yaşam 
Döngüsü Değerlendirmesi analizlerini 
tamamlamıştır”

konusunda çalışmaktadır. Tüm Dünya’da 
“Post Consumer Denim” olarak bilinen 
bu projede birçok müşterimiz ile ortak 
projelerimiz başlayacaktır.”

“Enerji yatırımları 
yaptık çünkü…”
Peki; tekstil sektöründe kendini fazlasıyla 
kanıtlamış ve dünyanın dört bir yanına ih-
racat gerçekleştiren Bossa enerjiye neden 
yatırım yapıyor? Daha güzel ve çevreci 
bir dünya için mi? Çocuklarımıza daha 
temiz bir dünya bırakabilmek için mi? Bu 
soruların her birini içtenlikle cevapladı 
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Ahmet ÖKSÜZ
Kipaş Holding 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

ruz; “Grubumuzda iki adet sondaj kulesi 
bulunuyor. Ekim 2017 sonunda devreye 
girecek Melih JES santralimiz 33 MW 
kapasiteye sahip Türkiye’nin en büyük 
jeotermal santrallerinden biri olacaktır. 
2019 yılına 350 MW kapasiteyle girme 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Grup 
firmalarımızdan KÇS Kahramanmaraş Çi-
mento İşletmemizde 2018 başında devreye 
girecek olan 8 MV kapasitesinde tamamen 
atık ısıdan faydalanılarak üretim yapacak 
olan enerji üretim tesisimizin montajı da 
hızla ilerlemektedir.”   

“Enerjiye yatırım 
yapıyoruz çünkü…”
Enerji sektörünün kendileri için çok önemli 
olduğunu söyleyen Ahmet Öksüz, bu alana 
yatırım yapma nedenlerini ve önümüzdeki 
süreçlerde neler yapmayı planladıklarını 
şu sözlerle anlatıyor:  “Enerjiye yatırım 
yapmamızın temel nedeni bu alanda dışarı 
olan bağımlılığımızı en aza indirgeyerek 
kendi milli kaynaklarımızdan maksimum 
faydalanmaktır. Jeotermal alanında yap-
tığımız yatırımlarla Aydın ilinin elektrik 
ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayabilmek-
teyiz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde ilave 
100 MW kapasitede 3 adet santral yatırımı 
planlamaktayız. Enerji sektörü grubumuz 
açısından son derece önemlidir.”

HEDEF; EN AZ ATIK   
EN ÇOK ÜRETİM

Bir zamanlar Kahramanmaraş’ta Maraş 
Kalesi’nin hemen içerisinde tarihi bir as-
lan heykelinin olduğu biliniyor. Bu heykel 
Maraş’ın yıllarca ‘Aslanlar Şehri’ olarak 
anılmasına neden olmuş. Bunu neden mi 
anlatıyoruz? Tekstil, çimento, kâğıt, enerji 
ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren 
Maraş merkezli Kipaş Holding’in logosu-
nun hikâyesi de işte tam bu noktada baş-
lıyor. Çünkü Kipaş’ın logosunu bu aslan 
sembolü oluşturuyor. Logoda kullanılan 
aslan figürü, eski çağlarda Maraş kentine 
refah getirdiğine inanılan Maraş aslanı-
na dayanıyor ve logo en kaba hatları ile 
Kipaş’ın köklerine bağlılığını, gücünü, 
liderliğini ve dinamizmini ifade ediyor. 
Yaklaşık 8 bin 500 kişiye istihdam kapısı 
olan ve yenilenebilir enerjiye yatırım ya-
pan, tüm bunların ötesinde Türkiye’nin en 
büyük jeotermal santrallerinden birini aç-
mak için tüm hızıyla çalışmalarına devam 
eden Kipaş Holding, logosunun anlam ve 
değerini üretime, akabinde çevreye ve ih-
racata yapmış olduğu katkılar ile fazlasıyla 
hak ediyor. 

Kipaş dünya şirketi 
olma yolunda
Örneğin; Kipaş’ın üretimde kullandığı 
tüm hammaddeler, yardımcı hammadde-
ler ve hatta kimyasal maddelerin çevreye 
zarar vermediğini uluslararası belgelerle 
ispatlamış olan firmalardan satın alarak 
kullanılıyor. Kipaş’ta üretimde kaynak 
planlaması yapılıyor ve hedef, en az atık en 
çok üretim politikası olarak ifade ediliyor. 
Daha net ve de güzel bir ifade ile kendileri-
nin de söylemiyle Kipaş dünya şirketi olma 
yolunda hızla ilerlerken aynı zamanda 
çocuklarımızın emaneti olan doğamızı kir-

Yatırımların arkasındaki güç
Tabii ki tüm bu yatırımlar ve faaliyetler 
sıkı bir araştırma geliştirme faaliyetleri 
sonrasında hayata geçiyor. Öyle ki, Ki-
paş işletmeleri geçtiğimiz yılın Ağustos 
ayında Ar-Ge Merkezi Resmi Belgesi’ni 
almaya hak kazandı. Mutlaka teknoloji-
yi takip eden ve bunu üretimine yansıtan 
başarılı firmaya ait Kipaş Mensucat Ar-
Ge Merkezi, Kipaş’ın teknik ve tekno-
lojik ilerlemesini sağlayacak, teknolojik 
ürünlerle gerek firmaya gerekse ulusal 
ekonomiye katma değer sağlayacak ti-
cari değer yaratma, verimli iş süreçleri 
geliştirme ve tekstil sektöründe ulusal 
bilgi birikimini artıracak bilimsel ça-
lışmalar yapmak amacıyla faaliyetler 
yürütüyor. Merkezin misyonunu ve viz-
yonunu ise yetkililer şu sözlerle anlatı-
yorlar: “Ar-Ge Merkezi misyonumuz; 
tekstil alanında kendi sınıfında, çevreye 
duyarlılık, kalite, teknoloji, pazar payı 
ve ihracat etkinliğinde bir numara ol-
makken, vizyonumuz ise; üretiminin 
önemli bir kısmını ihraç eden, dış ül-
kelerde ortaklıklar kuran ve dünyaya 
teknoloji, kalifiye personel, kendine 
ait konsept, endüstriyel ve mühendislik 
tasarımları ile global anlamda Ar-Ge ve 
üretim üssü konumunda uluslararası bir 
şirket olmaktır.”

Kipaş Holding’in 2010 yılında başlayan 
jeotermal yatırımları tüm hızıyla devam 
ediyor. Kipaş, Türkiye’nin en büyük 
Jeotermal santrallerinden birini hayata 
geçirmek için tabiri yerindeyse gün sayıyor. 

letmeden teslim etmeyi kendisine hedef ve 
görev olarak belirlemiş bir şirket. Kısacası 
sayfalarımızı Kipaş Holding ve holdingin 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ah-
met Öksüz güzelleştiriyor. Hidroelektrik 
ve jeotermal enerji üretimi gerçekleştiren 
Kipaş’ın tüm bu yatırımlarını ve daha faz-
lasını Öksüz’den dinledik.

Sayılı günler kaldı
Ama önce kendisinden Kipaş Holding’i 
kısaca dinleyelim. Şöyle anlatıyor Ahmet 
Öksüz; “Grubumuz tekstil, çimento, kâ-
ğıt, enerji ve tarım sektörlerinde faaliyet 
gösteriyor. Yaklaşık 8.500 kişilik bir is-
tihdam sağlamaktadır. Grubumuzun ener-
ji yatırımları ağırlıklı olarak yenilebilir 
enerji konusunda olup, hidroelektrik ve 
jeotermal enerji üretimi şeklindedir. Hid-
roelektrikte 35 MW kapasitesinde üretime 
sahip grubumuzda jeotermalde ise 200 
MW Kurulu kapasiteye sahibiz.” Kipaş 
Holding’in 2010 yılında başlayan jeoter-
mal yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. 
Öyle ki önümüzdeki günlerde faaliyete 
geçecek çok ama çok önemli bir proje 
var. Kendisinden dinlemeye devam ediyo-
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Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Konukoğlu; başarılı firmanın 
enerji alanındaki hedeflerini şu sözlerle 
anlatıyor: “Önümüzdeki 5 yılda kurulu 
üretim kapasitemizi 1000 MW’ın üstüne 
çıkarmak arzusundayız. Öncelikli olarak 
2-3 yıl içinde jeotermal ve hidroelektrik 
santrallerimizi hemen devreye sokmak 

istiyoruz.” 

Bugün çok sayıda kişiye istihdam kapısı olan 
ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılarda 
bulunan Sanko Holding’in yıllık bütçesinin 
çok büyük bir kısmı Ar-Ge, ürün geliştirme 
ve teknoloji yatırımlarına ayrılıyor. 

Daha çok yatırım, daha çok üretim ve 
daha çok istihdam hedefi ile kurulduğu 
ilk günden itibaren canla başla çalışan 
Sanko Holding, 11 sektörde yaklaşık 
14 bin çalışanıyla Türkiye ekonomisine 
katkıda bulunmaya devam ediyor. Ülke 
çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan 
Sanko Holding’in özellikle enerji ala-
nında yapmış olduğu çalışmalar takdire 
şayan. Sanko Enerji adı altında hayata 
geçen yatırımlar 1,2 milyar doları geçi-
yor ve daha net bir şekilde ifade etmek 
gerekirse bugün ülkemize kazandırılan 
6 hidroelektrik ve 2 rüzgâr santralinin 
arkasında Sanko imzası var. Texport’a 
özel sorularımızı cevaplandıran Sanko 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Konukoğlu, enerjiye yatırım yapmaya 
devam edeceklerinin müjdesini veriyor 
ve ekliyor;  “Önümüzdeki 5 yılda ku-
rulu üretim kapasitemizi 1000 MW’ın 

üstüne çıkarmak arzusundayız.”

Dünyanın sürdürülebilinir 
gelişimine katkı
Kısacası şimdi sayfalarımızı güzel-
leştiren Sanko Holding’i ve holdingin 
başındaki ismi Zeki Konukoğlu’nu 
konuk ediyoruz. Konukoğlu; Sanko 
Holding’in enerji alanında yapmış ol-
duğu çalışmaları örnekleri ile birlik-
te şöyle anlatıyor: “2005 den 2013’e 
kısa bir zamanda, Sanko Enerji, bu-

Zeki KONUKOĞLU
Sanko Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı 

“GELECEĞİMİZE   
YATIRIM YAPIYORUZ”

güne kadar 1,2 milyar doları geçen 
yatırımıyla, 6 hidroelektrik ve 2 rüzgâr 
santralini dizayndan inşaatına kadar 
tüm aşamalarını yöneterek zamanında 
ve bütçesinde hayata geçirdi. Toplam 
675 MW yenilenebilir elektrik üretim 
kapasitesi ile senede 2 milyar kWh 
üretim gerçekleştiriyor. Çevreye kar-
bon salınımını azaltan teknolojiye ve 
verimliliğe odaklanmış yenilenebilir 
enerji yatırımlarıyla, dünyamızın sür-
dürülebilinir gelişimine katkıda bu-
lunmaktayız. Örnek verecek olursak; 
6 hidroelektrik santralimizin toplam 
kapasitesi 557 MW, 2 rüzgâr santrali-
mizin toplam kapasitesi 103 MW olup, 
yapım aşaması devam eden jeotermal 
santralimizin 15 MW’lık kapasitesi 
bulunmaktadır.”

“Enerji sektörü, 
can simidi gibidir”
Enerji sektörünün Türkiye’nin büyü-
yen ve ihtiyacı olan bir sektör olup 
büyük finansal yatırım ve uzman işlet-
mecilik gerektiren uzun dönemli proje-
lerden oluştuğunu özellikle ifade eden 
Konukoğlu;  Sanko Enerji’nin projeleri 
uygularken yenilenebilir kaynakların 
doğru kullanılmasını sağlayarak; doğa-
ya, insana ve çevreye uyumlu projeler 
yaptığını söylüyor. Sanko Enerji’nin 
yenilenebilir enerjiye dayalı üretim 
ile sağladığı karbon azalımı, teknoloji 
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ve verimlilik odaklı elektrik üretim 
yatırımları ve operasyonları ile sürdü-
rülebilirliğe önemli katkılar sağladığını 
söyleyen Konukoğlu açıklamalarına 
şöyle devam ediyor:  “Gelecekte ül-
kenin mevcut jeotermal, kömür, güneş 
gibi kaynaklarını da değerlendirerek 
ülke ekonomisine katkıda bulunmaya 
devam edecek. Ayrıca, enerji yatırımla-
rı stabil diyebileceğimiz sektörlerden. 
Her zaman büyük para kazanmazlar 
ancak, en zor günlerdee dahi, yatırım-
cısına muhakkak bir şeyler bırakırlar. 
Böyle sektörler zor yıllarda, yatırım-
cısına nefes almasını sağlar. Bir nevi 
can simiti gibidir. Buna ek olarak, ne 
zman paraya çevirmek istesen, yurt 
dışı oyuncular dâhil sıcak parayı her 
yerden çeker, elden çıkarmak en kolay 
sektörlerden biridir.” 

Ar-Ge ile gelen başarı
Sanko Holding’in bugün sadece enerji 
alanında değil; faaliyette bulunduğu 

11 sektörde de büyük başarı yakala-
masının en önemli nedenlerinden biri 
Konukoğlu’nun da ifadesi ile Ar-Ge 
ve teknolojiye yapılan yatırımlar geli-
yor. Öyle ki; Sanko Holding’in yıllık 
bütçesinin çok büyük bir kısmı Ar-Ge, 
ürün geliştirme ve teknoloji yatırım-
larına ayrılıyor. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Zeki Konukoğlu’ndan dinlemeye 
devam ediyoruz: “Grubumuz sanayide 
özellikle imalat sanayisinde gelişip 
büyümüş bir grup. Özellikle tekstilde 
katma değerli bir ürün olan denim ku-
maşını üretmekteyiz. Böyle bir ürünü 
müşteri memnuniyetini azami şekilde 
sağlayacak şekilde üretmek ciddi bir 
Ar-Ge ve teknoloji yatırımı gerektiri-
yor. Bu çalışmaların Ar-Ge’sini hem 

kendi bünyemizde ki mühendisleri-
miz, laboratuvarlarımızda yaptığımız 
gibi; yurtdışındaki uzmanlar ve Ar-Ge 
şirketlerinden de destek almaktayız. 
Bugün başlıca faaliyet gösterdiğimiz 
tekstil, çimento ve yapı malzemeleri 
imalatı, enerji, ambalaj, iş ve traktör 
makinaları üretim alanlarında yıllık 
bütçelerimizin ciddi bir kısmı her za-
man Ar-Ge, ürün geliştirme ve tekno-
loji yatırımlarına ayrılmakta.”

Yarının kumaşları üretiliyor
Özellikle teknik tekstil alanında Ar-
Ge çalışmalarına ağırlık veren San-
ko Holding’in üretmiş olduğu dünya 
markası İSKO Denim Kumaşları, sa-
dece görselliğe dayalı bir kumaş değil. 

Konukoğlu; kumaşları teknolojilerle 
donatarak yarının kumaşlarını üretme 
konusunda bitmek tükenmek bilme-
yen bir enerjileri olduğunu söylüyor. 
Tabii ki; Sanko imzasını taşıyan tüm 
buluş ve gelişmeler patentleniyor ve 
fikir ile Ar-Ge hakları koruma altına 
alınıyor. Konukoğlu gururla ve çok-
ça mutlulukla “Geleceğimize yatırım 
yapıyoruz” diyor ve ekliyor: “Biz va-
tansever insanların, bu topraklarda do-
ğan dedelerimizin başlattığı işi biz de 
torunlarımıza devredeceğiz. Onun için 
bu güzel vatanı; temiz, sağlıklı tutma-
nın bilinci ile çalışmalıyız.” 
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TÜRKİYE’NİN İLK 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİ LİSESİ

GÜNEŞ ENERJİSİNDE 
ZİRVEYE OYNUYORUZ

Uluslararası Güneş Enerjisi 
Topluluğu’ndan yapılan açıklamaya göre 
Türkiye güneş enerjisine dayalı elektrik 
üretim kapasitesini bin 505 megavata 
yükselterek Avrupa’nın en büyük üçüncü 
pazarı oldu.

Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji okulu 
Ankara’da açıldı. Cezeri Yeşil Teknoloji 
adını alan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin açılışı geçtiğimiz ay yapıldı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Be-

rat Albayrak, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin ilk yenilebi-
lir enerji lisesinin bu yönüyle birçok 
kuruma örnek oluşturacağını söyledi. 
Okulun isminin sibernetik alanında çığır 

Türkiye enerji sektöründe çığır açmaya 
devam ediyor. Türkiye’nin ilk enerji 
yenileyebilen lisesi Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın önderliğinde açıldı. 
Albayrak açılış töreninde bir de müjde verdi: 
“Bu okul ilk ama tek olmayacak”

Türkiye’nin enerji alanında yapmış ol-
duğu yatırımlar uluslararası piyasalarda 
da karşılığını bulmaya başladı. Son ha-
ber Uluslararası Güneş Enerjisi Toplu-
luğu Türkiye Bölümü’nden (GÜNDER) 
geçtiğimiz günlerde geldi. Açıklamaya 
göre, Türkiye’de yılın ilk altı ayında 
566 megavat güneş enerjisi kurulu gücü 
işletmeye alındı ve böylelikle Türkiye 
bu dönemde gerçekleşen kurulu güç 
artışında Avrupa’nın en büyük üçüncü 

açan buluşlarıyla bilinen El-Cezeri’den 
geldiğini ifade eden Albayrak, El-Ce-
zeri’nin bu toprakların bilimle, ilimle, 
fenle, tarihin her alanıyla ne kadar iç içe 
olduğunun göstergelerinden biri olduğu-
nu dile getirdi.

Yüzde 80 enerji verimliliği
Okulun yaklaşık 39 bin metrekare alan 
üzerine bütünleşik bina sistemiyle inşa 
edildiğini anlatan Albayrak, standart bir 

okulun yıllık enerji tüketiminin yaklaşık 
159 kilovatsaat olduğunu bildirdi. Bakan 
Albayrak, şöyle devam etti: “Bu okulu-
muz yüksek enerji verimliliği sağlayan 
altyapısı sayesinde yıllık 23,6 kilovatsaat 
enerji tüketecek. Bu, diğer liselere göre 
toplamda en az yüzde 80 enerji verimli-
liği demek. Ayrıca, ısıtma, soğutma, ay-
dınlatma ve havalandırma sistemleri için 
gereken enerji güneş panelleri ve rüzgâr 
türbinlerinden üretilerek sağlanacak”

pazarı oldu. Liderliği Almanya üstle-
nirken, ikinciliğe ise İngiltere oturdu. 
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Ku-
tay Kaleli; konuya ilişkin yapmış oldu-
ğu açıklamada Türkiye’nin yılsonunda 
güneş enerjisinde 2 bin megavata ya-
kın bir kurulu güce ulaşacağını söyledi 
ve ekledi:  “Türkiye, güneş enerjisinde 
sahip olduğu muazzam potansiyel ve 
yakaladığı yüksek büyüme rakamlarıyla 
bu alanda çok büyük bilgi birikimi ve 
nitelikli insan gücüne kavuşmuş du-
rumda. Türkiye güneş enerjisi sektörü 
ülkemizin enerji bağımsızlığına ve arz 
güvenliğine önemli katkılarda bulun-
maya başladı.” 

YEKA ile istihdam artacak
Açıklamalarında enerji sektörünün son 
zamanlardaki gündemi YEKA projesine 
de değinen Kaleli’nin konuşması şöy-
le devam etti: “Hızla gelişmeye başla-
mış olan güneş enerjisi sanayimizdeki 
yerlilik oranları da Bakanımız Berat 
Albayrak’ın mimarı olduğu ve gerçek-
leştirilmesini büyük ölçekte desteklediği 
YEKA projeleri kapsamında yapılacak 
yatırımlar, yerli sanayicilerimizin kur-
muş olduğu panel üretim fabrikaları ve 
yeni planlanan hücre üretim tesisleri 
ile daha da artacak. Bu gelişme birçok 
farklı alanda nitelikli yerli istihdam ar-
tışı ve Ar-Ge projelerini de beraberinde 
getirecek.”
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İSO’NuN GÜNDEMİ: 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

TİM verilerine göre Eylül ayında ihracat 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu. 
Son bir yıllık ihracat da yüzde 9 artışla 153 
milyar 24 milyon dolara ulaştı.
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EYLÜL AYI İHRACATINDA
REKOR ARTIş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veri-
lerine göre Eylül ayında ihracat bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 
artışla 11 milyar 337 milyon dolar oldu. 
Bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 

114 milyar 661 milyon dolar olan ihra-
cat, son 12 aylık dönemde de bir önceki 
yıla göre yüzde 9 artışla 153 milyar 24 
milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin miktar 
bazında ihracatı da Eylül ayında yüzde 
2,1 artarak 8,6 milyon ton olurken, ilk 

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Eylül 
ayı Olağan Meclis Toplantısı 27 Eylül 
2017 tarihinde “Sürdürülebilir Yüksek 
Büyüme İçin Borsa ve Sermaye Piya-
salarının Sanayimize Vereceği Desteğin 
Önemi” ana gündemi ile Odakule’de 
gerçekleşti. İSO Meclis Başkan Yar-
dımcısı Hasan Büyükdede tarafından 
yönetilen toplantının konuğu Borsa İs-
tanbul (BİST) Başkanı Himmet Karadağ 
oldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, Eylül Meclisi’nin gündemine 
ilişkin yaptığı konuşmada, “Ekonomik 
büyümenin motoru olan sanayimizin 
başarısı, borsa ve sermaye piyasaları 
gibi kolay ulaşılabilir ve düşük maliyetli 
nitelikli finansman kaynaklarına bağlı. 
Borsa İstanbul, finansman ihtiyacının 
çözümünde çok önemli bir rol oynaya-
cak” dedi. 

Sürdürülebilir bir 
büyüme için…
Eylül Meclisi’nin konuğu Borsa İstan-
bul (BİST) Başkanı Himmet Karadağ: 
“Türkiye’de sürdürülebilir bir büyüme 
için firmalarımız sadece bankalar yo-
luyla değil, borsa ve sermaye piyasaları 
yoluyla da finans ihtiyaçlarını karşıla-
malılar.” İstanbul Sanayi Odası Eylül 
ayı Meclis toplantısı İSO Meclis Başkan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede tarafından 
açıldı. Meclis oturumunu açarken gün-
demle ilgili konuşan Büyükdede şunları 
söyledi: “Çevresi pek çok karışıklık ve 
referandum sürecinden geçen Türkiye, 
bu dönemde ortalama yüzde büyümeyi 
sağladı. Bu büyüklüğü sağlayabilen de 
nadir ülkelerden biri oldu. Bu büyümeyi 
stabil hale getirmek için ekonomik ens-
trümanları çok iyi kullanmalıyız.”

dokuz ayda yüzde 11,7 artış gösterdi. 
Büyükekşi, konuşmasında TİM olarak 
ihracatı artırma yönünde yaptıkları faa-
liyetlere ve jeopolitik gelişmelerin ihra-
cata etkisine de değindi. Büyükekşi, ön-
celikle Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminde 
gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu 
ile gözlerin çevrildiği bölgeye olan ih-
racata ilişkin yaptığı açıklamada “Tüm 
dünyayı karşısına alarak ve Anayasa’ya 
aykırı olarak gerçekleştirilen referandu-
mun hiç kimseye fayda sağlamayacağını 
düşünüyoruz. Biz Irak’ın toprak bütün-
lüğünden yanayız. Kuzey Irak bölgesine 
ihracatımız, Irak’a toplam ihracatımızın 
yüzde 25’i” ifadelerini kullandı.
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AR-GE’NİN 
BEYİN TAKIMI 
YETİşİYOR

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği, Bahçeşehir 
Üniversitesi ve Almanya Aachen 
Üniversitesi Tekstil Teknolojileri 
Enstitüsü, tekstil sektöründe 
Ar-Ge mühendisleri ve yöneticileri 
yetiştirmek üzere büyük bir 
işbirliğine imza attı.  
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Bu zamana kadar her zaman üniversite-
lerimizde teorik bilgilerin verildiğinden 
yakındık durduk. Genç beyinler mezun 
olduktan sonra iş hayatına atıldıkları va-
kitlerde, okul sıralarında öğrendiklerinin 
çalışma hayatı ile ilgisi olmadığından en-
dişe duydular, bu endişelerin sonucunda 
başarılı olamamaktan korktular. Haksız 
değillerdi. Başarılı olmaları için yıllarını 
vermeleri ve işi işin mutfağında öğren-
meleri gerekiyordu. Tüm bunlar geride 
kaldı ve büyük bir hayal gerçekleşti.  Ge-
çen ay Çırağan’da düzenlenen bir basın 
toplantısı ile bu hayal basına duyuruldu. 
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB) ve Aachen Üniversitesi 
Tekstil Teknolojileri Enstitüsü’nün işti-
raki İTA İstanbul işbirliğiyle dönüşümün 
mimarı olacak Ar-Ge mühendisleri ve 
yöneticileri yetişecek. Türkiye’de ilk defa 
akademik beklentinin yanı sıra sanayide 
çalışabilecek, üretime yönelik Ar-Ge ça-
lışmaları gerçekleştirecek mühendisler 
yetiştirmeyi hedefleyen program; üniver-
site sanayi işbirliği ile gençlerin sektör 
içerisinde eğitim görerek işi işin uzman-
larından ve yıllarını sektöre vermiş isim-
lerden öğrenmelerini sağlamak amacında. 
Tüm bu artıların yanı sıra işbirliğinin 
özellikle son yıllarda hayatımıza giren 
‘teknik tekstile’ farklı bakış açıları ka-
zandırması ve ihracata katkısını artırması 
amaçlanıyor. 

“Türkiye ihracatla,  
ihracat eğitimle yükseliyor”
Projenin tanıtımı için düzenlenen top-
lantıda konuşan İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, tekstil sektörünün üretim, ihracat 
ve istihdam açısından Türkiye ekono-
misi açısından vazgeçilmez sektörleri-
nin başında geldiğini belirterek, “Türki-
ye ihracatla, ihracat eğitimle yükseliyor. 
Dünya artık sanayi 4.0’ı konuşuyor. Bu 
şartlar altında geleneksel tekstil anlayı-
şıyla devam etmek gittikçe zorlaşıyor. 
Sektörün mutlaka teknik tekstile dönü-
şümünü gerçekleştirmek zorundayız. 
Bunun için gerekli olan adımlardan 

belki de en önemlisini burada atıyoruz. 
İTHİB, Bahçeşehir Üniversitesi ve Aa-
chen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri 
Enstitüsünün iştiraki İTA İstanbul ile 
el ele vererek sektörde dönüşümü sağ-
layacak nitelikli ve donanımlı Ar-Ge 
yöneticilerini ve mühendislerini yetiş-
tireceğiz” dedi. 

Ar-Ge yatırımları  
artıyor fakat…
2023 yılında 500 milyar dolar olarak 
belirlenen Türkiye’nin ihracatının son 5 
yıldır 150 milyar dolar bandına sıkıştı-
ğını, birim fiyatları bazında kaydedilen 
düşüşün ise daha da olumsuz bir senar-
yo oluşmasına neden olduğuna dikkat 
çeken Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“2015 yılında Türkiye’nin kilogram 
bazında ihracatı 1,44 dolar iken, geride 
bıraktığımız 2016 yılında 1,37 dolara 
geriledi. Avrupa Birliği’nin ihracatta 
kilogram başına birim fiyatı 2,2 dolar 
iken Almanya’da bu rakam 3,4 dola-
ra kadar yükseliyor. Yapılan çalışma-
lar, Hükümetimiz tarafından verilen 
desteklerin de yardımıyla Türkiye’de 
son dönemde Ar-Ge yatırımları artsa 
da henüz bu yatırımların ihracata ve 
buluşların ticarileşmesine aktarılama-
dığını ortaya koyuyor. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2005-2014 
yıllarını kapsayan dönemde, 42 ülkenin 
Ar-Ge harcamaları, patent başvuruları 
ve yüksek teknolojili ürün ihracatını 
ele aldığı bir araştırmada ülkemizin, her 
iki durumda da araştırmaya konu ülke 
gruplarının ortalamasının altında kaldı-
ğı belirtiliyor. Çalışmada, Türkiye’nin 
birim Ar- Ge harcamasına karşılık orta-
lamanın altında sayıda patent başvurusu 
yaptığı, yine birim Ar-Ge harcamasına 
karşılık yüksek teknolojili ürün ihraca-
tının daha düşük oranda gerçekleştiği 
belirtiliyor. Yine bu araştırmaya göre; 
Türkiye’nin İsrail ve Singapur kadar 
Ar-Ge yatırımı yapsa da hem patent sa-
yısında hem de yüksek teknolojili ürün 
ihracatı oranında bu iki ülkenin altında 
kaldığı görülüyor.”

“Sektörümüze katma değerli üretim ve yüksek nitelikli 
istihdam sağlayacak bu proje; inanıyorum ki diğer 

sektörlere de örnek ve öncü olacak. Projemiz ile birlikte 
gençlerimiz sektörde istihdam edilecek, okul masrafları 

karşılanacak ve kendilerini geliştirebilecekler.”

İsmail GÜLLE
İTHİB Başkanı 

Projenin tanıtımı için Çırağan Sarayı’nda 
düzenlenen toplantıda, BAU Mütevelli 
Heyet Başkanı Enver Yücel, İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, İTHİB Başkan Yardımcısı 
Ahmet Şişman, BAU Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz 
Arıca ve İTA Aachen Temsilcisi Bayram 
Aslan konuşmalarını gerçekleştirerek 
basın mensuplarının sorularını cevapladı.

BAu Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel ve İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, basın toplantısı sonrasında 
toplantı salonunda sergilenen teknik tekstil ürünlerini 
incelediler.

MİĞFER

Aromid ve nano modifiyeli 
termoplastik elyaftan 
geliştirilmiş kumaş. 
(Hafif, yüksek performans 
ve koruyucu)
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“Başka seçeneğimiz yok”
Türkiye son yıllarda ekonomik olarak 
hızlı büyümesine karşılık, ne yazık ki 
ihracatındaki katma değer ve yüksek 
teknolojili ürünlerin ihracat içindeki pa-
yının sınırlı gelişebildiğine vurgu yapan 
İsmail Gülle, “Ülke ve sektör olarak 
yaşanan bu tıkanıklıktan kurtulmak-
tan başka seçeneğimiz yok. Yaşanan 
benzeri tıkanıklıklar geçmişte dünya-
nın en gelişmiş ülkelerinde bile son 
derece olumsuz sonuçlara neden oldu. 
Örneğin; Almanya’da tekstil sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların yüzde 70’i 
geleneksel tekstillerden teknik tekstil-
lere dönüşemediği için faaliyetlerini 
sürdüremediler. Türkiye’nin üretim, 
istihdam ve ihracatında vazgeçilmezi 
olan sektörümüzü dönüştürebilmek için 
geleneksel tekstili geliştirerek Sanayi 
4.0’a adaptasyonunu sağlamak ve mev-
cut yetkinliklerimizi kullanarak teknik 
tekstillere geçiş sürecimizi hızlandırma-
mız kaçınılmaz hale geldi. Bunun önün-
deki en büyük engel ise yetersiz insan 
kaynağı. Türkiye’de verilen desteklerin 
de katkısıyla 600’ün üzerinde Ar-Ge 
merkezi faaliyet gösteriyor. Tekstil sek-
töründe bu sayı 30 civarında. Ancak 
bu Ar-Ge merkezlerinde görev alacak, 
bu merkezleri yönetecek yeterli insan 
kaynağı konusunda önemli sıkıntılar 
yaşanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi ve 

bu kez Türkiye’nin en önemli sektör 
temsilcileriyle birlikte, ülkemizdeki 
endüstriyel dönüşümün geleceğine 
ışık tutacak bir projeye imza atıyoruz. 
İTHİB ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin 
bu birlikteliğinin bir eğitim işbirliğin-
den ziyade, üniversite ile endüstrinin 
birlikte neler yapabileceğini göster-
mesi adına fırsat olduğunu düşünüyo-
rum. Birlikte yapılacak bilimsel araş-
tırmalar ve çalışmalar sonucunda bu 
işbirliğinin tekstil sektörüne önemli 
katkılar yapacağına inanıyorum. Ülke 
olarak “Endüstri 4.0” ve beraberinde 
getireceği değişime bu ve benzer iş-
birlikleri ile ayak uydurabileceğimiz 
inancındayım. Üretimden yönetime, 
Ar-Ge’den pazarlamaya kadar tüm 
süreçlerde ‘yeni ekonomi’ anlayışına 
ve Endüstri 4.0’ın getirilerine uygun 
insan kaynağı yetiştirilmesi yalnızca 
sektörün geleceğini değil, Türkiye’nin 
de ihracat aracılığıyla büyümesini 
şekillendirecek en önemli unsur. Bu 
işbirliğinin üniversite – sanayi birlik-
teliği adına yapıcı ve gerçekçi bir rol 
model olmasını diliyorum” dedi.

“Sektöre terzilik yapacağız”
Toplantı sonrasında sorularımızı içtenlik-
le cevaplayan değerli isimlerin ortak dü-
şüncesi; yeni bir dönemin temellerinin bu 
toplantı ile birlikte atıldığı yönündeydi. 

“Mevlana diyor ki; ‘Düşüncen konuşmanı, konuşman 
hareketini, hareketin kaderine yansır. Güzel düşün ve 

güzel yaşa.’ Dönüşümün sağlanabilmesi ve geleneksel 
alandaki bilgilerle teknik tekstil alanlarına geçişin 

sağlanabilmesi için insanların yetiştirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Ve şuna inanıyorum, bugün yapılması 

gereken işlerin bir başlangıcını yaptık. Ümit ediyorum ki, 
5-10 yıl içerisinde tekrar bir araya gelip başardıklarımız 

hakkında size bilgiler vereceğiz.”

Bayram ASLAN
İTA Aachen Temsilcisi 

ÜNİFORMA 
KUMAşLARI

Nano teknoloji ile 
üretilmiş olup yüksek 
aşınma dayanımına sahip 
PA 6.6 elyafı ve özel 
mukavemetli pamuk 
elyafı karışımı ile üretildi.

SOFT 
BALİSTİK YELEK

7.65 mm. kurşuna karşı 
koruma sağlıyor. 

Aachen Üniversitesi işbirliğiyle ortaya 
koyduğumuz proje hem sektörümüzün 
hem de ülkemizin geleceği için bir dö-
nüm noktası olacaktır. Gençlerimizin bir 
taraftan çalışırken, diğer taraftan eğitim-
lerini tamamlayacağı bu proje Türkiye 
geneli için de bir model olacaktır”  diye 
konuştu.

“Geleceğimize 
ışık tutacak bir proje”
Toplantıda konuşan Bahçeşehir Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver 
Yücel, üniversite – sanayi işbirliğine 
gerçek anlamda katkı sağlayacak proje-
nin endüstrideki dönüşümü de berabe-
rinde getireceğinin altını çizdi. Yücel ; 
“Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) olarak 
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Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli He-
yeti Başkanı Enver Yücel, “Artık sektöre 
terzilik yapacağız. Sektörün istediği ne 
ise onu iyi anlayıp, ona göre insan yetiş-
tireceğiz. Bugün İTHİB ile birlikte çok 
güzel bir adım attık. Gençlerimiz artık 
geleceği tasarlayacaklar ve sektöre yön 
verebilecekler” dedi. Bahçeşehir Üni-
versitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca 
ise; “Hedeflerimiz büyük, hayallerimiz 
büyük” diyerek başladığı konuşmasına 
şu şekilde devam etti: “Öncelikle biz 
bu birlikteliği yarattığımız için çok ama 
çok mutluyuz. Çok büyük bir hayalimiz 
var. Einstein’ın söylediği gibi mantık 
bizi a noktasından b noktasına götürür 
ama hayal gücü her yere götürür.”

“Türkiye’de tekstil sektörü çok önemli bir yere sahip. Proje 
bizi çok heyecanlandırıyor ve gelecek vadediyor. Eğitimli iş 

gücü çok önemli, bunu kazanmadan hiçbir yere gidemeyiz. 
Bu proje bize çok güzel yollar açacak. Birbirimize 

ihtiyacımız var. Tekstil çehresini değiştirecek.”

Ahmet şİşMAN
İTHİB Başkan Yardımcısı 

Türkiye’de ilk defa akademik beklentinin yanı sıra sanayide 
çalışabilecek, üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek 
mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen program; Almanya, Güney Kore, 
Çin, Japonya ve Brezilya ekonomisinde büyük pay sahibi olan teknik 
tekstil üretimi ve ihracata etkisini ülkemiz içinde sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’de klasik tekstil sanayisini daha ileriye taşımak, akıllı tekstil sistemlerine dönüşümü 
sağlamak ve bu dönüşümü sağlayacak insanlar yetiştirmek amacıyla, Bahçeşehir Üniversitesi, 
Almanya Aachen Üniversitesi iştiraki İTA İstanbul ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB), işbirliğinde başlatılan proje kapsamında; Bahçeşehir Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi çatısı altında üretime yönelik insanlar yetiştirmek üzere “Teknik 
Tekstillerde Mühendislik Yönetimi” yüksek lisans programı açılıyor. Açılacak program 
çerçevesinde İTHİB üyesi şirketlerin Ar-Ge ve Üretim Mühendisi ihtiyacı karşılanmış olacak. 
Program iki yıllık lisansüstü olarak uygulanırken, ...programa katılacak adaylar İTHİB’in de 
arasında yer aldığı konsorsiyum tarafından belirlenecek. Belirlenen adaylar eğitim süresince 
ve eğitimlerini tamamladıktan sonra aynı şirketlerde çalışmaya devam edecekler. Programa 
katılacak adaylar, şirketler tarafından üç aylık bir iş sürecinden sonra seçilecek ve BAu’nun 
mülakat sürecinden sonra programa katılacaklar. Program çerçevesinde Mühendislik 
Yönetimi, Tekstile Giriş, Teknik Tekstiller, Proje Yönetimi ve Fabrika uyarlamaları, Araştırma 
Metotları, Teknik Elyaflar ve İplikler, Teknik Tekstil Yapıları, Teknoloji Yönetimi, Ürün Geliştirme 
ve Süreç Yönetimi, Nanoteknoloji, Kalite Yönetimi gibi dersler alacak olan öğrenciler 
programdan tezli veya tezsiz mezun olabilecekler. Programın diğer akademik ortağı olan 
Aechen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsü iştiraki İTA İstanbul, program kapsamında 
bazı derslerin uzaktan eğitim ile verilmesi ve öğrencilerin ilk yılın sonunda yaz programı 
çerçevesinde eğitimini üstleniyor. 

PROJE NASIL UYGULANACAK?



22EKİM 2017

Geçen ay gerçekleşen Première Vision 
Paris Fuarı’nda adeta Türkiye rüzgarı 
esti. Fuara milli katılım organizasyonu 
düzenleyen İTHİB, Türkiye standını 
da görsel olarak farklı bir konsept ile 
hazırladı. 

PV PARİS FUARI’NDA 
TÜRKİYE ÇIKARMASI

HİB, Türkiye’nin tanıtım çalışmalarına 
her dönem olduğu gibi Eylül döneminde 
de devam etti. Türkiye’nin Paris Büyü-
kelçisi İsmail Hakkı, Ticaret Başmüşa-
viri Müge Varol Ilıcak gibi önemli mi-
safirleri Première Vision Paris Fuarı’nda 
ağırlayan İTHİB, Türkiye standını da 
görsel olarak farklı bir konsept ile ha-
zırladı. Ziyaretçiler tarafından oldukça 

ilgi gören Türkiye standında ziyaretçiler 
için bir de sürpriz vardı. İTHİB yetkili-
leri tarafından standı ziyaret eden kişi-
ler arasında çekiliş yapılarak hediyeler 
verildi. Fuar alanı dışında da en prestijli 
noktalarda reklam tanıtımlarına yer ve-
ren İTHİB, Türk kumaşının tanıtım yüzü 
olan ve aynı zamanda Fransa Devlet 
Balesi’nde de görev almış dünyaca ünlü 

Tekstil fuarlarının en bilinen ve prestij 
sahibi Première Vision Paris Fuarı, 19-
21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. 
İTHİB tarafından milli katılım organi-
zasyonu düzenlenen fuarın kumaş bö-
lümüne, 30 Türk firması Milli Katılım 
Organizasyonu içerisinde yer aldı. 29’u 
kumaş firmasından oluşurken, bu dönem 
ilk defa bir firma da iplik bölümünde yer 
aldı. Bunun yanı sıra 55 Türk firması 
da bireysel olarak katılarak, tekstilin en 
prestijli fuarı Première Vision Paris’te 
yerini aldı. Paris kenti, dünyada kabul 
gören moda şehirlerinden biri… Son yıl-
larda dünyada etkili olan ekonomik kriz 
ve terör eylemleri, Fransız ekonomisini 

ciddi ölçüde etkilese de köklü bir geçmi-
şe ve dünya üzerinde bilindik markalara 
sahip olması bu durumu çabuk atlatma-
sına yardımcı oldu. Paris, Cannes, Nice, 
Marsilya, Lyon gibi şehirleriyle turizmin 
ve alışverişin de uğrak noktası olan Fran-
sa, ev sahipliği yaptığı fuarlarıyla satın 
almacıların da gözde ülkelerinden biri. 
Bunlardan biri olan Première Vision Pa-
ris Fuarı’na katılım sağlayan toplam Türk 
firması sayısı ise bu dönem 170’e yakın.

İTHİB Standı 
Göz Kamaştırdı
Hall 6’nın giriş kısmında yer alan Tür-
kiye standı ile katılım gerçekleştiren İT-
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 Fuar alanı dışında reklam 
tanıtımlarına yer veren İTHİB, 
Türk kumaşının tanıtım yüzü 
olan dünyaca ünlü Türk Balet 
sanatçısı Tan Sağtürk’ün yer 
aldığı afişleri kullandı.

•	 AKIN TEKSTİL
•	 ALMODO ALTuNLAR TEKSTİL
•	 ALTINYILDIZ TEKSTİL
•	 ALTOTEKS TEKSTİL
•	 ANTİK DANTEL
•	 ARSAN DOKuMA
•	 BAHARİYE MENSuCAT
•	 BEZSAN TEKSTİL
•	 BTD TEKSTİL
•	 CAN TEKSTİL
•	 EKOTEN TEKSTİL
•	 ELYAF TEKSTİL
•	 ESENTEKS TEKSTİL
•	 GÜLLE ENTEGRE
•	 KARMA KOKTEYL ÖRME

•	 KARSu TEKSTİL
•	 KIVANÇ TEKSTİL
•	 KİMTEKS TEKSTİL
•	 KİPAŞ PAZARLAMA
•	 KONAK TÜL PERDE
•	 OR-BEY TEKSTİL
•	 ÖRNEK TEKSTİL
•	 ÖZDOKu TEKSTİL
•	 PALATEKS TEKSTİL
•	 SÖKTAŞ DOKuMA
•	 TÜP MERSERİZE TEKSTİL
•	 TÜSA TEKSTİL
•	 uĞuRTEKS TEKSTİL
•	 YARANGÜMELİ TEKSTİL
•	 YILMAZ KuMAŞÇILIK

FUARA MİLLİ KATILIM GERÇEKLEşTİREN FİRMALAR
Türk Balet sanatçısı Tan Sağtürk’ün yer 
aldığı afişleri kullandı. 

Türkiye 3’üncü…
Fuar idaresi tarafından açıklanan 
raporda, fuara en fazla firma ile ka-
tılım gösteren 5 ülke; İtalya, Fransa, 
Türkiye, İngiltere ve İspanya oldu. 657 
firma ile İtalya birinciliği göğüslerken, 
Fransa 265, Türkiye 166, İngiltere 
144, İspanya ise 90 firma ile katılım 
sağladı. Yeni katılımcı profilinde 
artış kaydeden fuar, Türk firmaları 
için avantajlar barındırıyor. Dünya 
üzerinde yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen 3 gün süren fuar, yüzde 3,3’lük 
bir artış kaydetti.  

RAKAMLARLA PREMİèRE VISION PARİS

İPLİK DERİ KUMAŞ TASARIM AKSESUAR ÜRETİCİ

TOPLAMDA

59 274 804 247 321 256

1961

FİRMA FİRMA FİRMA FİRMA FİRMA FİRMA

FİRMA
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Première Vision’un İstanbul ayağıda 
yeniliklerle birlikte kapısını açtı. 18-20 Ekim 
tarihleri arasında düzenlenen fuara katılan 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, stantları 
gezerek firma sahipleri ile fikir alışverişinde 
bulundu.

PREMİèRE VISION 
İSTANBUL’DA

Moda ve tekstil dünyasının kendi ala-
nında en önemli ve etkili organizasyonu 
olarak nitelendirilen Première Vision’un 
İstanbul ayağı da birbirinden renkli ka-
relere ev sahipliği yaptı. Ortadoğu ve 
Doğu Avrupalı tekstil ve moda profes-
yonelleri İstanbul’a akın etti. 18-20 Ekim 
2017 tarihleri arasında CNR Expo’da 
gerçekleştirilen Première Vision İstan-
bul’daki en önemli yeniliklerden biri, 

genç tasarımcıların desteklenmesi için 
Okan Üniversitesi ve YKK işbirliğin-
de gerçekleştirilen Open Fashion Stu-
dio isimli proje oldu. Première Vision 
İstanbul’da dünya ve Türkiye’den he-
men her biri kendi alanında en önemli 
isimler arasında gösterilen 107 katılımcı 
yer alırken, bunun 17’si yeni isimlerden 
oluştu. Bir bu kadar önemlisi, Première 
Vision İstanbul’a hedefler doğrultusunda 
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İplik, kumaş, aksesuar, desen, hazır giyim 
üreticileri ve trend ofislerinin bir araya 
geldiği Première Vision İstanbul’da bu 
yılki en önemli yeniliklerden biri de genç 
tasarımcıların desteklenmesi için hayata 
geçirildi. “Open Fashion Studio” isimli 
etkinlik,  Okan Üniversitesi Moda Tasarımı 
Bölümü ve YKK işbirliğiyle gerçekleştirildi. 
Proje doğrultusunda Okan Üniversitesi 
Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinden 
oluşan dört ekip, yaratıcılıklarını canlı 
olarak sergileme fırsatı buldu. Geleceğin 
tasarımcıları Première Vision Moda Ekibi 
tarafından verilen Sonbahar-Kış 20018/19 
sezonu trend bilgileri çerçevesinde 
dünyanın lider aksesuar üreticilerinden 
YKK’nın ürünleri ve Première Vision İstanbul 
katılımcılarının kumaşlarını kullanarak çanta 
eskizleri ve prototipleri üzerinde çalıştı. 
Ekiplerin çalışmaları, sektörün önde gelen 
uzmanlarından oluşan özel bir jüri tarafından 
değerlendirildi.

YARATICILIKLAR SERGİLENDİ

Türkiye’nin yanı sıra dünyadan da ken-
di alanının en önemli temsilcileri kabul 
edilen firmaların katılması oldu. Bunlar 
arasında Avusturya’dan Lenzing Fibers, 
İtalya’dan Miroglio Textile, Picchi ve 
Texapel Spa, Japonya’dan Shima Seiki, 
Güney Kore’den Texroad, Lübnan’dan 
Kaskas Fabrics ve Pakistan’dan Master 
Textile dikkat çekici isimler olarak ön 
plana çıktı. Première Vision İstanbul’un 
Türk katılımcıları arasında ise Antik 
Dantel, Akın Tekstil, Gülipek, Harmancı, 
Kimteks, Marassi Denim, Tüp Merserize 
Tekstil, Sanko ve Yünsa gibi Türkiye’de 
trendleri belirleyecek güçteki firmalar 
yer aldı. Première Vision İstanbul’a yö-
nelik ilginin altını çizen Première Vision 
Uluslararası Fuarlar Direktörü Gugliel-

mo Olearo, bu gelişmelerde Première 
Vision’un dünya çapındaki önemi kadar 
Türkiye ve çevre ülkelere yönelik olumlu 
düşüncelerin de etkisi olduğuna değindi. 
Olearo, şöyle konuştu: ”Geçtiğimiz ay-
lar süresince Türkiye ve onu çevreleyen 
ülkelerde ekonomik anlamda gelişme 
ve güven ortamında artış gözlemledik. 
Öte yandan eski Sovyet ülkeleri ve İran 
başta olmak üzere Körfez ülkelerinde 
yaptığımız özel tanıtım çalışmaları sa-
yesinde yedincisini gerçekleştirdiğimiz 
Première Vision İstanbul Fuarı, Türkiye 
ve çevre ülkelerdeki markalar, tasarım-
cılar ve üreticiler için vazgeçilmez bir 
iş platformu olmanın yanında yaratıcılık 
ve ilhamın da merkezi olduğunu bir kez 
daha kanıtladı.”

Orta Doğu ve Doğu Avrupalı birçok tekstil 
ve moda profesyonelleri dünyanın en 
önemli tekstil ve moda fuarı Premiere 
Vision İstanbul’da bir araya geldi. Fuarda 

genç tasarımcılar desteklendi.



26EKİM 2017

ONLAR TÜRKİYE’NİN 
GİZLİ KAHRAMANLARI

Onların her biri abartısız Türkiye’nin 
gizli kahramanları ve her biri aslında 
çok çalışmanın karşılığında elde ettikleri 
başarıyı sonuna kadar hak ediyorlar. 
Onlar kim mi? Onlar, Türkiye’nin başarılı 
ihracatçı firmaları… 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) önder-
liğinde DÜNYA gazetesi ve DHL Express 
Türkiye işbirliğinde, Akbank’ın ana spon-
sorluğu ve Turkcell’in iletişim sponsorlu-
ğunda bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen tö-
rende, 4 özel ve 12 kategoride 23 firmaya 
ödül verildi. Törene iş dünyasından yoğun 
bir katılım oldu. Yılın İhracatçısı Ödü-
lü’nün sahibi, Assan Alüminyum oldu. 
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Kibar, ödülünü Ekonomi Bakanı Ni-
hat Zeybekci. DÜNYA Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Didem Demirkent ve 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 
elinden aldı.  

İhracatın gizli şampiyonları
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail 
Olpak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete, 
TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burha-
noğlu, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı İs-
mail Gülle, Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ayhan Güner’in yanı sıra iş ve 
ihracat dünyasından birçok saygın isim 
katıldı. 500’ün üstünde başvurunun ger-

çekleştiği “İhracatın Yıldızları Türkiye’nin 
Gizli Şampiyonları” yarışmasının final 
gecesinde 23 firma ödül kazandı. Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi olan ihracatçı 
firmaları teşvik etmek, gelişim ve sürdü-
rülebilirliklerini desteklemek amacıyla 
düzenlenen yarışma, “Kazananı çok, kay-
bedeni hiç yok” prensibiyle her yıl yeni 
başarı hikâyelerini ‘yıldız’ olarak seçiyor. 

“Hedefi aşacağız”
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, orga-
nizasyonun “İhracatın örnek kahramanla-
rı”nın ödüllendirilmesi bakımından önem 
taşıdığını vurguladı. 2017’yi “ihracatta atı-
lım yılı” ilan ettiklerini ve sekiz ayda 103 
milyar doları aştıklarını belirten Büyükekşi 
156,5 milyar dolar olarak güncellenen yıl-
lık hedefi de aşacaklarına inandıklarını 
söyledi. Büyükekşi; “Cumhuriyetimizin 
100. yıl dönümü hedeflerimizden en bü-
yüğü dünya dış ticaretinden yüzde 1,5 pay 
alabilmek” ifadelerini kullandı. Bunun 
için katma değeri yüksek üretimi artırmak 
gerektiğini anlatan Büyükekşi, “Bizim 
için en önemli katma değerlerimiz Ar-Ge, 
inovasyon, kalite ve tasarımda yaptıkları-
mız. Bu dört ayağa dört elle sarılmamız 
gerekiyor. Bugün ödül verdiğimiz  ihracat-

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) önderliğinde 
500’ün üstünde başvurunun gerçekleştiği 

“İhracatın Yıldızları Türkiye’nin Gizli Şampiyonları” 
yarışmasının final gecesinde 23 firma ödül kazandı.

•	 E-ticaret: SBS Bilimsel Bio Çözümler
•	 Ar-Ge İnovasyon Şampiyonu:  

VYS Biyoteknoloji
•	 Mega Projelerde Fark Yaratan İhracat: 

Berdan Cıvata
•	 Sınır Tanımayan Şampiyonlar: Mitaş
•	 Üniversite-Sanayi İşbirliği:  

Erna-Maş Makine
•	 Yöresel İhracat Özel Ödülü: Mis Yaprak
•	 Turquality Şampiyonu: Kırpart Otomotiv
•	 Yerel Kahraman Ödülü:  

Asaltek Mühendislik
•	 Özgün Ürün: Sanmar Tersanesi
•	 En uzun Süreli İhracat Artışı:  

Kırlıoğlu Tarımsal Ürünler
•	 İhracatta Girişimcilik Şampiyonu:  

Armey Tekstil
•	 Performans Ödülü: Tofaş
•	 En Çevreci Şampiyon: Hatko Kauçuk

KATEGORİLER VE 
şAMPİYONLARI:

çılarımız bizim gizli kahramanlarımız. Biz 
onları ne kadar Türkiye’ye tanıtabilirsek o 
kadar ihracatı teşvik etmiş olacağız” şek-
linde konuştu. 

2018’de ihracat 
170 milyar dolar
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 
‘İhracatın Yıldızları 2017 İhracatı Teşvik 
Ödülleri Töreni’ne katılan Ekonomi Ba-
kanı Nihat Zeybekci ise, artan ihracata 
dikkat çekerek, “Türkiye bu sene ihracatta 
156 milyar dolarlık o psikolojik bariyeri 
aşacak ve seneye 170 milyar doları konu-
şacak. 2019’da Türkiye artık ‘bir gayret 
200 milyar dolar yaparız biz bunu’ demeye 
başlayacak” diye konuştu. Yılın ilk yarı-
sında yaşanan yüzde 5,1’lik büyümenin 
içinde yüzde 2’lik ihracat katkısına dikkati 
çeken Zeybekci, ihracatın katkısıyla gelen 
bu büyümenin ‘milli büyüme’ olduğuna 
vurgu yaptı.

“Bilgi, teknoloji ve 
lisans üretilmeli”
Zeybekci, konuşmasında aynı zamanda, 
dünya ticaretindeki rekabetçiliğe dikkat 
çekti ve Türkiye’nin bu yarıştan kopması 
halinde bir daha toparlanmasının mümkün 
olamayacağı uyarısını yaptı. Zeybekci, ya-
rışta var olabilmek için Türkiye’nin bilgi, 
teknoloji ve lisans üreten bir ülke kimliği 
kazanması gerektiğini kaydetti. Ekonomi 
Bakanı Zeybekci, şunları kaydetti: “Dünya 
gittikçe ikiye ayrılıyor; bilgi, teknoloji, 
yazılım, patent, tasarım üreten ülkeler ile 
bunları tüketen ülkeler... Üretenler dünya 
ile ilgili karar veren ülkeler olacak. Üreten-
ler gelecek dünyanın galipleri olacak. Biz 

Türkiye olarak yeni bir dünya kurulurken 
o dünyayı kuran ülkelerden biri olmak 
zorunda olan bir ülkeyiz. Bu coğrafya-
da ve yeni dünyada Türkiye asla ve asla 
edilgen olarak hayatını devam ettiremez. 
Onun için etken olmak zorundayız. Bi-
limi, teknolojiyi, lisansı, patenti, finansı 
üretmek zorundayız. Biz dağıtım ve tüke-
tim kanallarında etkin olmak zorundayız. 
Tüketim alışkanlıklarını belirleyen ülke 
olmak zorundayız.”
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HALI SEKTÖRÜNÜN  
KATMA DEĞERİ
ARTACAK

İTHİB’DEN DEİK’E
“HAYIRLI OLSUN” 
ZİYARETİ

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) 
tarafından 2007’den bu yana her yıl dü-
zenlenen, Türk halı sektörünün yaratıcı 
gücünün yükselmesi, yetenekli gençlerin 
özgün tasarımlarının teşvik edilmesi ve 
yetenekli tasarımcıların keşfine yönelik 
Halı Tasarım Yarışması, bu yıl 11’inci 
kez düzendi. Finale kalan 8 finalistin ta-
sarımları, tüm maliyetleri İHİB tarafından 
karşılanarak, yine tasarımcılar tarafından 
üretilmiş olup, hayata geçirilen tasarım-
lar 2 Ekim tarihinde Renaissance Polat 
İstanbul Hotel’de gerçekleştirilen final 
gecesinde davetliler huzurunda sergilendi 
ve değerli jüri üyelerinin oylarıyla belir-
lenen ilk 3 yarışmacıya ödülleri verildi. 
Görkemli gecede Halı Sektörü İhracat 
Ödülleri de sahiplerini buldu. Halıcıla-
ra verilen ödüllerin ardından sıra genç 

tasarımcıların ödüllerine geldi. Finale 
kalan 8 genç tasarımcı arasından ilk üçüne 
verilecek olan ödülün öncesinde tasarım-
cılar sahneye davet edilerek, çalışmalarını 
kısaca özetledi. 

“Halı ihracatını ileriye 
götüreceğiz”
Gecenin konukları arasında yer alan TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuşma-
sında, halı ihracatının verilerini göz önüne 
alarak 2023 yılında koyulan hedeflere 
ulaşılacağına dair güveninin tam olduğu-
nu dile getirdi. Büyükekşi, konuşmasında 
şu sözlere yer verdi: “Özellikle amacımız 
halı sektörünün katma değerini artırabil-
mek ve ürünlerimizi daha kıymetli bir 
hale getirebilmek. Halı ihracatını ileriye 
götüreceğiz.”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhra-
catçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsma-
il Gülle başkanlığında İTHİB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ahmet Şişman, Ali Sami 
Aydın, Bülent Koçak, Fikri Kurt, Natan 
Yakuppur ve İTKİB Genel Sekreterliği 
yetkilileri; Dış İlişkiler Ekonomik Ku-
rulu’na (DEİK) ziyaret gerçekleştirdi-
ler. Gülle, gerçekleştirilen ziyarette yeni 
göreve gelen DEİK Başkanı Nail Olpak 
ve Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun di-
leklerini paylaştı. Türkiye ekonomisi-
nin hedeflerine ulaşabilmesi için sektör 
kuruluşlarının koordinasyon içerisinde 

hareket etmesi gerektiğini ifade eden İs-
mail Gülle, DEİK’in Türkiye ekonomisi 
içerisinde edindiği misyonun önemine 
değindi. İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve 
beraberindeki heyet Türkiye ekonomisi-
nin yakaladığı yükselen ivmenin sürdü-
rülebilirliğini sağlamak için gerçekleşti-
rilmesi planlanan projeler ile ilgili DEİK 
Başkanı Nail Olpak ile görüş alışverişin-
de bulundular. Ziyaretin sonunda İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki 
heyet, İTHİB adına DEİK Başkanı Nail 
Olpak’a günün anısına plaket taktim et-
tiler.

MÜSİAD TÜRKİYE’NİN 
DÖNÜşÜMÜNÜ KONUşTU

Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, iş adam-
ları, sektör temsilcileri ve sivil toplum 
kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 
geniş bir katılımla İstanbul Wow Ho-
tel’de gerçekleşti. İki yılda bir düzenle-
nen ve iki gün süren zirvenin ilk günün-
de konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, “Vizyon güçlü 
Türkiye için çok önemli bir kelime. 15 
yıldır ekonomimiz güçlendirmek ve Yeni 
Türkiye’yi inşa etmek adına çok önemli 
adımlar kararlılıkla atıldı. 15 yıldır sınırı-
mızda süren bir savaş var, dünya küresel 
bir kriz içinde ama Türkiye büyümesini 
emin adımlarla sürdürüyor’’ dedi.

“Kaynaklar en verimli şekilde 
kullanılmalı”
Yerli ve milli kaynaklarımızın önemine 
değinen Bakan Albayrak, “Türkiye ener-
jideki yerli kaynaklarını sonuna kadar 
en verimli şekilde kullanmalı. Kadın ve 
gençlerimiz de ülkemizin en önemli kay-
naklarından. Tasarım yeteneği, zekâsıyla 
kadınlarımızın; müteşebbis ruhuyla genç-
lerimizin öne çıktığı insan kaynağından 
en yüksek fayda sağlayacağımız bir sis-
tem kurmalıyız. Dünya değişiyor, erkek 
kadın ayrımı yapmadan insan kaynağı-
mızı sistemin içine maksimum düzeyde 
dâhil etmeliyiz” dedi.
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“TÜRKİYE TİCARET 
MERKEZİ” şİMDİ DE
NEW YORK’TA

Türkiye Ticaret Merkezi, şimdi de New 
York sokaklarında… İran’ın başkenti 
Tahran’ın ardından New York’un dinamik 
ve en önemli noktalarından birinde; 
Manhattan’da; açılan TTM ile 30 Türk 
firması ürünlerini sınırlar ötesine taşıdı. 
Deri ve ayakkabı sektörünün gelmesiyle 
beraber TTM New York’a katılan firma 
sayısının 40’a ulaşması bekleniyor. 

İhracatçının yurtdışı pazarlarda daha 
etkin bir şekilde yer almasını sağlamak 
ve böylelikle ihracatın gelişmesine kat-
kıda bulunmak amacıyla hayata geçen 
Türkiye Ticaret Merkezleri’ne bir yenisi 
daha eklendi. İran’ın başkenti Tahran’ın 
ardından TTM birimlerinin 4’üncüsü 
New York’un en prestijli bölgelerinden 
biri olarak ifade edilen Manhattan’daki 
5’inci caddede hizmete girdi. Toplamda 
dört sektörden 30 firmanın yer aldığı 
Empire State binasına çok yakın bir nok-
tada bulunan New York TTM’nin açılı-
şına, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türki-
ye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, TİM Başkan Ve-
kili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, TİM Başkan 
Vekili Tahsin Öztiryaki, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) Başkanı 
Abdurrahman Kaan, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim 
Burkay, İstanbul Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı 
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İsmail Gülle’nin yanı sıra oda ve ihra-
catçı birlikleri temsilcileri katıldı. Deri 
ve ayakkabı sektörünün de gelmesiyle 
TTM New York’a katılan firma sayısının 
40’a ulaşması bekleniyor. İhracatçıların 
TTM’lerdeki yer kirasının yüzde 75’ini 
Ekonomi Bakanlığı karşılıyor. New York 
TTM’de şirket başına verilen aylık kira 
desteği ise 2 bin 719 dolar. Şirket sadece 
906 dolar ödüyor.

Her TTM’ye destek verilecek
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ko-
nuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada 
şu ifadelere yer verdi: “Hükümet olarak 
her TTM’ye, burada yer alacak ihracat-
çılarımıza binayla, merkezle ilgili yıllık 
3 milyon dolar destek veriyoruz. Kaç 
tane ve nerede olacağıyla ilgili herhangi 
bir sınırımız da yok. İlk hedeflerimize 
ulaştık. Tahran’da, Dubai’de, Şikago’da, 
New York’ta, Moskova’da, Frankfurt’ta, 
Londra’da, Tokyo’da, Oslo’da gibi gide-
ceğiz” TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
de İran, Dubai ve Şikago’nun ardından 

New York’un dinamik ve önemli nokta-
larından birinde TTM açmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. ABD ile geçen yıl 
ihracatın 6,6 milyar dolar, ithalatın ise 
10,9 milyar dolar seviyesinde gerçek-
leştiğini bildiren Büyükekşi, şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Amerika’nın 
dünyanın en büyük ticaret devi olduğunu 
düşündüğümüzde bu rakamlar gerçekten 
son derece yetersiz. Mutlaka bunları çok 
daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. 
Bu yıl çok önemli adımlar da atıldı as-
lında. Şu anda rakamlara baktığımızda, 
ABD’ye ihracatımızda yüzde 36 artış var 
ve 5,1 milyar dolara ulaştık. ABD ile iş 
hacmimizi daha da artırmak için bu TTM 
bize çok büyük katkı sağlayacak. Burada 
ev tekstili, hazır giyim, halı ve kontrat 
business olmak üzere 4 sektör var. Deri 
ve ayakkabı da birkaç ay içerisinde bu-
rada yerini alacak. Bunları yaparken de 
sektörler Türkiye’nin ihracatında önemli 
bir başlangıç yapacak. Çünkü iyi bir baş-
langıç yapmak, fırsatı yakalamak yarı 
yarıya başarı demektir.” 

Şu ana kadar Dubai, Tahran, New York 
ve Şikago TTM hayata geçirildi. Gelecek 
dönem için ise Moskova, Londra, Çin, 
Kenya ve İtalya’da TTM projesinin hayata 

geçirilmesi planlanıyor.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Ticaret Merkezleri’nin 
Türkiye’nin yeni yurtdışı pazarlama enstrümanları olduğunu 
söyledi ve ekledi: “Fuarların etkisinin gitgide azaldığı günü-
müzde Türkiye Ticaret Merkezleri, müşteri ilişkilerinin geliş-
tirilmesi ve Türk ürünlerinin tüm yıl sergilenmesi açısından 
son derece önemlidir.” Başkan Gülle’nin TEXPORT’a yaptığı 

açıklamanın tam metni şöyle: 
“Yakın tarihe kadar ihracat yapabilmenin, müşterilere 
ürünleri sergileyebilmenin baş aktörü olan uluslararası fu-
arların etkinliği gün geçtikçe azalmaktadır. Rekabetçiliğin 
çok yoğun yaşandığı günümüzde, moda trendleri hızla 
değişmekte, yeni satış ve pazarlama yöntemleri ortaya çık-
makta, fuarlar mevcut yapısı ile rekabetçi sistemin hızına 
yetişememektedir. Aynı zamanda ihracatımızın sürdürü-
lebilir olması için her ülke bazında yeni bir işletim sistemi 
kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla firmalarla 
doğrudan temas kurabilecek ve hemen hemen her ay 
değişen koleksiyonları müşterilere sunabilecek alternatif 
sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Fuarların etkisinin gitgide 
azaldığı günümüzde Türkiye Ticaret Merkezleri; müşteri 
ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türk ürünlerinin tüm yıl sergi-

lenebilmesi açısından son derece önemlidir. 
Yeni bir yurtdışı pazarlama enstrümanı olarak Ekonomi 
Bakanlığımızın sağladığı yüksek desteklerle yapılandırılan 
Türkiye Ticaret Merkezleri ile dünyanın en önemli ticaret 
noktalarında belirli alanların bir küme mantığı içinde firma-
larımıza tahsis edilmesi ile oluşturulmaktadır. Bir firmanın 
yurtdışında gerçekleştirdiği 3 – 4 günlük fuar maliyetine 
neredeyse bir yıl kendi ofis ve showroomlarında ürünleri-
ni sergileyebilme imkânı sunan Türkiye Ticaret Merkezleri, 
aynı zamanda firmalarımızın müşterileri ile iletişim kurabi-
lecekleri sabit adreslerinin bulunması, müşteriler ile sağlam 
temellere dayanan ilişkilerinin geliştirilmesi ve firmalarımıza 

itibar kazandırması açısından önemlidir. 
Türkiye Ticaret Merkezleri; ülkemizin belirlediği ihracat he-
deflerine ulaşabilme noktasında, Türkiye İhracatçılar Mec-
lisimiz tarafından atılan en kapsamlı adımlardan biridir. 
Ülkemizin tanıtımının ve Türkiye markası algısının güçlendi-
rilmesi için de ayrıca bir misyon edinen Türkiye Ticaret Mer-
kezleri; ülkelerin ticari faaliyetlerin en yoğun gerçekleştiril-
diği yerlerde açılarak ülke ihracatımıza ve ülke prestijimize 
hizmet etmektedir. Özellikle yakın zamanda Ekonomi Ba-
kanımız  Nihat Zeybekci ile açılışını gerçekleştirdiğimiz New 
York – Türkiye Ticaret Merkezimiz, New York’un en gözde 
noktalarından birinde seçilerek; 4 sektörden 24 firmamıza 
hizmet vermeye başlamıştır. İhracat potansiyelimizin çok 
yüksek olduğu hedef pazarımız konumundaki ABD’ye ih-
racatımızın, açılan Türkiye Ticaret Merkezleri ile bir ivme 
kazanacağından hiç şüphemiz yoktur. İnanıyorum ki New 
York’ta açılışını gerçekleştirdiğimiz Türkiye Ticaret Merkez-
lerimiz; Türkiye’nin kalkınmasında ve ihracat hedeflerimize 

ulaşmamızda öncü rol oynayacaktır.” 

YENİ YURTDIŞI PAZARLAMA 
ENSTRÜMANLARI

New York TTM’nin açılışına katılan İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı 
İsmail Gülle ve Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, 
Modacı Hakan Akkaya ile bir araya geldi. 
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74 ÜLKE 
TEMSİLCİSİNE 
SESİMİZİ DUYURDUK

Gaziantep’teki ‘Büyükelçiler Buluşması’nda 74 
ülke ve uluslararası kuruluştan 176 büyükelçi, 
misyon şefi ve bürokrat bir araya geldi. Buluşma 
süresince kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen 
katılımcılar, Gaziantep’ e hayran kaldılar. Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Gaziantep’te TİM 
Büyükelçiler Buluşması’nda 74 ülke temsilcisine 
sesimizi duyurduk. Ülkemize ilişkin algı ile gerçeklik 
farkını azaltıyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 
bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Bü-
yükelçiler Buluşması Gaziantep’te ger-
çekleşti. 4. TİM Büyükelçiler Buluşma-
sı’na 74 ülke ve uluslararası kuruluştan 
176 büyükelçi, misyon şefi ve bürokrat 
Gaziantep’te bir araya geldi. Toplam 44 
büyükelçi düzeyinde katılım gerçekle-
şirken, IMF, AB Türkiye Delegasyonu 
ve Arap Ligi’nin Türkiye temsilcileri 
de yer aldı. Katılım Avrupa’dan 22, 
Ortadoğu’dan 8, Asya Pasifik’ten 12, 
Afrika’dan 17, Avrasya’dan 4 ve Güney 
Amerika’da 8 ülkeden oldu. Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek; İtalya’dan 
Brezilya’ya, İspanya’dan Malezya’ya 
birçok ülkenin büyükelçi ve temsilci-
sinin katıldığı buluşmayı sosyal medya 
hesabından değerlendirdi ve buluşmay-
la ilgili, “Gaziantep’te TİM Büyükelçi-
ler Buluşması’nda 74 ülke temsilcisine 
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Şimşek, ekonomide işin en kötü kısmını 
geride bıraktıklarını, bundan sonra 

büyümenin devam edeceğini söyledi.

Mehmet şİMşEK
Başbakan Yardımcısı 

Büyük buluşmanın katılımcıları arasında İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve 
İhracatçı Birliklerinin Başkanları da vardı.

kullanımı yüzde 79’a çıktı. Yatırımlar 
daha ne kadar geciktirilebilir. Küresel 
finansal şartlar da Türkiye’yi destekler 
yönde. Önümüzde seçimsiz geçecek bir 
yıllık fırsat penceresi var. Bu dönemde 
reformları hızlandıracağız.”

“Enflasyon tek haneye inecek”
Birçok alanda ilerleme kaydedildiğini 
anlatan Şimşek, “O yüzden iyimseriz. 
Türkiye’nin büyümesiyle alakalı olarak 
iyimseriz. Türkiye yüzde 5 - 5,5’lik reel 
gayri safi yurt içi hasıla büyümesini de-
vam ettirebilecek. Peki Türkiye iki ha-
neli enflasyon konusunda ne yapacak. 
Buna engel olabilecek mi? Benim hükü-
metim bunu zaten gerçekten tek haneli 
rakamlara indirdi. Şimdi yüzde 10’un 
üzerinde belki bunu tekrar tek haneli ra-
kamlara çekebilecek miyiz? İnanıyoruz 
ki çekebileceğiz. Umuyoruz ki bu sene 

sonra tekrar tek haneli rakamlara gelmiş 
olacağız” değerlendirmesinde bulundu. 
Küresel finansal şartların Türkiye’nin 
lehine olduğunu vurgulayan Şimşek, 
bu süreçte çok sıkı bir para politikası 
takip ettiklerini, cari açığı kontrol altına 
aldıklarını da özellikle belirtti.

sesimizi duyurduk. Ülkemize ilişkin 
algı ile gerçeklik farkını azaltıyoruz” 
ifadelerini kullandı. Şimşek aynı za-
manda sosyal medya hesabından büyü-
kelçiler buluşmasından fotoğraf kareleri 
de paylaştı.

Mardin’den Gaziantep’e 
uzanan hikâye
Büyükelçi Buluşmalarının daha önce 
Mardin, Çanakkale ve Trabzon’da ger-
çekleştiğini hatırlatan TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, “İnsanlar birbir-
lerini yolda ve yemekte tanır. Bir bü-
yükelçi ile daha önce iki programda 
beraber yolculuk edip, hatta yöresel 
oyunları bile oynamıştık. Böylelikle bir 
arkadaşlık gelişti” dedi. Büyükelçiler 
Buluşmalarının yabancı misyonlardan 
rağbet gördüğüne ve birbirlerine haber 
verdiklerine dikkat çeken Büyükekşi, 
IMF Türkiye Temsilcisi’nin programa 
gerekirse masrafları kendisi karşılaya-
rak gelmek istediğini anlattı.

Menüyü Büyükekşi oluşturdu
Büyükelçiler 2 gün boyunca Zeugma 
Müzesi, Arkeoloji Müzesi, kentin tarihi 
çarşısını kapsayan Kültür Yolu, Rumka-
le gibi turistik merkezleri gezdiler. Öğle 
ve akşam yemekleri ile Gaziantep’ten 
ayrılmadan önce düzenlenen piknikte 
yöresel yemekleri tattılar. Tarihi Hış-
vahan’da düzenlenen gala yemeğinde 
ise yöresel halk oyunlarını izlediler ve 
türküler dinlediler. Gaziantepli olan 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ye-
meklerde ve piknikteki menüyü kendisi 
oluşturdu.

“Türkiye’den öğrenecek 
şeyler var”
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şim-
şek’in büyükelçilerle kahvaltıda bir ara-
ya geldiği etkinlikte Türkiye ekonomisi 
üzerine bir sunum yaptı. Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 
ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da 
Suriyeli sığınmacılarla ilgili çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Finlandiya Büyü-

kelçisi Paivi Kairomo, Panama Büyü-
kelçisi Jorge Hernan Miranda Corona, 
Filipinler Büyükelçisi Maria Rowena 
Mendoza Sanchez ile Etiyopya Masla-
hatgüzarı TesfaKiros Hailu Gebrema-
riam ise katılımcılar adına yaptıkları 
konuşmalarda Türkiye’nin mültecile-
re misafir demesinden etkilendiklerini 
yapılan çalışmaların örnek olduğunu 
anlattı. Etiyopya Maslahatgüzarı Gebre-
mamariam, “Bizim ülkemizde de Eritre 
ve Güney Sudan gelen 800 bine yakın 
mülteci var. Bu anlamda Türkiye’den 
öğrenecek şeyler var” dedi.

Büyüme devam edecek, 
yatırımlar artacak
Buluşmada konuşan Başbakan Yardım-
cısı Mehmet Şimşek, çok önemli açık-
lamalarda bulundu. Ekonomide işin 
en kötü kısmını geride bıraktıklarını, 
bundan sonra büyümenin devam ede-
ceğini, reformları sürdüreceklerini ve 
yatırımların canlanacağını söyleyen 
Şimşek şöyle devam etti: “Politikadaki 
belirsizlikler azalmakta ve jeopolitik 
gerilimler de umuyoruz ki çözülecektir. 
Türkiye özellikle bir takım şokları yaşa-
dı ama uzun vadeli yüksek büyümesinin 
altına da düşmedi. Çin ve Hindistan’ı 
da kıyasladığımız Türkiye’nin gerçek-
ten büyük bir performans sergilediğini 
görüyoruz. Hindistan olsun, Çin olsun 
gerçekten muazzam güçlü ekonomilere 
sahipler. Ama Türkiye’nin de gerçekten 
makul düzeyde iyi bir performans ser-
gilediğini görüyorsunuz. Bu yılki büyü-
menin yüzde 5,5 gerçekleşebileceğini 
tahmin ediyoruz. Son 15 yılın ortalama-
sı ise yüzde 5,6. 2007 yılından bu yana 
toplamda 7,8 milyon kişiye istihdam 
sağlandı. Bu yılın ilk yarısında ise 700 
bin kişiye iş yaratıldı. Bu anlamda yeni 
bir ivmelenme oldu. İstihdam artışı bü-
yümeyi destekler. Jeopolitik, içerideki 
politik gerilimler, politikaların belirsiz-
liği ve seçimler yaşadık. Bundan dolayı 
bazı belirsizlikler oldu ama işin en kötü 
kısmını artık arkada bıraktık, 2018 ve 
sonrasında yatırımlar artacak. Kapasite 
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TEKSTİL 
AKSESUARLARINDA 
BÜYÜK BULUşMA

Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği 
tarafından düzenlenen II. Tekstil 
Aksesuarları Trend ve İnovasyon 
Etkinliği, sektörün duayen isimlerini bir 
araya getirdi. Ortak mesaj; “Hepimiz bir 
bütünüz… İyi ki birlikteyiz ve beraberiz” 
oldu. 

Tekstil ve hazır giyimin yan sanayicileri 
Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derne-
ği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “II. 
Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon 
Etkinliği”nde bir araya geldi. Sektörden 
48 firmanın düğmeden fermuara, etiket 
ve armalardan telaya kadar ürünlerini 
sergileme şansına sahip olduğu iki gün 
boyunca, sektöre dair güzel paylaşımlar 
yaşandı ve yeni sezon hedefleri belir-
lendi. Etkinlikte; aynı zamanda sektöre 
dair bir farkındalık yaratıldı ve Wow 
Airport Hotel’de gerçekleşen iki etkin 
gün boyunca Okan Üniversitesi’nin 
Moda Tasarım Bölümü’nde okuyan 
öğrencilerinin üretmiş oldukları ürün-
ler katılımcıların beğenisine sunuldu. 
Etkinliğin açılışında öğretmenleri ile 
birlikte yer alan ve tasarımlarını görme 
fırsatı yakalayan gençlerin heyecanı 
görülmeye değerdi. Hazır giyimin usta 

isimleri de Konfeksiyon Yan Sanayi-
cileri Derneği’ni bu özel günde yalnız 
bırakmadılar. Açılış törenine katılan, 
burada konuşma yapan ve sonrasında 
kurdele kesiminde de yer alan İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle’nin; “Hepimiz bir 
bütünüz ve bir bütün olduğumuz için 
anlamlıyız” sözleri etkinliğin anlam ve 
önemini anlatıyordu. Açılış gününde 
aynı zamanda etkinliğe katılan firmalara 
plaket takdim edildi. 

“İyi ki birlikteyiz 
ve beraberiz”
Tüm bunlara geçmeden önce Konfeksi-
yon Yan Sanayicileri Derneği’nin genç 
Başkanı Dr. Murat Özpehlivan’ın açılış 
gününde yapmış olduğu açıklamalarına 
değinelim. Özpehlivan; “Günümüzde 
bir ülkenin gelişmesi markalaşma ile 
doğru oranda ilerliyor. Bir ülkenin mar-
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ka olması için mutlaka bu tip organi-
zasyonların gerçekleşmesi gerekiyor. 
Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz 
etkinliğimizin çıtasını daha da yükselt-
tiğimize inanıyoruz. Bu yıl partnerimiz 
Okan Üniversitesi oldu. Üniversite sa-
nayi işbirliği anlamında kendileri çok 
güzel çalışmalar yaptılar. Etkinliğimi-
zin gerek alan gerek katılımcı sayısı 
olarak bu yıl ciddi anlamda arttığını 
gördük. Ülkemizin bu tip organizas-
yonlara ihtiyacının olduğu açık. Bu tip 
organizasyonların gelecekte de artarak 
daha çok güçleneceğine inanıyoruz. Gö-
nül isterdi ki 20’ncisini, 30’uncusunu 
yapmış olalım. Bu konuda devamlılık 
ciddi anlamda esas. İnşallah hep birlik-
te ona da şahit oluruz diye umuyorum.  
Çok kıymetli Başkanlarımıza da çok 
teşekkür ediyorum. Sektörel dernek-
lerimiz tanıtım anlamında çok katkıda 
bulundular. Etkinliğimiz, konfeksiyon 
yan sanayicilerinin değil; hazır giyim 
sektörünün ortak projesi oldu. Hepiniz 
sahiplendiniz, gerçekten bu anlamda da 
teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki 
birlikteyiz ve de beraberiz” dedi.

Rekabet için ‘inovasyon’
İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardım-
cısı İrfan Özhamaratlı ise; konuşmasına 
inovasyonun önemini anlatarak başladı.  
Özhamaratlı; “Konfeksiyon yan sanayi 
deniliyor ama konfeksiyon yan sanayi 
aslında tekstil ve hazır giyim zinciri-
nin en önemli halkalarından birisidir. 
İnovasyon noktasında ciddi bir rekabet 
ortamından geçiyoruz. Rekabetin kaza-
nılmasında, bir adım öne çıkılmasında 
inovasyon ve katma değer yaratılması 
çok önemlidir. Katma değere ulaşılma 
noktasında konfeksiyon yan sanayinin 
önemi çok büyüktür” dedi. 

“Her projenin destekçisiyiz”
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhra-

catçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle; 
sözlerine “Değerli dostum, Fikret Poy-
raz’ı anmadan geçemeyeceğim” diyerek 
başladı. Fikret Poyraz’ın yıllar önce 
yan sanayi üzerine söylediği ve bugün 
adeta dillerde pelesenk olan “Yan sanayi 
olmadan tam sanayi olmaz” cümlelerine 
konuşmasında yer veren Başkan Gülle, 
sözlerine şöyle devam etti: “ Gerçekten 
zor bir sektörün mensuplarısınız. İşiniz 
birleştirmek… Yeri gelir yakaları birleş-
tirirsiniz, yeri gelir ceketi birleştirirsi-
niz, doğal olarak insanları da, gönülleri 
de birleştiriyorsunuz, her birinizi tebrik 
ediyorum. Gençliğin öğrenmeye ihtiyacı 
var. Eğitim kurumlarını ve endüstrileri 
bu tür projelerle bir araya getirmek son 
derece önemli. Bu projeler hem genç-
lerin ilgisini çekiyor, hem de eğitim 
kurumları ile olan ilişkilerimiz gelişiyor. 
Bizlere heyecan ve mutluluk veriyor. 
Yaptığımız işe inanmamızı ve daha çok 
saygı duymamıza yol açıyor. Bu yüzden 
bu tür etkinliklere her zaman desteği-
miz var. Her projenin içerisindeyiz, her 
projenin destekçisiyiz. Biz bir ailenin 
parçasıyız, biz bir bütünüz. Bütün olur-
sak bizim bir anlamımız var, parça parça 
olursak bizim bir anlamımız yok” 
 

“Her projenin içerisindeyiz, her projenin 
destekçisiyiz. Biz bir ailenin parçasıyız.  

Bütün olursak bizim bir anlamımız var, parça 
parça olursak bizim bir anlamımız yok” 

Okan Üniversitesi öğrencilerinin 
tasarlamış olduğu kıyafetler

İTHİB Başkanı İsmail Gülle ile 
KYSD Başkanı Murat Özpehlivan 
etkinlikte bir araya geldi.

İsmail GÜLLE
İTHİB Başkanı 

ASKIDAN TELAYA
“II. Tekstil Aksesuarları Trend ve 
İnovasyon Etkinliği”ne askı, astar, 
dar dokuma,düğme, etiket, fermuar, 
iplik ve tela ürün gruplarından en az 
birinde faaliyet gösteren üretici ve 

KYSD üyesi olan firmalar katıldı

•	 48 yan sanayi firması katıldı
•	 Okan Üniversitesi öğrencileri 

tasarladıkları kıyafetleri etkinlikte 
sergileme şansına sahip oldular

•	 Teladan düğmeye konfeksiyon yan 
sanayinin tüm argümanları iki gün 
boyunca katılımcıların beğenisine 
sunuldu.

•	 Etkinliğe katılan firmalara sektör 
temsilcileri tarafından plaket takdim 
edildi

•	 Etkinliğe katılan ve bir konuşma yapan 
Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Demet Irklı Eryıldız: “Biz bu birlikten 
sinerji doğacağına çok inanıyoruz” dedi.

KYSD ETKİNLİĞİNDEN 
SATIR BAşLARI:
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İSMAİL GÜLLE;
“GENÇLERDEN 
UMUTLUYUM”

TEKSTİLCİLERE
DİYARBAKIR’DAN
DAVET VAR

TAN SAĞTÜRK’LÜ İTHİB 
İSPANYA’DA GÖRÜCÜDE

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İh-
racatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İs-
mail Gülle, İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nde üniversite öğrencileri 
ile bir araya geldi. Türkiye ve tekstil 
ekonomisinin dünü ve bugünü hakkında 
öğrencilere bir sunum gerçekleştiren 
İsmail Gülle; sunum sonrasında öğren-
cilerin sorularını cevapladı. Gülle, öğ-
rencilerle bir araya geldiği etkinlikte, 
Türkiye’nin geçmiş yıllardan bu yana 
büyümesinde çok büyük bir ivme ya-
kalandığını tekstil, konfeksiyon, tarım 
ve diğer sanayi sektörlerinden örnekler 
vererek öğrencilere anlattı. İsmail Gülle 

konuşmasının devamında, Türkiye’nin 
ihracat ve büyüme hedeflerine ulaşması 
için gençlerin büyük rol oynayacağını 
ifade etti. Sürdürülebilir büyümenin 
ancak ve ancak Ar-Ge ve inovasyon ile 
gerçekleşebileceğini ifade eden Gülle; 
bu hususta nitelikli gençlere çok büyük 
görevler düştüğünü belirtti. Araştıran, 
sorgulayan ve yarının Türkiye’sinde 
fark yaratabilecek bir gelecek vizyonu 
olan gençlere olan inancını vurgulayan 
Gülle, bu doğrultuda İTHİB İstanbul 
Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması 
gibi gençlerin gelişmelerine katkı sağ-
layacak projeler uyguladıklarını belirtti. 

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adam-
ları Derneği ve Diyarbakır Ticaret ve 
Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan bir 
heyetle İstanbul Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği’ni ziyaret eden 
Diyarbakırlı tekstilciler, İTHİB Baş-
kanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile bir araya geldi. Diyarbakırlı 
tekstil sektörü temsilcileri, sektörün ön-
cüsü konumunda olan İstanbul Teks-
til ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 
üyelerini tekstil ve hazır giyim sektör-
lerinde Diyarbakır’a yatırım yapmaya 
davet etti. İTHİB Başkanı İsmail Gülle 
ise; sektör temsilcilerinin Diyarbakır’a 

yatırım yapmaları yönünde üzerine dü-
şen görevi yerine getirmeyi arzuladığını 
söyleyerek konuşmasına başladı. Gülle, 
İTHİB desteği ile tekstil sektöründe it-
halatlara getirilen düzenlemeler ile iç 
piyasa üretimlerinde artışa büyük katkıda 
bulunulduğunu fakat Diyarbakır’ın bu 
avantajlardan tam ve yerinde yarar sağ-
layamadığını belirterek, “Önümüzdeki 
süreçte bir heyet oluşturup derneğiniz 
ve odanızı ziyaret ederek, orda yatırım 
yapmak isteyen, yerel partner arayışında 
olan şirketleri doğru noktalarla buluştur-
mak için bir ziyaret gerçekleştirebiliriz” 
şeklinde konuştu. 

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhra-
catçıları Birliği, önemli alıcıların sıklıkla 
ziyaret ettiği İspanya’nın A Coruña şehri 
havaalanında  ve şehir merkezlerinde 
çeşitli noktalarında Tan Sağtürklü reklam 
projesi gerçekleştirdi. Söz konusu proje 
Ekonomi Bakanlığı’nın “2006/4 Sayılı 
Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaş-
ması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi 
ve Turquality’nin Desteklenmesi Hak-
kındaTebliğ” kapsamında destekleni-
yor.  Bu proje ile Türk tekstil sektörünün 
etkin bir şekilde tanıtımı hedefleniyor.  
Her gün dünyanın çeşitli bölgelerinden 
gelmekte olan alıcıların ziyaret etmek-
te olduğu A Coruña’da, tekstil sektörü 

tanıtımı adına Turquality projesi desteği 
ile Ekonomi Bakanlığı tarafından des-
teklenmekte olan bu projenin çok önemli 
olduğu düşünülüyor. Ziyaretçilerin  A 
Coruña ziyaretlerinde kullandıkları başta 
A Coruña havaalanı olmak üzere ulaşım 
güzergâhları bu hedef kitleye doğrudan 
mesaj verilebilecek fayda/maliyet oranı 
çok yüksek olan mekanlar olarak ortaya 
çıkmakta. “Türk Kumaşı” marka algısı 
yaratmak adına bu tür faaliyetlerin ger-
çekleştirilmesi ile ilerleyen yıllarda söz 
konusu markanın tüm ülkeler ve önemli 
alıcılar tarafından bilinmesi sağlanmış 
olarcak. Tanıtım çalışmalarının artarak 
devam etmesi planlanıyor.
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TEKSTİL SEKTÖR KuRuLu 
ADANA’DA

TÜRK EXIMBANK 
BİR NUMARA OLACAK
Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen Türk 
Eximbank Adana Şubesi açılış törenine 
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, İstanbul Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı 
İsmail Gülle ve ATHİB Başkanı Zeki Kı-
vanç başta olmak üzere çok sayıda önemli 
isim katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
Adana’ya olan ilginin üretime, alın terine 
ve akıl terine olan ilgi ve saygıdan olduğu-
nu söyledi.  Zeybekci, Eximbank’ın Eko-
nomi Bakanlığı’na bağlandığında, dünya-

da birinciliğe oynamasını söylediklerini 
ve o amaçla da yola çıktıklarını belirterek 
şöyle devam etti: “Türk lirası olarak kredi-
lerde, Türkiye’deki ihracatın yüzde 45’ini, 
toplam ihracatın döviz olarak bakıldığı 
zaman da bu yılsonu itibariyle de yüzde 
25’ini aşan bir oranını kredilendirir hale 
geleceğiz. Döviz bazında yani reel bazda 
bu sene, geçen seneye göre toplam kredi 
tutarı yüzde 18 civarında artıyor. Bunların 
hepsi bu dar ortamda yapılıyor. Artırmaya 
devam edeceğiz. 2018’de Türk Eximbank 
dünyada bir numara olacak. 2018’de yeni 
kaynaklar bulacağız. Yeni ucuz, uzun va-
deli kaynaklar bulacağız.”

HAYAL ETTİLER 
KAZANDILAR
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracat-
çıları Meclisi’nin desteğiyle Akdeniz 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği  (ATHİB) tarafından geleneksel 
olarak düzenlenen ‘6. Dokuma Kumaş 
Tasarım Yarışması’nın ödül töreni geçti-
ğimiz günlerde yapıldı. Ödül törenine AB 
Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanı 
sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, İstanbul Tekstil ve 

Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İT-
HİB) İsmail Gülle, Adana Valisi Mahmut 
Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Sanayi 
Odası ve ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç 
katıldı.  ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Kıvanç’ın ev sahipliğinde düzenlenen 
yarışmada birinciliğe ‘Skinless-Derisiz’ 
teması ile Fatma Süleymanoğlu, ikinciliğe 
kardeşi Süreyya Süleymanoğlu ve üçüncü-
lüğe Pelin Aykar layık görüldü.  

13 Ekim 2017 tarihinde Adana Sanayi 
Odasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, SAN-
KO Holding Onursal Başkanı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tekstil 
Sanayi Meclis Başkanı  Abdulkadir Ko-
nukoğlu, İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
Adana Sanayi Odası Başkanı ve Akdeniz 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı Zeki Kıvanç, Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçı Birliklerinin Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve Tekstil Sektör 
Temsilcilerinin katılımıyla “Tekstil Sektör 
Kurulu” toplantısı gerçekleşti. Gerçekleş-
tirilen Tekstil Sektör Kurulu’nda İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle; alınan İlave Güm-
rük Vergilerinin sektörlerimizi canlandır-

dığını birçok firmayı iflastan kurtardığını 
belirterek; ABD, Çin gibi dünyanın en 
büyük ihracatçısı konumundaki ülkelerin 
bile yüksek gümrük duvarları ile sek-
törlerini koruduğunu ifade etti. Organik 
Pamuğa ilişkin olarak ise  İTHİB Baş-
kanı İsmail Gülle; projenin tüm tekstil 
ile ilişkili sektörler açısından son derece 
önemli olduğunu, rekabetçiliğin çok hızlı 
yaşandığı günümüz dünyasında farklı bir 
hikayesi olmayan ve sosyal sorumluluk 
projesi üretmeyen sektörlerin ticaretinin 
gittikçe zorlaşacağını ifade etti. Bu ne-
denle GDO’suz Organik Pamuk Projesi 
ile ilgili gerekli hazırlıkların bu yıl sonuna 
kadar ivedilikle tamamlanarak projenin 
hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
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KADEM İLE 
İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 
KONUşULDU

POLONYA İLE 
YENİ HEDEF: 
10 MİLYAR DOLAR

İHRACATÇILARIN SORuNLARI VE  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhra-
catçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail 
Gülle ve beraberindeki heyet Kadın ve 
Demokrasi Derneği (KADEM)’ne ziyaret 
gerçekleştirdiler.  KADEM Başkanı Doç. 
Dr. Sare Aydın Yılmaz’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıya KADEM Yönetim 
Kurulu Üyeleri Özgül Özkan Yavuz ve F. 
Kübra Saruhan, KADEM Dış İlişkiler ve 
Projeler Koordinatörü Sezen Güngör’ün 
yanı sıra İTHİB Yönetim Kurulu Üyeleri, 
İTKİB Genel Sekreterliği Yetkilileri ve 
ünlü moda tasarımcısı Hakan Akkaya da 
iştirak etti.
Türkiye’de kadın hakları, çalışma haya-
tında fırsat eşitliği ve kadınların Türkiye 
ekonomisindeki yeri ve önemine ilişkin 

görüş alışverişinde bulunulduğu toplan-
tıda, İTHİB’in gerçekleştirdiği faaliyet-
ler, çalışma alanları ve konuları ile KA-
DEM’in gerçekleştirdiği projelere ilişkin 
bilgi alındı.  Toplantının devamında İT-
HİB Başkanı İsmail Gülle ve KADEM 
Başkanı Doç. Dr. E. Sare Yılmaz müşterek 
bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanan “İş 
Başı Projesi”’ne ilişkin fikir teatisinde bu-
lundu. Toplantının sonunda İsmail Gülle 
Türkiye’nin müreffeh geleceği için atılan 
her adımın İTHİB olarak destekçisi olduk-
larını ifade ederek, KADEM yetkililerine 
gerçekleştirilen toplantı ve iş birliği için 
teşekkür etti. Gülle, İTHİB adına KADEM 
Başkanı Doç. Dr. E. Sare Yılmaz’a günün 
anısına bir plaket taktim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polon-
ya İş Forumu’na katıldı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Polonya ziyaretini İTHİB Baş-
kanı İsmail Gülle’de yakinen takip etti. 
Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, “6 
milyar dolar olan ticaret hacmini 5 yıl içe-
risinde 10 milyar dolara çıkarma hedefini 
teminat altına almalıyız” dedi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçek-
leşen ziyaretin iki ülke ilişkilerine verilen 
önemin açık bir göstergesi olduğunu söy-
ledi. İki ülke arasında 600 yılı aşkın derin 
bir dostluğun olduğunu belirten Erdoğan, 
Polonya ile pek çok ortak ve tamamlayıcı 
özelliğin bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, 
Avrupa’nın iki büyük, güçlü ve ekonomik 
performanslarıyla göz dolduran ülkeleri 

olarak kurulan bu samimi dostluğun daha 
da güçlenerek devam edeceğine inandığını 
vurguladı. Türkiye’nin geçen 15 yılda, 
cumhuriyet tarihinin tamamında elde edi-
len birikimleri 3,5 kat arttıran bir büyüme 
gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, bu sa-
yede dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 6’ncı en 
büyük ekonomisi olarak geleceğe güvenle 
bakıldığına işaret etti. Günün, ikili eko-
nomik ilişkilerde daha yüksek hedeflere 
ulaşma günü olduğunun altını çizen Er-
doğan, “Şu an itibarıyla 6 milyar dolara 
ulaştığımız ticaret hacminde yaptığımız 
görüşmelerle önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
bunu 10 milyar dolara çıkarma hedefini 
hep birlikte teminat altına almalıyız” ifa-
desini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organi-
zasyonunda 12 Ekim tarihinde Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleştirilen toplantı 
ile vergi incelemelerinde ihracatçıların 
karşılaştıkları sorunlar masaya yatırıldı. 
Vergi Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Karakum ve beraberindeki Vergi Denetim 
Kurulu Temsilcileri eşliğinde gerçekleşti-
rilen toplantıya, İstanbul Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 
Başkanı İsmail Gülle de katılım sağladı. 
Gülle, vergi incelemelerinin kendi sektör-
lerinde yarattığı sorunları dile getirerek 
ihracatçıları rahatlatacak çözüm önerile-
rinin sunulmasını Vergi Denetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Karakum’a aktardı.
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDEN 
BAKAN ZEYBEKCİ’YE ZİYARET

NİTELİKLİ ELEMANA   
GEREKLİ YATIRIM 
YAPILMALI

DOĞA DOSTu 
BELEDİYEDE 
BULUşMA

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhra-
catçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail 
Gülle ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ziyaret etti. 
İstanbul Valisi Vasip Şahin’in de katıldığı 
toplantıda tekstil sektörünün mevcut du-
rumu ve hedefleri değerlendirildi. Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye 
genel ihracatı ve tekstil ihracatının mev-
cut durumu hakkında bilgi aldı ve 2017 
yılının ikinci yarısında ihracatçıların aynı 
azim ve kararlılıkla çalışacağından hiç 
şüphesi olmadığını vurguladı. İTHİB Baş-
kanı İsmail Gülle, tekstil ve hammaddele-
ri ortalama ihracat birim fiyatının Türkiye 
ortalamasından yaklaşık dört kat daha 
yüksek olduğunu, Türk tekstil sektörü-
nün katma değeri yüksek üretim anlayışı 

ve ihracatı ile Türkiye markasına hizmet 
ettiğini ifade etti.

Proje Bakan Yılmaz’a sunuldu
Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi 
için nitelikli elemana duyulan ihtiyacın 
her geçen gün arttığını ifade eden Gülle, 
ihracatın sürdürülebilir olması ve 2023 
yılı hedeflerine ulaşılması için nitelikli 
elemana yatırım yapılması gerektiğini be-
lirtti. Nitelikli elemana duyulan ihtiyacın 
giderilmesi için Türk tekstil sektörünün 
sektör temsilcileri olarak üzerlerine dü-
şen görevleri yerine getirmek için hazır 
olduklarını ifade eden Gülle; sektörün 
nitelikli eleman ihtiyacını, müfredatı ve 
eğitim sistemi ile Avrupa standartlarında 
oluşturulacak bir okul ile giderme projele-
rini Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’a sundu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracat-
çıları Birliği Başkanı İsmail Gülle; San-
caktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’i 
makamında ziyaret etti. Başkan Gülle, 
muhteşem mimari yapısıyla yenilenen 
Sancaktepe Belediye binasında; Belediye 
Başkanı Erdem ile bir araya gelmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirirdi ve 
tekstil sektörünün bugün geldiği konum 
ile ihracata olan katkısından bahsetti. San-
caktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem 
ise; tekstil sektörünün bugün ihracatımı-
zın en değerli yapıtaşlarından biri oldu-

ğunu ve sektör başarısının artarak devam 
edeceğine olan inancının tam olduğunu 
söyledi. Sancaktepe Belediye Başkanı İs-
mail Erdem ayrıca İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle ve beraberindeki heyetin gerçekleş-
tirmiş olduğu ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Görüşme; doğa dos-
tu belediye binasında gerçekleşti. Farklı 
mimari özellikleri olan binada vatandaş 
daha hızlı ve kolay hizmet alıyor. Tüm 
birimleri tek çatıda toplayan Sancaktepe 
Belediyesi’nin yeni hizmet binasında tüm 
birimler tek çatı altında toplanıyor. 

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhra-
catçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle ön-
derliğinde bir araya gelen tekstil sektör 
temsilcileri Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette 
tekstil sektörünün problemleri ve çözüm 
önerileri görüşüldü. İTHİB tarafından ko-
ordine edilen sektör projeleri ve ihracatı 
artırmaya yönelik öneriler de Zeybekci’ye 
sunuldu. Bakan Nihat Zeybekci ise tekstil 
ve hammaddeleri sektör temsilcileri ile bir 
araya gelmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi ve Bakanlık olarak her zaman 
Türkiye ekonomisinin can damarı tekstil 
ve hammaddeleri sektörlerinin yanında 
olduklarını ve olmaya devam edeceklerini 
söyledi. 
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“GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ”

Her yıl gelenek haline gelen 3. TİM 
Delegeler Buluşması, 247 delegenin 
katılımı ile Antalya Belek de gerçek-
leştirildi. Birçok konuşmacının ve sa-
natçının yer aldığı programlarda ka-
tılımcılar tavla turnuvasından, ritim 
atölyesine, SPA’dan, müzik dinletisine 
kadar birçok etkinlik ile keyifli vakit 
geçirdi. TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi yaptığı açılış konuşmasında TİM 
ailesinin birlikteliğinin önemine vurgu 
yaparken “Karşılaştığımız sorunlar hiç-
bir zaman bizi yıldıramadı, bundan son-
ra da yıldıramayacak, ihracatımızı her 
daim daha da ileriye taşıyacağız’’ dedi.  
Açılış konuşmasının ardından program, 

TİM Genel Sekreteri H.Bader Arslan’ın 
TİM Faaliyet Sunumu ile devam etti. 
Prof. Dr. Çağrı Erhan, Metehan Demir 
ve TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader 
Arslan’ın ‘Gelecek 10 Yıl’ konulu söy-
leşisinin ardından Prof. Dr. Üstün Dök-
men katılımcılara ‘Her Yönetici Lider 
Değildir’ konulu sunumunu gerçekleş-
tirirken etkinlik Taylan Kümeli’nin ‘İş 
Yaşamında Sağlıklı Beslenme’, Rüzgar 
Mira Okan’ın ‘Kişisel İmaj Yönetimi’ 
ile devam etti. Delegelerin fikir payla-
şımlarında bulunduğu oturumun da ger-
çekleştirildiği etkinlikte ihracatçı ailesi 
birlik ve dayanışma ruhu ile “Gücümüz 
Birliğimiz” mesajı verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Delegeler Buluşması renkli 
görüntülere ev sahipliği yaptı. Buluşmanın en güzel yanı ise ihracatçı ailelerinin verdiği mesaj 
oldu: “Gücümüz Birliğimiz”

TİM 3’üncü Delegeler Buluşması 
gülümseten karelere sahne oldu. 
İhracatçı ailelerinin mutlulukları 

görülmeye değerdi. 
Birçok konuşmacının ve sanatçının 
yer aldığı programlarda katılımcılar 

doyasıya eğlendi.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle;
delegelerle beraber aktivitelere katılım sağladı
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Türkiye ekonomisinin güç kaynağı ihracatçılar; Delegeler Buluşması’nda 
birbirinden renkli kareler ile sahnedeydi. Futbol turnuvası düzenleyen başarılı 
isimlerin gol attıkları kareler ise hafızalara kazındı. İzleyiciler; “ihracatçılar 

tüm sahalarda kazanmaya oynuyor” demekten kendilerini alıkoyamadılar. 

İHRACATÇILARIMIZ 
TÜM SAHALARDA 

KAZANMAYA OYNUYOR



İhracatın en çok desteklendiği bu dönemde, ihracatçılar olarak bize düşen 
görev; yatırım, büyüme ve istihdamda Türkiye’yi geleceğe taşımaktır. 

Bu tarihi bir sorumluluktur. İhracatçılarımız bu hedefe ulaşacak imkân ve güce 
sahiptir. İnsanımıza refah, ülkemize huzur getirmek için çalışıyoruz.

BÜYÜK TÜRKİYE’YE İNANIYOR
TARİHİ BİR SORUMLULUKLA 

ÇALIşIYORUZ!


