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Yunanistan İstatistik Kurumunun 
(ELSTAT) istihdam verilerine gö-

re, mevsim etkisinden arındırılmış 
işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 
21,7’ye gerilerken, işsiz sayısı bir 
milyon 35 bine düştü. Bu arada, 
Nisan ayına ait işsizlik oranı ise 
yukarı yönlü revize edilerek yüzde 
21,8 olarak açıklandı. Ülkede işsizlik 
oranı yıllık bazda yaşanan önemli 
düşüşe rağmen yüzde 44,4 ile 15-
24 yaş arası gençlerde görüldü. Yu-
nanistan, geçen yıldan bu yana yak-
laşık 2 puanlık gerilemeye rağmen 
işsizlik oranı ile Euro Bölgesi ülkeleri 
arasında en üst sırada yer alıyor. 

Bulgaristan Ulusal İstatistik 
Enstitüsü verilerine göre Mayıs 

2017’de ülkede perakende satış-
lardan gelirler yıllık bazda yüzde 6 
oranında 2 arttı. En fazla artış yüzde 
19,7 ile muhtelif ürünler grubunda 
yaşanırken tekstil, giyim, ayakkabı 
ve deriden mamul ürünleri yüzde 
18,9 artışla ikinci sırada yer aldı. 
Mayıs ayında bilgisayar ve haberleş-
me cihazı satışlarında yüzde 18,1; 
elektrikli ev eşyası, mobilya ve diğer 
ev eşyası satışlarında yüzde 14,7; 
ilaç satışlarında yüzde 12,2 ora-
nında artış yaşandı. Otomobil yakıt 
satışlarından elde edilen gelirler ise 
yüzde 11,8 oranında azaldı.

İngiltere’de perakendede yaşanan 
genel yavaşlamaya paralel olarak 

moda perakendesinde de ciddi 
bir durgunluk olduğu belirtiliyor. 
Muhasebe ve mali danışmanlık ku-
ruluşu BDO tarafından yayımlanan 
aylık Cadde Mağazaları Bülteni’nin 
Temmuz sayısına göre İngiltere ge-

Avusturya İstatistik Kurumu geçici 
dış ticaret verilerine göre, 2017 

yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkenin 
ihracatı 59,17 milyar Euro, ithalatı ise, 
61,07 milyar Euro olarak gerçekleşti. 
Böylece bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre Avusturya’nın ihracatı yüzde 
9,6 oranında artarken, ithalattaki artış 
oranı yüzde 9,8 oldu. Aynı dönemde, 
Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 
628,89 milyon Euro, Türkiye’ye 
ihracatı ise 522,34 milyon Euro oldu. 

Bu itibarla, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre Avusturya’nın Türkiye’den 
ithalatında yüzde 1,4, Avusturya’nın 
Türkiye’ye ihracatında ise yüzde 
2,9 düşüş yaşandı. Avusturya’nın 
Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının 
yüzde 1’ini oluştururken Türkiye’ye 
ihracatı ise toplam ihracatının yüzde 
0,9’unu oluşturdu. Söz konusu dö-
nemde Türkiye Avusturya karşısında 
yaklaşık 106,5 milyon Euro dış ticaret 
fazlası verdi.

nelinde hazır giyim ve moda pera-
kende satışları son 8 yılın en düşük 
seviyelerine geriledi. Rapora göre 
İngiltere’de Temmuz ayında havala-
rın yağmurlu olması özellikle cadde 
mağazalarının ziyaret sayısı ve satış 
performanslarını olumsuz yönde 
etkiledi. Raporda ayrıca tüketicilerin 

Fransa Anayasa Konseyi, Avrupa 
Birliği’nin (AB), Kanada ile mü-

zakere ettiği Kapsamlı Ekonomik 
ve Ticaret Anlaşması’nın (CETA) 
Fransa anayasasına aykırı olmadığı-
nı açıkladı. Fransa’da yaklaşık 100 
milletvekili, Şubat ayında CETA’nın 
anayasaya aykırılığı gerekçesiyle 
Anayasa Konseyine başvuruda 
bulunmuştu. AB’nin Kanada ile 7 
yıl müzakere ettiği CETA, 30 Ekim 
2016’da Brüksel’de imzalandı.

perakende ve hazır giyimden önce 
daha elzem ve öncelikli alanlara 
harcamalarını yoğunlaştırdıkları ve 
hazır giyim, ayakkabı ve aksesuar 
gibi harcamaların bu dönemde 
ikinci plana gerilediği kaydedildi. 
Bu çerçevede, BDO raporuna göre 
İngiltere’de hazır giyim ve moda 
perakende satışları Temmuz ayında 
yıllık bazda yüzde 3,5 oranında 
geriledi. Reuters tarafından yayım-
lanan ve Visa kaynaklı verilere göre 
İngiltere genelinde hane halkı har-
camaları Haziran’daki yüzde 0,2’lik 
düşüşün ardından Temmuz’da 
yüzde 0,8 oranında geriledi. Hane-
halkı harcamaları Haziran ayında 
ise yıllık bazda yüzde 0,2 oranında 
gerilemişti.  Düşüşlerde Temmuz’un 
yağışlı geçmesi ve ücretlerdeki ar-
tışların enflasyonun altında kalması 
etkili olduğu belirtiliyor.  
Kaynak: Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi
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İngiltere’de hizmet satın alım 
yöneticileri (PMI) endeksi 

Temmuz ayında 53,8 seviye-
sine yükseldi. IHS Markit/CIPS 
verilerine göre İngiltere’de 
Temmuz ayında hizmet satın 
alım endeksi bir önceki ayda 
kaydettiği 53,4 seviyesinden 
53,8 seviyesine yükseldi. Bek-
lentiler endeksin 53,7 seviyesin-
de gerçekleşmesi yönündeydi. 
IHS Markit Başekonomisti Chris 
Williamson, “İngiltere’de artan 
belirsizlik görünümüne rağ-
men hizmet sektörü PMI verisi 
sektördeki işletmelerin halen 
büyüme modunda olduğunu 
gösteriyor. Ekonomik görünüm, 
toplamda endişelere rağmen 
direnç sergilemesine rağmen, iş 
dünyasında zayıflayan iyimserlik 
önümüzdeki aylarda büyümenin 
ılımlı olabileceğini ve kolayca 
zayıflayabileceğini gösteriyor” 
ifadelerini kullandı. 

Finlandiya’da sendikalar, iş-
verenler ve hükümetin üçlü 

pazarlık sistemi tarafından zorlu 
mücadeleler sonucunda kabul 
edilen Rekabet Paktı Anlaşması 
(Kiky) sonrasında ülkenin reka-
bet gücünde artış yaşandı. Fin 
ekonomisinin ilerlemesi amacıyla 
ücret kesintilerini ve uzatılmış 
çalışma saatlerini içeren Kiky 
sonrasında ülkede birim işgücü 
maliyetlerinin 2016-2018 dö-
neminde yüzde 0,3 oranında 
azalması bekleniyor. Hükümet, 
bu durumun Finlandiya’nın ih-
racatını ucuzlatarak ekonominin 
canlanmasına katkıda bulunma-
sını bekliyor. 

İNGİLTERE’DE HİZMET 
PMI BÜYÜMEYİ 
SÜRDÜRÜYOR

KIKY SONRASI REKABET 
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Avrupa Birliği genelinde pe-
rakende tekstil, hazır giyim 

ve ayakkabı satışlarında yılın ilk 
çeyrek döneminde hareketlenme 
yaşandığı belirtiliyor. AB İstatis-
tik Kurumu Eurostat verilerine 
göre Euro Bölgesi’nde perakende 
tekstil, hazır giyim ve ayakkabı 
satışlarında Ocak ve Şubat ayla-
rında yıllık bazda sırasıyla yüzde 
2,4 ve yüzde 2,5 oranlarında artış 
yaşanırken, Mart ayında artış ora-
nı yüzde 6,5’e yükseldi. 28 üyeli 
AB’de de tekstil, hazır giyim ve 
ayakkabı satışları da Mart ayında 
yıllık bazda aynı oranda arttı. 

Moldova Ulusal İstatistik Ku-
rumu, ülke sanayi üretiminin 

Haziran ayında, 2016 yılının aynı 
ayına göre yüzde 0,2 oranında 
azaldığını, ilk altı aylık dönemde 
ise bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 0,3 oranında arttığını 
açıkladı. Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, ilk yarıda bir 
önceki yılın aynı dönemine gö-
re, madencilik ve taş ocakçılığı 
sektörü üretiminde yüzde 1,6 ve 
imalat sanayi sektörü üretiminde 
yüzde 0,4 oranında büyüme; 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımında 
ise yüzde 0,5 oranında düşüş 
kaydedildi. İstatistik Kurumu ve-
rilerine göre, yılın ilk altı ayında 
tekstil ürünleri imalatı yüzde 17 
oranında, giyim eşyaları imalatı 
yüzde 0,4 oranında, deri ve ilgili 
ürünlerin imalatı yüzde 3,6 ora-
nında azaldı. 

İngiltere, Brexit sonrası malların 
serbest dolaşımına izin verilmesi 

amacıyla AB’ye geçici bir gümrük 
birliği anlaşması yapılmasını 
önerecek. İngiltere’nin Avrupa 
Birliği’nden ayrılma müzakerele-
rinden sorumlu bakanlık tarafın-
dan yapılan açıklamada, AB ile 
Brexit sonrasında gümrük birliği 
konusunda iki uzun vadeli seçe-
nek ortaya koyulacağı bildirildi. 
Mart 2019’da AB’den ayrıldıktan 
sonrası için ortaya konulacak 
önerilerden birinin, İngiltere ile 
AB arasındaki mal ticaretinde sınır 
kontrollerinin basitleştirilmesi 

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Euros-
tat) ikinci ön tahmin verilerine 

göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde 
mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 
bu yılın ikinci çeyreğinde birinci 
çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. 
Bir önceki yılın aynı çeyreğine 

hedefleyen bir anlaşma olacağı 
ifade edilirken, ikinci seçenek yeni 
bir “gümrük ortaklığı, işbirliği” 
anlaşması olacak. Ancak İngiltere 

gümrük birliği önerisine karşın 
üçüncü ülkeler ile ticaret anlaşma-
ları müzakere edebilme hakkının 
da baki kalmasını istiyor. 

kıyasla Euro Bölgesi’nde GSYH 
artışı ise yüzde 2,2 olarak ölçüldü. 
28 üyeli Avrupa Birliği’nde (AB) 
mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 
ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre 
yüzde 0,6 artarken, 2016’nın ikinci 
çeyreğine kıyasla da yüzde 2,3 

yükseldi. Her iki bölgede de yıllık 
bazdaki büyüme ilk tahmin verisine 
göre de 0,1 puan yukarı yönlü revize 
edildi. İkinci çeyrek büyüme verisine 
ilişkin nihai verilerin 7 Eylül’de ya-
yımlanması bekleniyor. Euro Bölgesi 
ekonomisinde gözlenen olumlu 
seyrin, daha çok ülkenin ekonomik 
toparlanmaya katılmasından kay-
naklandığı belirtiliyor. Almanya’da 
devam eden ekonomik büyüme ve 
İspanya’nın neredeyse iki yılın en 
güçlü performansını sergilemesi, 
Euro Bölgesi’nin ikinci çeyrekte ger-
çekleştirdiği yüzde 0,6’lık büyümeyi 
destekledi. Yıllardır devam eden eşi 
benzeri görülmemiş parasal teşvikin 
ardından ekonomik toparlanma, 19 
ülkeden oluşan bölgeye yayılmaya 
başlıyor. Fiyat baskıları ise şu zama-
na kadar büyük ölçüde anlaşılmaz 
olmaya devam etti. 

Almanya’da Mayıs ayında bin 764 
işletme ve 8 bin 404 kişi iflas 

açıkladı. İşletme iflasları, 2016’nın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 
yükseldi. 296 dava ile sanayi ve 
ticaret sektörü ilk sırada yer alırken 
290 başvurula inşaat sektörü ve 227 
başvuruyla profesyonel, bilimsel ve 

teknik hizmetler izledi. İflas taleple-
riyle ilgili alacaklılara ödenmesi ön-
görülen borç, Mayıs ayında yaklaşık 
1,6 milyar euro olarak kaydedildi. 
8 bin 404 kişisel borçlu da Mayıs 
ayında iflas başvurusunda bulundu. 
Bu sayı geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 6 arttı.
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ABD’de işsizlik maaşı için baş-
vuranların sayısı Şubat’tan 

beri en düşük seviyeye geriledi. 
ABD Çalışma Bakanlığı’nın 
verilerine göre haftalık işsizlik 
maaşı başvuruları 6-12 Ağustos 
haftasında 12 bin azalarak 232 
bin oldu. Beklenti 240 bindi. Daha 
az volatil olan 4 haftalık ortalama 
başvurular ise 241 binden 240 bin 
500’e geriledi. Düşük ücretlere 
rağmen güçlü istihdam piyasası, 
tüketici harcamalarını ve genel 
olarak ekonomik büyümeyi des-
tekliyor.

Fed’in efsanevi başkanlarından 
Alan Greenspan, hisse senet-

lerinde düşüş beklentisi içerisinde 
olanların tahvil fiyatlarıyla ilgili 
endişe duymalarının daha iyi ola-
cağını belirtti. Greenspan’e göre 
gerçek balon tahvil piyasasında 
yaşanacak ve bu durum herkes için 
“kötü” sonuçlanacak. “Her açıdan, 
uzun vadeli faizler aşırı düşük ve 
sürdürülemez” yorumunda bulu-
nan Alan Greenspan, “Yükseldikleri 
zaman kayda değer ölçüde hızlı bir 
hareket olacak. Bir balonun içeri-
sindeyiz fakat hisse senedi fiyat-
larında değil, tahvil fiyatlarında” 
sözleriyle uyarısını sürdürdü.

ABD’de Amazon’un hazır giyim, 
ayakkabı ve aksesuar satış-

larının giderek artmakta olduğu, 
hazır giyim perakendecilerinin ise 
Amazon’un artan rekabetiyle başa 
çıkmakta zorlandığı belirtiliyor. 
Araştırmalar 2016 yılında ABD 
genelinde mağazalardan ve online 
toplam 200 milyar dolarlık hazır 
giyim satışı yapıldığını, aynı dö-
nemde Amazon’un ise 3,4 milyar 
dolar değerinde hazır giyim satışı 
yaptığını gösteriyor. 2016 yılında 
ABD genelinde mağazalarda ve 
online platformlarda hazır giyim 
satışları yüzde 3 oranında artar-

ABD, Kanada ve Meksika, Ku-
zey Amerika Serbest Ticaret 

Anlaşması’nın (NAFTA) yeniden 
düzenlenmesi için resmi müzakere-
lere başladı. NAFTA’ya yönelik resmi 

ken, aynı dönemde Amazon’un 
hazır giyim satışlarının ise yüzde 
25 oranında arttığı kaydediliyor. 
Güncel verilere göre bu yılın ilk 
23 haftalık döneminde Amazon.

com üzerinden yapılan hazır giyim 
satışlarının geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 15 oranında artış 
gösterdiği belirtiliyor.
Kaynak: Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

müzakereler, üye ülkelerin dele-
gelerinin katılımıyla 16 Ağustos’ta 
ABD’nin başkenti Washington’da 
başladı. Müzakerelerde ABD’yi 
temsil eden Ticaret Temsilcisi 

Robert Lighthizer, Kanada Dışişleri 
Bakanı Chrystia Freeland ve Meksika 
Ekonomi Bakanı Ildefonso Gua-
jardo Villarreal görüşmeler öncesi 
ortak basın toplantısı düzenledi. 
Lighthizer, NAFTA’nın Amerikalılar 
için başarısız bir anlaşma olduğunu 
belirterek, “Mevcut anlaşmadaki 
kurallar nedeniyle oluşan devasa 
ticaret açıklarını, kaybedilen imalat 
istihdamını, kapatılan veya yurt 
dışına çalışan şirketleri görmezden 
gelemeyiz” dedi. ABD’nin anlaşma-
nın yeniden müzakeresinde önemli 
değişiklikler amaçladığını kaydeden 
Lighthizer, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın anlaşmanın birkaç mad-
desinin güncellenmesinden ibaret 
kozmetik değişikliklerle yetinmeye-
ceğini vurguladı. 

Çin Haziran ayında Amerikan 
devlet tahvili alımlarında son altı 

yılın en yüksek rakamına ulaşarak 
yeniden ABD’nin en büyük alacaklısı 
durumuna geldi. Haziran’da Ameri-
kan hazinesi borç senetlerinin önemli 
bölümünü elinden çıkaran Japonya 
alacaklılar sıralamasında ikinciliğe 
geriledi. ABD Maliye Bakanlığı’nın 
verilerine göre Çin’in satın aldığı 

Amerikan devlet tahvillerinin hacmi 
Haziran ayında 1 trilyon 147 milyar 
dolara yükseldi. Japonya’nın ABD’den 
alacaklı olduğu meblağ ise 1 trilyon 
111 milyardan 1 trilyon 91 milyar 
dolara geriledi. ABD’nin alacaklı dev-
letleri sıralamasında üçüncü sırayı İr-
landa Cumhuriyeti alıyor. İrlanda’daki 
Amerikan hazine tahvillerinin tutarı 
302,5 milyar doları buluyor.
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ABD Başkanı Donald Trump, Da-
nışmanlar Konseyini oluşturan 

Amerikan İmalat Kurulu ile Strateji 
ve Politika Forumunu sonlandır-
dığını duyurdu. Trump, “İmalat 
Kurulu ile Strateji ve Politika 

ABD’nin en pahalı şehrinin San 
Francisco olduğu ortaya çıktı. 

ABD’li finansal hizmetler şirketi 
GoBankingRates, ülkenin en büyük 
50 şehrinde ortalama hanehalkı 

Forumundaki işadamları ve ka-
dınları üzerine baskı kurmaktansa, 
her ikisini de sonlandırıyorum. 
Herkese teşekkürler” ifadesini kul-
landı. Bu kararından önce 8 üye 
ülkede geçen ay yaşanan şiddet 

gelirleriyle, bu şehirlerdeki aylık 
konut kredisi, kira masrafları ve za-
ruri harcamaları karşılaştırdı. Buna 
göre, en büyük 50 şehrin 39’unda, 
hanehalkının yıllık geliri, söz konusu 

harcamaların altında kaldı. Ülkenin 
en büyük 50 kenti arasında yaşam 
maliyeti en yüksek şehir San Francis-
co oldu. Kentte ortalama hanehalkı-
nın rahat bir yaşam sürdürebilmesi 
için yıllık 110 bin doların üzerinde 
harcama yapması gerekiyor. Şehirde 
hanehalkının yıllık ortalama geliri ise 
81 bin 200 dolar. İkinci sıradaki New 
York’ta yıllık harcama tutarı 86 bin 
400 dolar ortalama hanehalkı geliri 
ise 53 bin 300 dolar üçüncü sırayı 
Miami ve Los Angeles paylaşıyor. 
Her iki şehirde ortalama bir hane-
halkının yıllık yaşam masrafı 76 bin 
dolara ulaşırken, hanehalkının yıllık 
ortalama geliri Miami’de 31 bin do-
lar, Los Angeles’ta ise 50 bin dolar 
seviyesinde. 

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna 
göre, dış ticaret açığı Haziran’da 

bir önceki aya göre yüzde 6 azalarak 
43,6 milyar dolara geriledi. ABD 
Başkanı Donald Trump için öncelikli 
sorunlar arasında yer alan ticaret 
açığına ilişkin piyasa beklentisi 45,5 
milyar dolar seviyesindeydi. Beklen-
tilerin altında gelen veri ayrıca Ekim 
2016’dan bu yana en düşük seviyesini 
kaydetti. Buna karşın, raporda ticaret 

Beyaz Saray, ABD vergi yasa-
larına ilişkin reform plan-

larını açıklamaya hazırlanıyor. 
Konuya yakın kaynakların ver-
dikleri bilgiye göre Beyaz Saray, 
ABD vergi yasalarında yapılması 
planlanan reforma yönelik çer-
çeveyi bu ayın ortasına kadar 
açıklamayı planlıyor. Kaynak-
lar, Beyaz Saray’ın iş dünyası 
temsilcileri ve lobicilere vergi 
reformuna ilişkin çerçevenin 
Eylül’de açıklanmasını bekleme-
lerini söylediğini belirtti. Beyaz 
Saray ise konuya ilişkin yorum 
yapmadı.

ABD Çalışma Bakanlığı veri-
lerine göre, üretici fiyatları 

Temmuz’da önceki aya oranla 
yüzde 0,1 azaldı. Ağustos 
2016’dan bu yana ilk kez düşen 
Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) 
ilişkin piyasa beklentisi aylık 
yüzde 0,1 artış yönündeydi. 
Yıllık bazda da yüzde 2’den 
yüzde 1,9’a gerileyerek bek-
lentinin altında kalan ÜFE’nin 
zayıflamasında enerji ve hizmet 
fiyatlarındaki düşüş belirleyici rol 
oynadı. Verilere göre, haziranda 
toptan enerji fiyatları yüzde 0,3, 
ticari hizmet fiyatları yüzde 0,5 
ve ulaşım hizmeti fiyatları yüzde 
0,8 geriledi. 

VERGİ REFORMUNDA  
BEYAZ SARAY SESSİZ

ÜRETİCİ FİYATLARINDA 
YILIN İLK DÜŞÜŞÜ

olaylarıyla ilişkili olarak Konseyden 
ayrılmıştı. Amerikan iş dünyasının 
önde gelen isimlerinin Konseyden 
ayrılmasında, Trump’ın Virginia 
eyaletinin Charlottesville kentinde 
bir kişinin öldüğü ve çok sayıda 
kişinin yaralandığı olaylardan ırkçı 
grupları sorumlu tutmayarak, her 
iki tarafı da kınaması belirleyici 
olmuştu. İstifa kararı alan iş dün-
yası temsilcileri arasında teknoloji 
devi Intel’in İcra Kurulu Başkanı 
(CEO) Brian Krzanich, spor ürünleri 
firması Under Armour’ın CEO’su 
Kevin Plank, ilaç üreticisi Merck’in 
CEO’su Kenneth Frazier, 3M’in 
CEO’su Inge Thulin gibi ünlü isim-
lerde yer alıyordu.

açığının Haziran’da önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 13,1 yüksel-
diği belirtildi. Açığın gerilemesinde, 
ihracatın yüzde 1,2 artışla 194,4 mil-
yar dolara çıkarak Aralık 2014’ten bu 
yana en yüksek seviyesine ulaşması 
etkili oldu. Ayrıca, ithalat yüzde 0,2 
azalışla 238 milyar dolara geriledi. 
Öte yandan, mayıs ayına ait dış tica-
ret açığı verisi 46,5 milyar dolardan 
46,4 milyar dolara revize edildi.
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ABD’de tüketici kredilerinde 
büyüme Haziran ayında 

beklentilerin gerisinde kaldı. 
Haziran’da tüketici kredileri bir 
önceki aya göre 12,40 milyar 
dolar arttı. Veriye ilişkin beklenti 
15,30 milyar dolar artış yönün-
deydi. Mayıs ayı tüketici kredileri 
artış miktarı ise 18,41 milyar do-
lardan 18,28 milyar dolara revize 
edildi. Haziran’da çevrilebilir kre-
dilerde büyüme 4,13 milyar dolar, 
çevrilemeyen kredilerde büyüme 
ise 8,27 miyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti.

ABD’de Temmuz ayının 4’üncü 
haftasında perakende satışlar 

geçen yılın aynı haftasına göre 
yüzde 2,8 arttı. ABD’de büyük 
mağazalarda perakende satışlar 
Temmuz ayının son haftasında 
geçen yılın aynı haftasına göre 
yüzde 2,8 arttı. The Johnson 
Redbook’un derlediği verilere 
göre satışlar ilk 23 haftada geçen 
ayın aynı dönemine göre yüzde 
1,2 azaldı. Perakende zincir 
mağaza karşılaştırılabilir satışları 
Haziran ayının tamamında yüzde 
4,2 artmıştı. 

Trump yönetiminden üst düzey 
bir yetkili, ABD Başkanı Donald 

Trump’ın Çin’in adil olmadığını dü-
şündüğü ticari uygulamalarına nasıl 
karşılık verileceği konusunda bir 
karar vermek üzere olduğunu söyle-
di. İsminin açıklanmasını istemeyen 
yetkili, Trump’ın ABD Ticaret Tem-
silcisi Robert Lighthizer’ı Çin’in ticari 
uygulamaları hakkında 1974 Ticaret 
Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca 
soruşturma başlatması konusunda 
teşvik etmeyi düşündüğünü belirtti. 
ABD’nin, Çin’in ticari faaliyetleri 
konusunda çelik fiyatlarında indirim 

Temmuz ayında toplanan Federal 
Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) 

Fed yetkilileri, gelecekteki faiz 
artırımlarının zamanlamaları konu-
sunda bölündü. Yaşanan bölünmede 
enflasyonun neden bu kadar zayıf 
olduğunu anlamakta zorlanmaları 
etkili oldu. Ancak Fed yetkilileri, 

uygulama ve fikri mülkiyet hırsızlı-
ğının da aralarında bulunduğu uzun 
bir şikayet listesi var. Öte yandan 
Çin, ABD ile ticaretinin her iki taraf 

için de faydalı olduğunu ve Pekin’in 
ticari ilişkilerini geliştirmek için 
Washington ile çalışmak istediğini 
belirtmişti.

Banka’nın bilanço varlıklarının 
yıllarca sürecek azaltımını yakın 
zamanda başlatmak konusunda 
anlaştılar. FOMC’nin 25-26 Tem-
muz’daki toplantısının Ağustos 
ayında yayınlanan tutanaklarına gö-
re, düşük enflasyon bazı yetkililerin 
faiz artırımlarının şu an için askıya 

alınmasına önermelerine yol açar-
ken, bu yetkililer, “Fed, cari şartlar 
altında sabırlı olmayı göze alabilir” 
argümanını otaya koydular. Diğer 
üyeler ise güçlü istihdam piyasası ve 
yüksek hisse senedi fiyatlarının enf-
lasyonun Fed’in yüzde 2 hedefinin 
üzerine çıkmasına neden olacak ve 
kontrolü zor alacak bir atak yara-
tabileceğini savundular. Bu grup, 
faizleri artırmak için çok uzun süre 
beklemenin Fed’in enflasyon hedef-
lerini aşması ile sonuçlanabileceği ve 
bunun tersine dönmesinin maliyetli 
olabileceğini de ifade ettiler. Tuta-
naklar ayrıca, Fed yetkililerinin 4,5 
trilyon dolar büyüklüğündeki varlık 
portföyünü yavaş şekilde azaltma 
planlarının piyasalara zarar verme-
den düzgün şekilde uygulanabilece-
ğine güvendiklerine de işaret etti. 

Japonya merkezli hazır giyim grubu 
Uniqlo, AVM’ler ve havaalanlarında 

olmak üzere 10 farklı lokasyonda 
tezgâhtarsız otomatik hazır giyim 
satış makineleri kuracağını duyurdu. 
“Uniqlo to Go” adı verilen otomatik 
hazır giyim makineleri dokunma-
tik ekran sistemi ile çalışacak ve 
ödemeler banka ve kredi kartlarıyla 

yapılacak. “Uniqlo to Go” sistemi ile 
Uniqlo, mağaza yatırımları yapmak 
zorunda kalmadan ABD içinde farklı 
eyalet ve lokasyonlarda yer almayı 
amaçlarken, havaalanı, AVM ve mey-
dan gibi yoğun bölgelerdeki kalabalık 
tüketici avantajından yararlanmayı 
hedefliyor.        
Kaynak: Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi
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Rusya’da en fazla vergi ödeyen 
şirketler açıklandı. Rusya’da en 

fazla vergi ödeyen 50 şirket, 2016 
yılında federal kamu bütçesinin 
vergi gelirlerinin yüzde 47’sini sağ-
ladı. Petrol ve doğalgaz sektöründe 
faaliyet gösteren dokuz şirketin ge-
çen yıl devlete ödedikleri vergilerin 
toplamı 3,9 trilyon rubleye ulaştı. 
Rusya’da geçen sene en fazla vergi 
ödeyen şirket, 1,36 trilyon ruble ile 
devlet petrol devi Rosneft oldu. Söz 
konusu şirketi 1,17 trilyon ruble ile 
Gazprom ve 565 milyar ruble ile 
Lukoil takip etti.

Rusya’da reel harcanabilir gelir 
Temmuz ayında geçen yılın aynı 

dönemine göre yıllık bazda yüzde 
0,9 düşerken, işsizlik aynı seviyede 
kaldı. Rosstat tarafından açıklanan 
verilere göre, Rusya’da reel harca-
nabilir gelir Temmuz ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yıllık 
bazda yüzde 0,9 düştü, reel gelirler 
ise bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 
arttı. Temmuz ayı ortalama maaş 
ise aylık 39 bin 355 ruble olarak 
açıklanırken, geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre ortalama maaşlarda 
yüzde 8,6’lık bir artış yaşandığı kay-
dedildi. Öte yandan, ülkede işsizlik 
oranının temmuz ayında bir önceki 
aya göre değişiklik göstermeyerek 
yüzde 5,1 seviyesinde kaldığı be-
lirtildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu 
(Rosstat) tarafından açıklanan 

verilere göre, ülke ekonomisi bu 
yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 
1,5’lik büyüme kaydetti. Kurum 
tarafından bir süre önce yayımlanan 
verilerde, Rus ekonomisinin bu yılın 
ilk çeyreğinde yüzde 0,5, ikinci çey-
reğinde ise yüzde 2,5 büyüdüğüne 
vurgu yapılmıştı. Rusya Ekonomik 
Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin 
ise petrol fiyatlarında yakalanan is-
tikrarla birlikte Rus ekonomisinin bu 
yıl yüzde 2’den fazla büyümesinin 
beklendiğini açıklamıştı. Öte yan-
dan, ülkede reel harcanabilir gelir 

Rusya’da Hükümet’in yerli tekstil 
ve hazır giyim sektörlerine ciddi 

destek sağlamayı planladığı ve bu 
desteği gerek vergi indirimi gerekse 
doğrudan destek olarak sağlayacağı 
belirtiliyor. Sektörel bir yayında yer 

Temmuz ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yıllık bazda yüzde 
0,9 düşerken bir önceki aya kıyasla 
yüzde 4,6 arttı. Temmuz ayında or-
talama maaşlar geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre yüzde 8,6 artışla 39 
bin 355 ruble olarak açıklandı. Ülke-
de işsizlik oranı ise Temmuz’da bir 
önceki aya göre değişmeyerek yüzde 
5,1 seviyesinde kaldı.

alan habere göre Rus Hükümeti 
tekstil ve hazır giyim üreticileri 
üzerindeki vergi yükünü azaltmayı 
planlıyor. Haberde bu amaçla 
tekstil ve hazır giyim işletmelerinin 
KOBİ olarak kabul edilip daha az 

vergi ödemelerini sağlayacak olan 
bir kanun tasarısının Duma’nın 
Ekonomik Politika, Sanayi, İno-
vasyon ve Girişimcilik Komitesi 
tarafından onaylandığı belirtiliyor. 
Yakın zamanda Devlet Başkanı Putin 
tarafından da onaylanmasının bek-
lenen tasarı ile tekstil ve hazır giyim 
üreticileri, KOBİ kabul edilmek için 
gereken işçi sayısı sınırını aşmaları 
durumunda da KOBİ kabul edilecek 
ve daha az vergi ödeyecekler. Öte 
yandan Rus Hükümetinin tekstil ve 
hazır giyim sektörüne direk destek 
sağlamayı da planladığı ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Yardımcısına göre 
bu çerçevede sektöre 3 milyar ruble 
(52 milyon dolar) fon sağlanması-
nın öngörüldüğü kaydediliyor.

Rusya Federal İstatistik Kurumu 
(Rosstat) tarafından açıklanan 

verilere göre, Rusya’da sanayi üre-
timi Temmuz ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yıllık bazda 
yüzde 1,1 yükseldi. Açıklamaya 
göre, Temmuz ayı sanayi üretiminin 
bir önceki aya göre ise 2,4 puan 
düştüğüne işaret edilirken, bu yılın 
Ocak-Temmuz döneminde ülkenin 
sanayi üretiminde yüzde 1,9 artış 
olduğu belirtildi. 

Temmuz ayında en fazla kaygı veren 
sektör inşaat malzemeleri üretimi 
oldu. Çimento, tuğla ve inşaat demiri 

üretiminde aylık bazda ve ilk yedi 
ayda yüzde 2 ile 7,8 arasında düşüş 
oldu. 
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Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch, Umman’ın en 

önemli beş bankasının kredi notunu 
değiştirmezken görünümünü değiş-
tirdiğini açıkladı. Fitch’den yapılan 
açıklamada Bank Muscat, HSBS 
Bank Oman, Ahlibank, Bank Dhofar 
ve Bank Sohar’ın durağan olan gö-
rünümünün negatife indirildiği bil-
dirildi. Fitch, Haziran ayı içerisinde 
de Umman’ın uzun vadeli yabancı 
para cinsinden kredi notu görünü-
mü durağandan negatife çevirmişti. 
Mayıs ayında bir diğer kredi dere-
celendirme kuruluşu S&P de döviz 
rezervlerindeki azalma ve petrol 
krizinin etkilerinin ekonominin diğer 
alanlarına da yansıması gerekçesiyle 
ülkenin kredi notunu yatırım yapıla-
maz seviyeye indirmişti. 

Uluslararası Para Fonu IMF ta-
rafından yapılan açıklamada, 

Irak’ın mevcut borcunun 2017 yılın-
da 122,9 milyar dolara, 2018 yılında 
ise 132,6 milyar dolara ulaşmasının 
beklendiği, halihazırda 67,5 milyar 
dolar olan dış borcun 73,7 milyar 
dolara çıkacağının öngörüldüğü 
belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu 
borçlarının GSYİH’ya oranının 
yüzde 63,8 olduğu vurgulandı. Öte 
yandan IMF, Irak’ın 825 milyon do-
larlık kredi dilimini serbest bıraktı. 
Irak’ın ikinci gözden geçirmesinin 
tamamlanmasının ardından üç yıllık 
Stand-By kapsamında 824,8 milyon 
doları serbest bıraktı. Böylece Irak’a 
ödenen miktar toplam 2,1 milyar 
dolara ulaştı. Toplam 5,34 milyar 
dolarlık stand-by anlaşması 2016 
yılı Temmuz ayında imzalanmıştı.

Suudi Arabistan Krallığı Şura Mec-
lisi yurtdışı yatırımlara yüzde 20 

vergi getirilmesini önerdi. Şuranın 
mali komite başkan yardımcısı olan 
Fahd Bin Cuma tarafından yapılan 
açıklamaya göre konulacak bu vergi 
ile önemli bir gelir elde edilmesi 
hedefleniyor. Son istatistiklere göre 
2003-2015 yılları arasında Suudi 
vatandaşların yurtdışında yaptıkları 
yatırımların toplamanın 41,4 milyar 
dolara ulaştı. 30 ülkede 240 Suudi 
şirket tarafından yürütülen 526 
projenin bu ülkelerde 96 bin kişiye 

İran’da ilk hazır giyim sanayi 
bölgesinin kurulması yönünde 

anlaşma Temmuz’da imzalandı. 
Hazır giyim sanayi bölgesinin amacı 
hem iç talebi karşılamak hem de ih-
racatı desteklemek olarak açıklandı. 
Tahran İmam Humeyni Uluslararası 
Havaalanı’nın yanında bulunan 190 
hektarlık alanda kurulacak olan 

FITCH BANKALARIN 
GÖRÜNÜMÜNÜ 

IRAK’IN BORÇLARI 

istihdam sağladığı belirtiliyor. Suudi 
Arabistan ekonomisi için bu durumu 
kayıp olarak değerlendiren Şura 
Meclisi Başkan Yardımcısı Fahd Bin 

Cuma, vergiden muafiyetin ancak 
ilgili ülke ile yapılacak Çifte Vergiyi 
Önleme anlaşmaları ile mümkün 
olabileceğini kaydetti. 

hazır giyim sanayi bölgesi metro, 
otoyol ve havaalanına yakınlığı 
ile lojistik avantaj sağlayacak. 
Hazır giyim sanayi bölgesinde 
300 üretim ünitesinin yanı sıra ek 
hizmet sağlayıcıları, oteller, eğitim 
merkezleri ile tasarım merkezleri 
de bulunacak. Bölgenin alt yapısını 
kamu sektörü inşa ederken, özel 

sektör de ticaret ve üretim birimle-
rinin inşası ve geliştirilmesinden so-
rumlu olacak. Projeye göre 300 üre-
tim ünitesinin her birine 3 bin ile 5 
bin metrekare alan tahsis edilirken, 
toplamda 1 milyon metrekarelik bir 
alan tahsis edileceği öngörülüyor. 
791 milyon dolar yatırım yapılma-
sının öngörüldüğü bölgeye İtalya, 
Çin, Güney Kore ve Türkiye’den 
yatırımcıların ilgi gösterdiği belirti-
liyor. Tahran Hazırgiyim Üreticileri 
ve Perakendecileri Birliği de İran’da 
hazır giyim sektörünü desteklemek 
için “Gururla İran Malı Giyiyorum” 
kampanyası düzenliyor. İran Mer-
kez Bankası verilerine göre ülke 
genelinde giyim harcamalarının 
toplam harcamalardaki payı yüzde 
4,5. Ortalama bir İranlı ailenin yıllık 
giyim-kuşam harcaması 423 dolar 
seviyesinde hesaplanıyor. 
Kaynak: Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

Filistin Merkez İstatistik Bürosu 
PCBS, ülkede 2007 yılında yüzde 

21,7 olan işsizlik oranının 10 yıllık 
dönemde 5,2 puan artışla 2016 
sonunda yüzde 26,9’a yükseldiğini 
açıkladı. Batı Şeria’da 2007’de yüz-
de 17,9 olan işsizlik oranı 2016’da 
yüzde 18,2 olarak hesaplanırken 
Gazze Şeridi’nde bu oran 13 pu-
an artışla yüzde 29,7’den yüzde 

41,7’ye fırladı. Ülkede kadın işsizliği 
de 10 yıllık dönemde hızla arttı. 
Erkeklerde işsizlik 2007’deki yüzde 
22,3 seviyesinden 2016’da 22,2’ye 
gerilerken 2007’de yüzde 19, 1 
olan kadın arasındaki işsizlik oranı 
2016’da yüzde 44,7 oldu. İşgücüne 
erkeklerin katılımı, kadınların ka-
tılımından yaklaşık dört kat daha 
fazla oldu. 
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, Türkiye’nin resmen Gü-

ney Doğu Asya Ülkeleri Birliği’nin 
(ASEAN) sektörel diyalog ortağı 
olduğunu belirterek, “2015 
yılında başvurmuştuk, iki yıldır 
yoğun bir çalışma sürdürüyorduk 
arkadaşlarımızla beraber. Hem 
yol haritamız hem de eylem 
planımız, ASEAN üyesi ülkeler 
tarafından da takdirle karşılandı” 
dedi. 50. ASEAN Dışişleri Bakan-
ları Toplantısı’na katılmak üzere 
Filipinler’in Başkenti Manila’ya 
giden Çavuşoğlu, “Esasen 
ASEAN’ın bu statüsüne başvuran 
başka ülkeler de vardı, bu sene 
sadece Türkiye’ninkini kabul etti-
ler. Bu tabii Türkiye’nin çok yönlü, 
proaktif dış politikasına uygun bir 
açılım” diye konuştu. Çavuşoğlu, 
Türkiye’nin yol haritası ve eylem 
planının uygulanması için hem 
kurumsal olarak ASEAN ile hem 
de üye ülkelerle birlikte çalışma-
larını sürdüreceğini vurguladı.

Güney Kore Strateji ve Maliye 
Bakanlığı, ülkede kişi başına 

düşen milli gelirin 2017 yılı so-
nunda 29 bin dolara, 2018 yılında 
ise bir kez daha artış göstererek 
30 bin 353 doları ulaşmasının ön-
görüldüğünü açıkladı. Hükümetin 
öngörülerinin gerçekleşmesi du-
rumunda Güney Kore kişi başına 
düşen milli gelir de 20 bin dolar 
sınırını aştıktan tam 12 yıl sonra 
30 bin dolar sınırına ulaşmış 
olacak.

Endonezya’da Hükümet, para 
birimi Rupi’den üç sıfır atmaya 

hazırlanıyor. 260 milyon nüfuslu 
ülkenin Devlet Başkanı Joko Wi-
dodo sıfırların azalmasıyla günlük 
hayat kolaylaşacağı gibi ülkesinin 
dış itibarının da artacağını söy-
lüyor. Ülkede son on yılda birkaç 
paradan sıfır atılması gündeme 
gelmiş olsa da hayata geçirile-
memişti. Dünya ekonomindeki 
belirsizlikler yüzünden bundan 
vazgeçilmişti. Uzmanlar şimdi 
para reformu için zamanın uygun 

Asya’nın önde gelen hazır 
giyim üreticisi ve ihracatçısı 

Bangladeş’te, hazır giyim fabrika-
larının sayılarını, lokasyonlarını, 
ürettikleri ürünleri, üretim sistemini, 
işçi sayılarını, işçilerin sendika bilgi-
sini ve fabrikanın altyapı bilgilerini 
içeren “Hazır Giyim Sektörü Dijital 

olduğunu söylüyorlar. Enflasyon 
oranının yıllık yüzde 4, büyüme 
oranının ise yüzde 5 olduğu 
Endonezya’da Merkez Bankası 
da ülkesinin siyasi ve ekonomik 
bakımdan istikrarlı olduğu gö-
rüşünde. Ancak Endonezyalılar 
sıfır atma operasyonundan sonra 
fiyatlara zam yapılabileceği ve 
enflasyonun artabileceği endi-
şesini taşıyor. 1959 yılındaki son 
para reformu huzursuzluklara yol 
açmış ve esnaf yeni parayı almaya 
yanaşmamıştı. 

Haritalama Projesi”ni (DRFM-B) 
hayata geçirilmek üzere start 
verildi. Proje, Bangladeş Ticaret 
Bakanı Tofael Ahmed tarafından 29 
Temmuz tarihinde Bangladeş Ha-
zırgiyim Üreticileri ve İhracatçıları 
Birliği binasında yapılan toplantı 
ile duyuruldu. “Hazır Giyim Sektörü 

Dijital Haritalanma Projesi”nin 
Başkent Dakar’da bulunan Brac 
Üniversitesi Girişimcilik Merkezi 
tarafından yürütüleceği belirtilirken, 
projenin yöneticisi Parveen Sultana 
Huda göre çalışmanın 2021 yılında 
tamamlanmasının öngörüldüğünü 
kaydetti. 20 farklı hazır giyim üretim 
bölgesinde toplam 104 işletme pro-
je dahilinde mercek altına alınacak. 
Ürün çeşitleri ve üretim sistemi, 
erkek ve kadın işçilerin oranı, büyük 
alıcılar, fabrikanın sertifika bilgileri, 
yangın korunma ve tahliye sistem-
leri, revir ve sağlık korunma sistemi, 
güvenlik sistemi ve işçilerin sendika 
bilgileri tek tek incelenerek ülkenin 
büyük hazır giyim işletmelerinin bir 
bakıma dijital haritası hazırlana-
cak. Söz konusu projenin lansman 
toplantısına katılan bir özel sektör 
yetkilisine göre ise hazırlanacak olan 
hazır giyim sektörü dijital haritası, 
Bangladeş hazır giyim sektörüne 
şeffaflık getirecek.        
Kaynak: Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

Hong Kong’da Haziran ayı pe-
rakende satış değerleri, geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 
oranında arttı. Yıllık bazda aynı dö-
nemdeki fiyat değişiklikleri dikkate 
alındığında ise satış hacmi artış 
oranı yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. 
En kayda değer artış yüzde 7,3 ile 

motorlu taşıtlar ve aksamlarında ya-
şanırken, mobilya ürünlerinde yüzde 
4,7; dayanıklı tüketim mallarında 
yüzde 3,7; market ürünlerinde ise 
yüzde 0,4 oranlarında artış yaşandı. 
Diğer taraftan, elektrikli ev aletleri 
ve fotoğraf ekipmanları satış değer-
lerinde yüzde 8,1; ayakkabı ve giyim 

aksesuarları ürünlerinde yüzde 4,5; 
yakıt ürünlerinde ise yüzde 0,8 
oranlarında düşüş yaşandı. Yıllık 
bazdaki küçük orandaki artışların, 
Haziran ayında gelen turist sayısın-
daki artış ile yerel tüketim taleple-
rindeki esnekliğin kısmı etkisindan 
kaynaklandığı açıklandı. 
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İHKİB Yönetim Kurulu, 3 Ağus-
tos tarihinde MÜSİAD Başkanı 

Abdurrahman Kaan’ı makamında 
ziyaret etti. İHKİB Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi başkanlığındaki heyet-
te, Başkan Vekili Kemalettin Gü-
neş, Başkan Yardımcıları Mustafa 
Gültepe ve Volkan Atik yönetim 
kurulu üyeleri Nilgün Özdemir, 
Birol Sezer, Mustafa Paşahan ve 
Aydın Erten yer aldı. Ziyarette 
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi yeni dönemde 
Başkanlık görevini üstlenen MÜ-

SİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ı 
tebrik ederek yeni dönemde 
işbirliği ve projelerin artması te-
mennisinde bulundu. Hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörünü temsil 
eden iki önemli kuruluş olarak 
İHKİB ve MÜSİAD’ın sektörel ko-
nularda deneyimlerini paylaşarak 
sektörü daha ileri taşımalarının 
önemine vurgu yapılan toplan-
tıda, bundan sonraki dönemde 
daha fazla diyalog ve daha fazla 
işbirliği yapılması üzerinde muta-
bık kalındı.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle, İTHİB Yönetim Ku-

rulu Üyelerinden oluşan bir heyet 
ile 25 Temmuz tarihinde Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD)'ne ziyaret gerçekleştir-
di. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle, Haziran ayında seçi-
len MÜSİAD Başkanı Abdurrahman 
Kaan ve Yönetim Kuruluna hayırlı 
olsun dileklerini paylaşırken, yeni 
dönemde iki kurum arasındaki ko-
ordinasyonun daha kuvvetli olması 
gerekliliğini vurguladı. Türkiye'nin 
üretimini ve ihracatını temsil eden 
sektör temsilcileri olarak, sektörle-

rin yaşadığı problemleri anlatmak 
için değil; problemlere çözüm bul-
mak için hareket edilmesi gerek-
tiğine dikkat çeken İsmail Gülle, 
sivil toplum kuruluşlarının ortak 
projelerle ve sektör buluşmaları 
ile bir araya gelmesinin Türkiye 
ekonomisine son derece olumlu 
yansımaları olacağını belirtti. MÜ-
SİAD Başkanı Abdurrahman Kaan 
ise İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle ve beraberindeki 
heyete gerçekleştirdikleri ziyaret 
için teşekkür ederek, Türkiye'nin 
tüketim ekonomisinden üretim 
ekonomisine geçmesi gerektiğini; 

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ömer 
Faruk Doğan 14 Ağustos tarihinde 

İTKİB’i ziyaret etti. Büyükelçi Ömer 
Faruk Doğan, İstanbul Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi ve İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
(İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle ile görüşmelerde bulu-
narak, Tunus hazır giyim ve tekstil 
sektörünün güncel durumu ile ilgili 
bilgiler verdi ve Tunus’un Türkiye ile 
sektörel işbirliği yapma yönündeki 
görüş ve niyetlerini paylaştı. AB fir-

malarının desteğinde özellikle hazır 
giyim imalatında önemli potansi-
yeli olan Tunus’un son dönemde bu 
sektörde yatırımları önemli oranda 
teşvik ettiği, 5 yıla kadar sosyal gü-
venlik primlerinin devlet tarafından 
üstlenildiği ve 10 yıla kadar çeşitli 
vergi indirimleri sağlandığını ileten 
Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, ikili 
işbirliğinin bu dönemde önemine 
işaret etti. Toplantı en uygun ve kısa 
sürede hazır giyim  sektörüne yönelik 
bir ticaret ve yatırım amaçlı heyet 
ziyareti yapılmasının faydalı olacağı 
değerlendirmesiyle sona erdi.

bunun için de sektör temsilcileri-
nin sık sık bir araya gelerek fikir 

teatisinde bulunması gerektiğini 
vurguladı.
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İTHİB Yönetim Kurulu 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 durumu ve hedef-
leri değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, Türkiye genel ihracatı 
ve tekstil ihracatının mevcut durumu 
hakkında bilgi aldı. Bakan İsmet 
Yılmaz 2017 yılının ikinci yarısında 
ihracatçıların aynı azim ve kararlılıkla 
çalışacağından hiç şüphesi olmadığını 
ifade etti.

İTHİB’ten okul projesi 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, tekstil ve 
hammaddeleri ortalama ihracat birim 
fiyatının Türkiye ortalamasından yak-
laşık dört kat daha yüksek olduğunu, 

Türk tekstil sektörünün katma değeri 
yüksek üretim anlayışı ve ihracatı ile 
Türkiye markasına hizmet ettiğini ifa-
de etti. Katma değeri yüksek ürünlerin 
üretimi için nitelikli elemana duyulan 
ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade 
eden İsmail Gülle, ihracatın sürdürü-
lebilir olması ve 2023 yılı hedeflerine 
ulaşılması için nitelikli elemana 
yatırım yapılması gerektiğini belirtti. 
Nitelikli elemana duyulan ihtiyacın gi-
derilmesi için Türk tekstil sektörünün 
sektör temsilcileri olarak üzerlerine 
düşen görevleri yerine getirmek için 
hazır olduklarını ifade eden İsmail 
Gülle; tekstil sektörünün nitelikli ele-
man ihtiyacını, müfredatı ve eğitim 
sistemi ile Avrupa standartlarında 
oluşturulacak bir okul ile giderme 
projelerini Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz’a sundu.

Bakanlıktan projeye destek
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz; 
nitelikli elemana duyulan ihtiyacın 
giderilmesi için ihracatçıların elini 
taşın altına koymaktan hiçbir zaman 
çekinmeyeceklerinden emin olduk-
larını ifade etti. İstanbul Valisi Vasip 
Şahin ile birlikte Zeytinburnu’nda 

İTHİB’e bir okul tahsis edilmesi için 
gereken hazırlıkların yapılması talima-
tını vereceğini ifade eden Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, okulun eğitim 
müfredatından öğretmenlerin eğitimi-
ne kadar projenin başarılı olması için 
gerekli bütün ihtiyaçların giderilmesini 
destekleyeceklerini ifade etti.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Büyükekşi başkanlığındaki TİM 
heyeti, 19 Temmuz’da açıklanan 
Bakanlar Kurulu’nun yeni üyelerini 
tebrik etmek ve başarılar dilemek 
amacıyla Ankara’da temaslarda 
bulundu. Mehmey Büyükekşi'ye 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle, İDMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Şenocak, İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Akyüz, Mobilya, Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ahmet Güleç, İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği Başkanı Salih 
Zeki Poyraz eşlik etti. Mehmet 
Büyükekşi başkanlığındaki TİM 
heyetinin Ankara’daki ilk durağı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu. 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak’ı makamında ziyaret 
eden TİM heyeti, Bakan Osman 
Aşkın Bak’a hayırlı olsun dileklerini 
iletti. TİM heyetinin Ankara’daki 
ikinci adresi Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı idi. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu’nun makamında 
gerçekleşen ziyarette TİM heyeti 
yeni bakana başarı dileklerini 
iletirken, Bakan Sarıeroğlu 
da Türkiye’nin ekonomisine 
katkılarından dolayı Türkiye 
İhracatçılar Meclisi nezdinde 
ihracatçılara teşekkürlerini iletti. 
Ankara temaslarına Başbakan 
Yardımcıları Bekir Bozdağ, Fikri 
Işık ve Hakan Çavuşoğlu ile 
devam eden TİM Heyeti önce 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı 
makamında ziyaret etti. Bozdağ’ı 
yeni görevinden dolayı tebrik eden 
TİM heyeti ardından Başbakan 
Yardımcısı Fikri Işık ile bir araya 
geldi. TİM heyetinin Ankara’daki 
son adresi ise Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu oldu. 
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Bu yıl 6’ncısı 
düzenlenen Laleli 

Fashion Shopping 
Festival, “Ticaretin 

Altın Anahtarı” 
sloganıyla 8 
ülkeden 250 

alıcıyı İstanbul’da 
ağırladı. 6 gün 

süren etkinliklerde 
moda endüstrisine 

6 milyar dolarlık 
destek sağlandı. 

LASİAD Başkanı Gıyasettin 
Eyyüpkoca, Laleli’nin ihra-
catında kötü günlerin geçti-
ğimiz yıl ile birlikte geride 
kaldığını belirterek, 2017’ye 
iyi bir başlangıç yaptıklarını 
söyledi. Yılın ilk yarısında 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 25-30 artış kay-

dedildiğini bildiren Gıyaset-
tin Eyyüpkoca, festivalde da-
vet edilen alıcıların piyasaya 
doping etkisi yapacağı yoru-
munda bulundu. Gıyasettin 
Eyyüpkoca, bu yıl 8 ülkeden 
her birinin 10’un üzerinde 
mağazası bulunan 250 alıcıyı 
İstanbul’a getirdiklerini vur-

gulayarak, toplamda en az 2 
bin 500 mağazaya satış ger-
çekleştireceklerini söyledi. 

Ticaretin altın 
anahtarı Laleli
6 milyar dolar ihracat hede-
fiyle yola çıktıklarının altını 
çizen Gıyasettin Eyyüpkoca, 

Laleli Sanayici ve İşa-
damları Derneği (LA-
SİAD) tarafından “Ti-
caretin Altın Anahtarı” 
sloganıyla 6’ncısı dü-

zenlenen Laleli Fashion Shop-
ping Festival, 7-13 tarihleri 
arasında ziyaretçilerine kapıla-
rını açtı. Festival kapsamında 
8 ülkeden 250’ye yakın alıcı 
İstanbul’da ağırlandı. Ekonomi 
Bakanlığı, İHKİB, İTHİB ve 
İstanbul Ticaret Odası deste-
ğinde, Garanti Bankası ana 
sponsorluğunda gerçekleşti-
rilen ve ilki 2012’de organize 
edilen festivalde bugüne ka-
dar 64 ülkeden alıcı ağırlandı. 
Etkinliğin açılışı İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, Fatih Belediyesi 
Başkanı Mustafa Demir, İH-
KİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, sektörel 
derneklerin başkanları ve çok 
sayıda yerli ve yabancı misa-
firin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kötü günler
geride kaldı
Etkinliğin açılışında konuşan 

MODA ENDÜSTRİSİNE
6 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Hikmet TANRIVERDİVasip ŞAHİN Gıyasettin EYYÜPKOCA
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
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şöyle devam etti: “Geçen 
sene 15 Temmuz dolayısıyla 
çok zor bir süreçten geç-
tik. 15 Temmuz’dan 20 gün 
sonra 5’inci Laleli Fashion 
Shopping Festivali yaparken 
inanılmaz zorlandık. Zor 
günlerdi, derdimizi anlata-
bilmek, yabancı alıcıları ikna 
edebilmek, buraya getire-
bilmek çok zordu. Hiç fire 
vermeden 8 ülkeden o kadar 
alıcıyı ikna edip buraya ge-
tirmiştik ve beklediğimizin 
çok üstünde ticari faaliyetler 
oldu. Geçen sene yaşadığı-
mız handikaptan sonra, biz 
aslında ticaretin altın anahtarı 
olmayı hak ettiğimizi ve bu 
anahtarın kullanılması gerek-
tiği inancını taşıdığımız için, 
bu sene ‘Ticaretin altın anah-
tarı Laleli’ sloganı ile yola 
çıktık. Emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum.”

Laleli’den moda 
endüstrisine moral
Türk hazır giyim ihracatında 
Laleli’nin özel bir yeri oldu-
ğuna dikkat çeken İHKİB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tanrıverdi, Laleli’nin yılın 
ilk yarısında yakaladığı yüz-
de 30’luk ihracat artışının 
moda endüstrisine moral 
olduğunu söyledi. Festival 
boyunca İstanbul’da moda 
rüzgârı eseceğine işaret eden 
Hikmet Tanrıverdi, “Orta-
ya koyduğu performans ve 
ekonomiye katkısıyla Laleli 
bugünkü konumundan çok 
daha fazlasını hak ediyor. 
Biz de bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da 
Laleli’yi daha fazla destek 
olacağız. Var olan potansi-
yeli ve bizlerin desteği ile 
Laleli önümüzdeki dönemde 

Türkiye ihracatına daha fazla 
katkı sağlayacak” ifadelerini 
kullandı.  

Türk ürünleri 
kalitesiyle öne çıktı
Moda etkinliğine katılan İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin de 
bir konuşma gerçekleştirdi. 
30-40 yıl önce ucuz ürün ile 
ön planda olan Türk malla-
rının artık kalitesiyle de öne 
geçtiğini ifade eden Vasip 
Şahin, “Maliyet itibarıyla da 
rekabet etme noktasında Türk 
malları çok iyi ve avantajlı 
konumda. Bizim için önemli 
olan kalite ve satıştaki istik-
rar. LASİAD ve Laleli esna-
fından, İstanbul ekonomisini 
yönlendiren arkadaşlarımız-
dan özellikle bir istirhamım 
var; gelen misafirlerimizi ger-
çekten misafir gibi ağırlayaca-
ğız ve onlara hem kalite, hem 
fiyat olarak en uygun hizmeti 
vereceğiz, bizim ekonomik 
ve ticari geleneğimize yakışan 
budur” şeklinde konuştu.
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TİM tarafından düzenlenen Türkiye-Güney Kore İş Forumu ve ikili iş görüşmeleri, 3 günlük 
maratonun ardından sona erdi. Hazır giyim ve tekstil sektörlerinin temsilcilerinin de eşlik 

ettiği ticaret heyetinde 80’in üzerinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. 

yatırım fırsatlarının değerlen-
dirilmesi için Güney Koreli 
sektör temsilcileri ile birtakım 
temaslarda bulunuldu.

İkili ilişkilerde
60’ncı yıl
Ticaret Heyeti kapsamında 

düzenlenen, 80’den fazla 
ilgili Kore firması temsilci-
sinin katıldığı forum Seul 
Ticaret Müşaviri Muham-
met Alper Atilla’nın açılış 
konuşması ile başladı. 
Muhammet Alper Atilla, 
konuşmasında Güney Kore 

ve Türkiye’nin ikili ilişki-
lerinin başlamasının 60’ncı 
yıldönümünü kutlarken, iki 
ülke arasında 2013 yılında 
yürürlüğe giren Serbest Ti-
caret Anlaşması’nın karşılıklı 
ekonomik ilişkilerine güç 
kattığına değindi.

Ekonomi Bakanlığı 
koordinasyonu ve 
TİM organizasyo-
nunda düzenlenen 
Türkiye-Güney Kore 

İş Forumu ve ikili iş görüş-
meleri, Meclis Denetim Kuru-
lu üyesi ve Akdeniz Mobilya, 
Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği (AKAMİB) 
Başkanı Bülent Aymen baş-
kanlığında, 7-9 Ağustos tarih-
lerinde, Güney Kore’nin baş-
kenti Seul’de gerçekleştirildi. 
Türkiye ve Güney Kore ara-
sındaki ihracatın düzenli ve 
sürdürülebilir artışı için ger-
çekleştirilen Ticaret Heyetine, 
Türk hazır giyim sektörünü 
temsilen İHKİB Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Kemalletin 
Güneş, İHKİB Denetim Ku-
rulu Üyesi Birol Sezer, tekstil 
sektörünü temsilen de İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle katıla-
rak; ihracatın ve Türkiye’ye 

İHRACATÇI GÜNEY KORE İLE 
İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRİYOR
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İlişkilerde
köklü geçmiş
Muhammet Alper Atilla’nın ar-
dından konuşan KOIMA (Kore 
İthalatçılar Birliği) Başkan 
Vekili Kim Hyun Myung ise 
Türkiye’nin Kore Savaşı’nda 
Güney Kore ile birlikte yer 
almasıyla birlikte iki ülke iliş-
kilerinin köklü bir geçmişe sa-
hip olduğunu ve gerek kültü-
rel ve sosyal anlamda gerekse 
de ekonomik anlamda giderek 
güçlenen ilişkilerimizin oldu-
ğunu vurguladı. Güney Kore 
ve Türkiye’nin kendi bölgele-
rinde en güçlü ekonomik atı-
lımları yapan ülkeler olduğu-
nu belirten Kim Hyun Myung, 
Güney Kore’nin tek ithalatçı 
birliği olan KOIMA’nın 46 
yıldır faaliyet gösterdiğini ve 
hemen hemen her sektörde 
faaliyet gösteren toplamda 8 

binin üzerinde üyesi olduğu-
nu söyledi. Kim Hyun Myung, 
düzenlenen bu heyetin de iki 
ülkenin ticari ilişkilerine olum-
lu yansıyacağını ifade etti. 

Hedef; ticareti rekor 
seviyeye taşımak
Açılış konuşmalarında ko-
nuşan TİM Heyeti Başkanı 
Bülent Aymen, Türkiye ve 
Güney Kore’nin çok önemli 
tarihi ve ekonomik bağları 
olduğunu, Türkiye’nin Kore 
Savaşı’na katılması ile birlikte 
iki ülke ilişkilerinin güçlü te-
mellere sahip olduğunu ifade 
etti. Ekim ayında vizyona 
girmesi planlanan ve Kore 
Savaşı’na katılmış bir Türk as-
keri ile savaşın ortasında kal-
mış olan 5 yaşındaki  Koreli 
kız çocuğu arasında geçen 
duygusal hikâyeyi hatırlatan 
Bülent Aymen, “Ayla” isim-
li filmin iki ülke ilişkilerine 
önemli bir katkı yapacağını 
söyledi. Aymen, Türkiye ve 
Güney Kore’nin ikili ticaret 
hacminin son yıllarda küresel 
piyasalarda yaşanan gelişme-
lere paralel olarak mevcut po-
tansiyelin gerisinde kaldığını, 

ancak bundan sonraki süreçte 
hedeflerinin bu rakamı tekrar 
rekor seviyelere taşımak oldu-
ğunu belirtti.

80’in üzerinde
ikili görüşme
Konuşmaların ardından ya-
pılan forumda, 18 yerli Türk 
firma, 80’in üzerinde Koreli 
firma yetkilileri ile ikili iş gö-

rüşmeleri gerçekleştirdi. Heye-
tin takip eden bölümlerinde, 
TİM yöneticileri ve Türk firma 
temsilcileri Türkiye’nin Seul 
Büyükelçiliği’ne nezaket ziya-
reti gerçekleştirip, akabinde 
Kore Ticaret ve Yatırım Geliş-
tirme Ajansı (KOTRA) ve Kore 
Tekstilciler Birliği’nde (KOFO-
TI) önemli iş görüşmeleri ve 
ikili temaslarda bulundu.

Güney Kore’de kişi başına dü-

şen milli gelirin 2018 yılında 30 

bin ABD Doları’nın üstüne çık-

ması öngörülüyor. Güney Kore 

Strateji ve Maliye Bakanlığı’nca 

yapılan açıklamaya göre, kişi 

başına düşen milli gelir yılso-

nunda 29 bin 200 ABD Dolarına 

ulaşacak ve 2018 yılında bir 

kez daha artış göstererek 30 

bin 353 Amerikan Doları ola-

cak. Eğer hükümetin öngörüsü 

gerçekleşirse, Güney Kore 20 

bin ABD Doları sınırını aştıktan 

tam 12 yıl sonra 30 bin ABD 

Doları sınırına ulaşmış olacak.
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IHKIB
MODA  HAFTASININ
ARKASINDAKI
GUÇ

İHKİB tarafından Türkiye’ye kazandırılan Istanbul Fashion 
Days, moda serüvenine Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul olarak devam ediyor. Türk moda endüstrisinin 

dünyaya açılan penceresi olan moda haftası ile İHKİB’in 
hedefi; dünyada düzenlenen 139 moda haftası 

içerisinde 2023 yılında ilk 5’te olmak…  

▶ EYLÜL 2017

İHK
Da
Ista
nyay

içerisind

İHKİB’İN MARKASI 
ISTANBUL FASHION 
DAYS, MERCEDES-
BENZ FASHION 
WEEK ISTANBUL 
OLARAK MODA 
SEVERLERİ 
AĞIRLIYOR.
ETKİNLİĞİN 17’NCİ 
SEZONU 12-15 
EYLÜL TARİHLERİ 
ARASINDA  
GERÇEKLEŞECEK.
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2009
18 DEFİLE
35   
100  ’Ü

AŞKIN BASIN MENSUBU

22.500
ZİYARETÇİ

SATIN ALMA
GRUBU
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25 DEFİLE
200
32.000

ZİYARETÇİ

21 DEFİLE
38.500

150
ZİYARETÇİ

YABANCI BASIN

2010

2011

SATIN ALMA
GRUBU
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TARİHİ ORTAKLIK 
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33 DEFİLE
30.000

100
ZİYARETÇİ

2012

SATIN ALMA
GRUBU
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30 DEFİLE
20.000

500
ZİYARETÇİ

2013

BASIN MENSUBU
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İSTANBUL İÇİN
MODA ZAMANI



MBFWI

46 ▶ EYLÜL 2017

İHKİB’İN DEV HİZMETİ: 
THE CORE ISTANBUL

2014
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9 MARKA

40 ÜLKE

16 ÜLKE

100’ÜN

300

250

35

ÜZERİNDE
SATIN ALMA GRUBU

SATIN ALMA GRUBU

SATIN ALMA GRUBU

2015

2016

2016

TASARIMCI

24 DEFİLE

35 DEFİLE

THE CORE ISTANBUL

2. dönem
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2017
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Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması’na 
göre Türk ürünlerini en çok beğenenler 

İngilizler oldu. 6 sektör grubunda, 
26 ülkede, 2 bin 520 görüşmenin 
yapıldığı araştırmada; hazır giyim, 

tekstil, deri ve halı sektörlerinde 
memnuniyet oranı ise yüzde 62… 

Türkiye markasının bilinirlik oranında 
ise dört sektörün oranı yüzde 45 ile 

öne çıkıyor.

TURK 
URUNLERINIEN COK 
INGILIZLER BEGENIYOR
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raç ürünlerinden memnuniyet 
oranının yüzde 62 olduğunu 
söyleyen TİM Başkanı Meh-
met Büyükekşi, “Memnun 
olma oranı en yüksek ülkeler; 
yüzde 85 ile İngiltere, yüzde 
77 ile Fransa ve yüzde 74 ile 
Hindistan. İhracatımızın nere-
deyse yarısını yaptığımız AB 
genelinde ise bu oran yüzde 
59” diye konuştu. Türkiye ülke 
imajının da sorulduğunu söy-
leyen Büyükekşi, “Türkiye’nin 
imajını olumlu bulanların oranı 
yüzde 60 çıktı” dedi. Büyü-
kekşi, “Turkey: Discover the 
Potential markasının bilinirlik 
oranı ise yüzde 41” dedi.

6 temel sektör 
grubunda görüşme
Mehmet Büyükekşi, Türk İhraç 
Ürünleri Algı Araştırması’na 
yönelik düzenlenen basın top-
lantısında, gerçekleştirdikleri 
araştırmada ürünler ve ülkeler 
arasındaki ilişkinin algıyı nasıl 
şekillendirdiğini incelediklerini 

dile getirdi. İhraç edilen ürün-
lerin, dış dünyada ülkelerin 
algısını doğrudan etkilediğini 
gördüklerini ifade eden Büyü-
kekşi, “Örneğin çelik denince 
aklımıza İsveç, makinede Al-
manya, puroda Küba, parfüm-
de de Fransa geliyor. Bu algıyı 
oluşturan en büyük unsur, 
ihraç edilen ürünler ve ihracat-
çıların vizyonları” dedi. Büyü-
kekşi, Türkiye’nin bugün ma-
kine halısında dünyada ikinci 
sırada, sentetik iplikte birinci 
sırada olduğunu, Türkiye’nin 
fındıkta dünya ticaretinin yüz-
de 70’ini elinde tuttuğunu ve 
mermerde küresel ticaretin 
lideri olduğunu ifade etti. Türk 
İhraç ürünlerinin uluslararası 
algısını ölçmek için bir çalış-
ma gerçekleştirdikleri bilgi-
sini veren Büyükekşi, Ekim 
ayında başladıkları çalışmayı 
Kantar TNS firması işbirliğiyle 
yürüttüklerinin altını çizdi. 
Büyükekşi, araştırma genelin-
de 6 temel sektör grubunda 

Türkiye’nin yurtdışında-
ki imajı için yürütülen 
çalışmalarda ortaya 
çıkan sonuca göre 
Türk ürünlerini en 

çok beğenenler İngilizler. 6 
sektör grubunda, 26 ülkede, 2 
bin 520 görüşmenin yapıldığı 
araştırmada Türk ihraç ürün-
lerinden memnuniyet oranı 
yüzde 62… Hazır giyim, teks-
til, deri ve halı sektörlerinde 
memnuniyet oranı yüzde 62 
ile 6 sektör içerisinde 4’üncü 
sırada yer aldı. Türkiye’nin ge-
nel imajının en yüksek olduğu 
sektör gruplarında ise kimyevi 
maddeler ile hazır giyim, teks-
til, halı ve deri grupları yer 
alıyor. “Turkey: Discover the 
Potential Kampanya Bilinirlik 
ve Etkinlik” bölümünde ise so-
nuçlara bakıldığında; Türkiye 
markasının bilinirlik oranı yüz-
de 45 ile en çok hazır giyim, 
tekstil, halı ve deri sektöründe 
sükse yaparken, onu yüzde 
43 ile metal, cam, seramik ve 
orman ürünleri takip etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), 26 ülkede gerçekleşti-
rilen Türk İhraç Ürünleri Algı 
Araştırması’nın sonuçlarını 
açıkladı. 19 Temmuz tarihinde 
TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi ev sahipliğinde düzen-
lenen toplantıya TİM Genel 
Sekreteri Halil Bader Arslan, 
Selas Yönetim Kurulu Başkanı 
Y. Ziya Nisanoğlu, ihracatçı 
birlik başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleri katıldı. Türk ih-

“Turkey: Discover the Potential Kampanya Bilinirlik 
ve Etkinlik” bölümünde sonuçlara bakıldığında; 
Türkiye markasının bilinirlik oranı yüzde 45 ile en 
çok hazır giyim, tekstil, halı ve deri sektöründe sükse 
yaparken, onu yüzde 43 ile metal, cam, seramik ve 
orman ürünleri takip etti.

Türkiye en çok BU SEKTÖRLERLE BİLİNİYOR!

ÜLKELERE 
GÖRE 

ORANLAR (%)
İNGİLTERE 88 
FRANSA  77 
HİNDİSTAN  74 
AZERBEYCAN  73
TÜRKMENİSTAN  73
İTALYA  71 
İSPANYA  70
ÇİN  68
İRAN  66
RUSYA  66
JAPONYA  63 
MISIR  66
ABD  62
GENEL  62
BELÇİKA  61
İSRAİL  61
ROMANYA  59
AB GENEL  59
ALMANYA  57
BAE  57 
SUUDİ ARABİSTAN  57
AVUSTRALYA  55
POLANYA  54
BREZİLYA  52
CEZAYİR 52
GÜNEY AFRİKA  51
KANADA  50
HOLLANDA  49

GENEL

Memnunum

Kararsız/ Yanıt yok

Memnum değilim

%62
%26
%12
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görüşmeler gerçekleştirdikleri-
ne işaret ederek, “Her ülkede 
ortalama 3 sektörü inceledik. 
Ülkelerdeki sektörleri seçer-
ken, o ülkeye ihracatımızın ya-
pısını dikkate aldık ve en çok 
ihracat yaptığımız sektörleri 
seçtik” diye konuştu.

Her sektörden
30 firma
Araştırmada Türkiye’nin en 
fazla ihracat yaptığı 26 ül-
ke esas alındı. Her kıtadan 
en az bir ülkeye yer verilen 
araştırmada, bu ülkeler-
deki firmaların yüzde 70’i 
hâlihazırda Türkiye’den ithalat 
yapan firmalar, yüzde 30’u 
ise Türkiye’den mal almayan 
firmalar olarak şekillendi. 
Toplamda 2 bin 520 görüşme 
yapılan araştırmada, firmaların 
satın almadan sorumlu yöneti-
cileriyle yüz yüze görüşmeler 
yapıldı. Her ülkede en az 2 
sektör olmak üzere her sek-
törden de 30 firma ile temas 
edildi. Araştırmada ilk sırada 
6 sektörde yapılan 180 görüş-
me ile ABD yer aldı. Bunu 5 
sektörde yapılan 150 görüşme 
ile Rusya izledi. İran, İtalya ve 
İsrail ile 4 sektörde 120 görüş-
me gerçekleştirildi. Araştırma 3 
ana boyutta ele alındı. Bunlar; 
‘Türk İhraç Ürünleri Algısı’, 
‘Türkiye Genel Algısı’ ve ‘Tur-
key: Discover the Potential 
Kampanya Bilinirlik ve Etkin-
lik Algısı.”

Bu ülkelere dikkat!
Firmalara yöneltilen Türk ihraç 
ürünlerinden memnun olup 
olmadıkları sorusuna, yüzde 
88’i genel anlamda olumsuz 
bir yorum yapmazken, yüzde 
62’si ise özellikle memnun 
olduğunu ifade etti. Memnun 
olma oranı en yüksek ülkele-
rin başında yüzde 85 ile İngil-
tere, yüzde 77 ile Fransa ve 
yüzde 74 ile Hindistan geldi. 
AB genelinde ise bu oran yüz-
de 59… TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, bu oranı aşağıya 
çeken ülkelerin yüzde 49 ile 
Hollanda, yüzde 54 ile Polon-

MARKASININ 

TÜRKİYE MARKASINI 
DAHA ÖNCE 
GÖRDÜNÜZ MÜ?

EVET

HAYIR

%41

%59

ya ve yüzde 57 ile de Alman-
ya olduğunu, ihracatçıların bu 
ülkelere özel bir önem verme-
si gerektiğini vurguladı.

Türk ürünlerinin ihraç 
potansiyeli yüzde 92
Araştırmada, sektör gruplarına 
bakıldığında en yüksek mem-
nuniyet oranı yüzde 65 ile 
elektrik-elektronik-makine sek-
törüne ait olduğu görülüyor. 
Yüzde 64 ile kimyevi madde-
ler, yüzde 63 ile gıda, yüzde 
62 hazır giyim, tekstil, deri, 
halı, yüzde 61 otomotiv, gemi, 
yat, yüzde 61 ile metal, cam, 

-

-

-

-

-

-

BULGULAR
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MARKASININ 

GÖRÜŞME SEKTÖR GRUBU

Tekstil, 
Halı, Deri

Kimyevi Maddeler

Otomotiv, Gemi, Yat

Genel

Elektrik, Makine

Gıda

Metal, Cam, Seramik, Orman

2.520 6

%45

%43

%42

%41

%37

%35

%41

ABD

ALMANYA

AVUSTRALYA

AZERBEYCAN

BAE

BELÇİKA

BREZİLYA

CEZAYİR

ÇİN
FRANSA

GÜNEY AFRİKA

HİNDİSTAN

HOLLANDA
İNGİLTERE

İRANİSPANYA İSRAİLİTALYA JAPONYA

RUSYAKANADA

MISIR
SUUDİ 
ARABİSTAN

TÜRKMENİSTAN

ROMANYA
POLANYA

İSPANYA 80
ALMANYA  79
HİNDİSTAN  77
İTALYA  75

FRANSA  74
JAPONYA  71
TÜRKMENİSTAN  71
BAE  68

BELÇİKA  67
MISIR  67
ROMANYA  67
AB GENEL  65

AVUSTRALYA  62 
ÇİN  62
CEZAYİR  61
SUUDİ ARABİSTAN  60

GENEL  60
GÜNEY AFRİKA  58
POLANYA  54
AZERBEYCAN  53

İRAN  53
RUSYA  53
İSRAİL  52
ABD  49

BREZİLYA  49
HOLLANDA  48
İNGİLTERE  40
KANADA  30
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seramik, orman ürünleri mem-
nuniyet yakaladı. Memnuniyet 
derecesinin bütün sektörlerde 
birbirine yakın ve oldukça 
yüksek olduğu görülen araştır-
mada, genel memnuniyet ise 
yüzde 61 olarak hesaplandı. 
“Türk ihraç ürünlerini tercih 
ederim” diyenlerin oranı yüzde 
55 iken uygun koşullar olursa 
tercih edeceğini belirten firma-
ların oranı da yüzde 37 olarak 
hesaplandı. Tüketici odaklı 
çözüm süreçleri geliştirerek 
uygun koşulların sağlanması 
gerekliliğine vurgu yapan TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“Bu potansiyeli değerlendir-
diğimizde ise yüzde 92’ye 
ulaşıyoruz” diye konuştu. AB 
genelinde bu oranın yüzde 52 
ile biraz daha düşük olduğunu 
dile getiren Büyükekşi, an-
cak bu bölgenin Türkiye’den 
yaptığı ithalatın her geçen yıl 
arttığını belirtti.

Hazır giyim, tekstil, 
deri ve halıda imajımız 
sağlam
Araştırmanın Türkiye Genel 
Algısı başlıklı ayağının sonuç-
larına bakıldığında firmalara 
Türkiye’nin imajı konusunda 
ne düşündükleri sorusuna, 
Türkiye’nin imajını olumlu 
bulanların oranı yüzde 60 
çıktı. Yüzde 12’lik bir grup 
ise ülke imajımızı olumsuz 
bulduklarını belirtti. Özellik-
le hain darbe girişiminden 
sonra Türkiye’nin imajına 

yönelik bir karalama kampan-
yası başlatıldığını söyleyen 
Mehmet Büyükekşi, “Bu suni 
algının etki alanını sınırlamak 
için Ekonomi Bakanlığımızın 
himayesinde TİM ve TOBB 
işbirliğinde bir imaj kampan-
yası başlattık. Şu ana kadar 
7 ülkede toplam 517 milyon 
kişiye ulaştık. Hedefimiz: 2,6 
milyar kişiye ulaşmak” dedi. 
Türkiye’nin genel imajının en 
yüksek olduğu ülkeler ara-
sında yüzde 80 ile İspanya, 
yüzde 79 ile Almanya ve Hin-
distan başı çekerken, sektör 

gruplarında ise kimyevi mad-
deler ile hazır giyim, tekstil, 
halı ve deri grupları yer alıyor. 

Markamızın bilinirlik 
oranı yüzde 41
“Turkey: Discover the Potential 
Kampanya Bilinirlik ve Etkin-
lik” bölümünde ise sonuçlara 
bakıldığında; firmalara Turkey: 
Discover the Potential marka-
sını daha önce görüp görme-
dikleri sorusu yöneltildi. Bu 
soruya verilen yanıtlarda mar-
kamızın bilinirlik oranı yüzde 
41 olarak belirlendi. Türkiye 

markasının yüzde 45 ile en çok 
hazır giyim, tekstil, halı ve deri 
sektöründe sükse yaparken, 
onu yüzde 43 ile metal, cam, 
seramik ve orman ürünleri ta-
kip etti. Araştırmada, Türkiye 
markasının şirket itibarını ne 
yönde etkiledi sorusuna firma-
ların verdikleri yanıtlarda şirket 
itibarını olumlu etkilemediğini 
söyleyenlerin oranı sadece 
yüzde 3’te kaldı. Olumlu veya 
olumsuz bir etkisi yok diyenle-
rin oranı ise yüzde 49, olumlu 
etkilediğini söyleyenler de yüz-
de 44 olarak hesaplandı.

Olumlu

Ne Olumlu
Ne Olumsuz

Olumsuz

Cevap Yok

%60
%26

%12

%2Tercih ederim

Uygun Koşullar 
Olursa Tercih 

Ederim

Asla Tercih 
Etmem

Bilmiyorum/Fikrim Yok

%55

%37

%3

%5 %%
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Suudi Arabistan ile yaşanan krizle son dönemde 
gündeme oturan Katar, bağımsızlığına kavuştuğu 
1971 yılından bu yana gösterdiği performansla 
bugün dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkeleri 

arasında yer alıyor. 

ya ülkeleri ile diğer Arap 
ülkelerinden çalışmak için 
gelenler oluşturuyor. Pet-
rolün ekonomiye etkisi, 
yüksek yaşam standartları, 
yabancılara sunulan sosyal 
hizmetler de bu rakamlarda 
önemli rol oynuyor.

Katar yönetiminden 
önemli reformlar
16. yüzyıldan Birinci Dün-
ya Savaşı’na kadar yaklaşık 
400 yıl boyunca Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bir par-
çası olan Katar, bir süre 

İngiltere’nin himayesinde 
kaldıktan sonra 1971 yılın-
da bağımsızlığını ilan etti. 
Ülkede 19. yüzyılın son-
larına doğru El Sani ailesi 
tarafından kurulan emir-
lik, bağımsızlıktan sonra 
da hâkimiyetini sürdürdü. 
Katar’ın çehresi, 1995 yı-
lında iktidara gelen Şeyh 
Hamad bin Halife El Sani ile 
değişti. Babasına karşı ger-
çekleştirdiği kansız bir dar-
be ile iktidara gelen Şeyh 
Hamad, Katar’ın geleneksel 
politika anlayışını terk ede-

Arap Yarımadası’nın 
doğusunda, Suudi 
Arabistan’dan Basra 
Körfezi’ne uzanan 
bir yarımada üzerin-

de yer alan Katar, zengin 
petrol ve doğal gaz rezerv-
leri sayesinde dünyanın en 
müreffeh ülkelerinden biri 
ve son dönemde dünya si-
yasetinde de etkin bir rol 
oynuyor. Nüfusu iki buçuk 
milyon olan Katar’da her 
sekiz kişiden sadece biri 
Katarlı. Nüfusun kalanını 
Güney ve Güneydoğu As-

rek, ülkenin artan ekonomik 
gücüne paralel, bağımsız 
adımlar atmaya başladı. 
İktidara geldikten sadece 
bir yıl sonra El Cezire tele-
vizyonunu kurarak ulusla-
rarası siyasette aktif bir rol 
üstleneceğinin mesajlarını 
veren Şeyh Hamad, içeride 
de önemli reformlara imza 
attı. Hem siyasette hem de 
ekonomide liberalleşmeye 
yönelik adımlar atan Şeyh 
Hamad döneminde Katar’ın 
petrol ve doğal gaz saha-
ları özel sektöre açılırken 

KÖRFEZ’İN 
İNCİSİ KATAR
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siyaset alanında en önemli 
reform 2003 yılındaki yeni 
anayasa oldu. Kısıtlı da olsa 
demokrasinin önünü açan 
yeni anayasa ile 45 üyeli 
bir parlamento kuruldu, 
belediye seçimleri yapıldı. 
Aynı yıl CENTCOM merke-
zini Katar’a taşıyan Amerika 
Birleşik Devletleri, Irak ve 
Afganistan’da düzenlediği 
operasyonları bu üsten or-
ganize etti. Başkent Doha’ya 
30 km uzaklıktaki El Udeyd 
üssü halen 10 bini aşkın 
ABD askerine ev sahipliği 

yapıyor. 2007 yılında kişi 
başına gelirde dünyanın en 
zengin ülkesi haline gelen 
Katar, Körfez yönetimleri 
arasında yine bir ilke imza 
attı ve Haziran 2013’te Şeyh 
Hamad, görevini kendi rı-
zasıyla 33 yaşındaki oğlu 
Şeyh Temim bin Hamad El 
Sani’ye devretti. Önceliğini 
Katarlıların refahını artırma-
ya veren Şeyh Temim, sağ-
lık ve eğitim reformlarının 
ardından 2022 yılında ülke-
sinin ev sahipliği yapacağı 
Dünya Futbol Şampiyonası-

nı da kapsayan devasa alt-
yapı yatırımlarına yöneldi.  

Güçlü ve aktif
özel sektör
Katar Hükümeti tarafından 
uygulanan ekonomik politi-
kalar temel olarak, ülkenin 
zengin yeraltı kaynaklarının 
da yardımıyla hızlı bir kal-
kınma sürecini yakalamayı, 
dışa açık ve dünyaya enteg-
re bir ekonomi yaratmayı, 
güçlü ve aktif bir özel sek-
tör oluşturarak ekonomide 
kamu kesiminin baskın 

rolünü azaltmayı amaçlıyor. 
Ekonomik yapının petrole 
olan bağımlılığını azaltmak 
isteyen Katar Hükümeti önce 
1987 yılında keşfedilen zen-
gin doğal gaz kaynaklarını 
etkin bir biçimde kullanarak 
gelir kaynaklarını artırmaya 
başladı. Ardından enerji dışı 
alanlarda faaliyet gösterecek 
firmaların Katar’a çekilmesini 
de içeren ekonomik prog-
ramlar yürürlüğe sokuldu. 
Bu çerçevede, Ras Laffan ve 
Mesaieed Sanayi Bölgeleri-
nin yanı sıra; Katar Bilim ve 
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Teknoloji Parkı (Qatar Scien-
ce and Technology Park) ve 
Katar Finans Merkezi (Qatar 
Financial Center) kurularak, 
teknoloji ve finans alanların-
da yabancı yatırımcıların bu 
iki “serbest bölgede” yüzde 
100 yabancı sermayeli şirket 
kurarak faaliyet göstermeleri-
ne imkân tanındı. 1990’ların 
ortalarında başlayan liberal-
leşme, dışa açılma, ekono-
mik faaliyetlerin çeşitlendi-
rilmesi ve yasal reformlar 
sonucunda 2002-2008 yılları 
arasında GSYİH çok hızlı bir 

şekilde artarak 19,7 milyar 
dolardan 115 milyar dolara 
yükseldi. 2009 yılında küre-
sel krizin etkisiyle 97 milyar 
dolara gerileyen GSYİH, 
2011 yılında yine yükselerek 
170 milyar dolar oldu. 2012 
yılında 187, 2013 yılında 
199, 2014 yılında 206 milyar 
dolara kadar çıkan GSYİH, 
petrol ve doğal gaz fiyatla-
rının gerilemesi nedeniyle 
2015 yılında 164,6 milyar do-
lara, 2016 yılında ise 149,5 
milyar dolar düştü. Katar 
Kalkınma Planlama ve İsta-

tistik Bakanlığı ülkenin reel 
GSYİH’sının sabit fiyatlarla 
2017 yılının ilk çeyreğinde 
geçen senenin aynı dönemi-
ne göre yüzde 2,5 oranında 
arttığını açıkladı. 
Dış ticareti uluslararası enerji 
fiyatlarına bağlı olarak şe-
killenen Katar’ın dış ticaret 
hacmi son yıllarda katlanarak 
artıyor. Genel olarak önemli 
ölçüde ticaret fazlası veren 
Katar’ın 2011 yılında 92 mil-
yar dolar olan dış ticaret faz-
lası, 2012 yılında 107 milyar 
dolara 2013 yılında 110 mil-

yar dolara 2014 yılında 101 
milyar dolara, 2015 yılında 
ise 111 milyar dolara ulaştı. 
Son yıllarda hızla gelişen 
ekonomi ile birlikte ithalat 
artışı ihracat artışından hızlı 
olarak gelişmişse de, ihracat-
ta ana kalem olan enerji kay-
naklarının uluslararası piyasa 
fiyatlarındaki artış dolayısıyla 
söz konusu ticaret fazlası 
sürmektedir. 

Dünyanın en önemli 
müteahhitlik hizmetleri
Ülke ekonomisinin gösterdi-
ği güçlü performansın sürdü-
rülebilir kılınması için birbiri 
ardına altyapı ve üstyapı 
projeleri devreye sokuldu. 
Katar, gerek devam eden 
gerekse planlama aşamasın-
daki yoğun alt ve üst yapı 
yatırımları çerçevesinde dün-
yanın en önemli müteahhit-
lik hizmetleri pazarlarından 
biri haline gelmiş durumda. 
Bu projelerin başında 200 
bin kişiye ev sahipliği yapa-
cak Lusail kenti yer alıyor. 
Ayrıca Doha Limanı ve çe-
şitli karayolları projeleri ile 
metro projeleri de büyük 
ölçekli projeler olarak öne 
çıkıyor. Bu arada, etkin ça-
balar sonucunda 2022 yılın-
da yapılacak Dünya Futbol 
Şampiyonası’na ev sahipliği 
yapacak olan Katar, bu or-
ganizasyonla güçlü ekono-
mik yapısını taçlandırırken 
şampiyona için yapılan orta 
ve büyük ölçekli 9 adet yeni 
stadyum da altyapı yatırımla-
rına önemli katkı sağladı.

HAZIR GİYİM

milyar dolar milyar dolar milyar dolar milyar dolar

DERİTEKSTİL HALI

9
% % % %

*TİM tarafından hazırlanan rapor
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Türkiye’deki yatırımları
20 milyar dolar
Katar ve Türkiye arasında 
geçmişten bu yana dostane 
ilişkilerin varlığı devam etti. 
Aralık 2014’te iki ülke arasın-
da “Yüksek Stratejik Komitesi” 
oluşturularak eğitim, sağlık, 
maliye, kültür, gümrük ve 
tarım gibi alanlarda birçok an-
laşma imzalandı. Katar’ın Tür-
kiye’deki yatırımları 20 milyar 
dolara ulaşırken, Katar’dan 
Türkiye’ye boru hattı ile doğal 
gaz tedariki gibi projelerin de 
ekonomik işbirliğini daha da 

güçlendirmesi bekleniyor. 15 
Temmuz hain darbe girişimi-
nin ardından Türkiye’ye ilk 
destek veren ülkelerden biri 
olan Katar’da Türkiye’nin de 
bir askeri üssü bulunuyor. 
İki ülkenin ticari ilişkileri de 
son yıllarda hızla arttı. Bu hızlı 
artışın en önemli nedenlerin-
den biri de ülkedeki dev alt-
yapı yatırımlarından kaynaklı 
olarak inşaat demiri ihracatı 
oldu. 2008 yılında bu ülkeye 
ihracatımızın yüzde 74’ünü 
demir-çelik, yüzde 65’ini ise 
inşaat demiri oluşturdu. Ancak 

-

-

-

-
-

-

-

2009 yılında Katar’ın inşaat 
demiri ithalatını durdurmasıyla 
ihracatımız yüzde 73 azaldı. 
2010 yılında küresel krizin 
yansımalarının devam etmesi 
nedeniyle düşüş devam etti 
Katar’a ihracatımız yüzde 43 
azalarak 163 milyon dolara 
geriledi. 2011 yılında ihracatı-
mız 2010 yılına göre yüzde 16 
artarak 188 milyon dolar, 2012 
yılında da yüzde 37 artarak 
257 milyon dolara çıktı. 2013 
yılında yüzde 5 düşüşle 244 
milyona gerileyen ihracatımız 
bir sonraki yıl yeniden yükse-

liş trendine girdi.  2014 yılında 
yüzde 41 artışla 345 milyon 
dolara ulaşan ihracatımız 2015 
yılında yüzde 22 artarak 424 
milyon dolara, 2016 yılında 
yüzde 4 artarak 430 mil-
yon dolar çıktı. 2016 yılında 
toplam ihracatımızdaki payı 
yüzde 0,3 olan Katar, en fazla 
ihracat yaptığımız ülkeler ara-
sında 53’üncü sırada yer aldı. 
Türkiye’nin Katar’a ihracatında 
her türlü inşaat malzemeleri, 
ev tekstili ve mobilya, gıda, 
doğal taşlar, mücevher, sera-
mik ve cam, beyaz eşya ve 

SAYILARLA KATAR EKONOMİSİ

DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ  (milyar dolar)

BÜYÜME
(%)

GSYİH
(milyar dolar)

SAGP KİŞİ BAŞINA 
GSYİH (dolar)

TÜFE
(%)

2012 4,7 186,8 133.360 2,6

2013 4,4 198,7 136.067 2,5

2014 4,0 206,2 139.353 2,8

2015 3,6 164,6 141.851 2,7

2016 2,4 149,5 143.491 1,8

2017* 2,9 162,3 148.045 3,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

İhracat 74,9 114,5 133,3 136,8 131,6 77,9 53,5

İthalat 23,2 22,3 26,2 27,1 30,4 32,6 25,5

Denge 51,7 92,2 107,1 109,7 101,2 45,3 28,0

Hacim 98,1 136,8 159,5 163,9 162,0 110,5 79,0

KATAR’IN İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE (milyar dolar)

JAPONYA
10,8

MİLYON DOLAR

HİNDİSTAN
7,5

MİLYON DOLAR

SİNGAPUR
3

MİLYON DOLAR

TAYVAN
2,4

MİLYON DOLAR

MISIR
1,5

MİLYON DOLAR
G. KORE

10,1
MİLYON DOLAR

ÇİN
4,1

MİLYON DOLAR

TAYLAND
2,4

MİLYON DOLARİNGİLTERE
1,6

MİLYON DOLAR

ABD
1,2

MİLYON DOLAR
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oto yan sanayi sektörleri öne 
çıkıyor. Katar’dan ithalatımızın 
büyük bölümünü ise işlen-
memiş alüminyum, kimyasal 
maddeler, plastik ve plastik 
mamulleri oluşturuyor.

Katar’a en büyük 
destek Türkiye’den
İki ülke ilişkileri, geçtiğimiz 
Haziran ayında Katar ile bazı 
Arap ülkeleri arasında baş 
gösteren kriz ile yeniden 
gündeme geldi. 5 Haziran’da 
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Bahreyn 
yönetimlerinin Katar ile tüm 
diplomatik ilişkilerini kestikle-
rini açıklarken ilişkilerin düzel-
tilmesi için Doha yönetimine 
13 maddelik talepler listesi 
sundular. Listenin başında ise 
“Türkiye’nin Katar’daki askeri 
üssünün kapatılması” yer alı-
yordu. Katar bu ülkelere yanıt 
olarak uluslararası hukuka 
aykırı hiçbir talebin kabul edil-
meyeceğini açıkladı. Bunun 
üzerine 13 maddelik talep 
listesinden geri adım atan bu 
ülkeler Katar’a altı maddelik 
yeni bir liste sundular. Türkiye 
de krizin aşılması için diyalog 
çağrısı yapan ülkelerin başında 
yer aldı ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Tem-
muz ayında Suudi Arabistan, 
Kuveyt ve Katar’da temaslarda 
bulunarak krizin giderilmesi 
için aktif rol oynadı. Kriz ne-
deniyle tek karayolu sınırının 
Suudi Arabistan tarafından 
kapatılmasıyla tedarikte sorun 
yaşayan Katar’ın yardımına gi-
den ilk ülke de Türkiye oldu. 

TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi Haziran ayında yaptığı 
açıklamada, Katar’la 2016’da 
700 milyon dolara yakın bir 
ticaret hacmine sahip olduğu-
muzu hatırlatarak “Katar’a 439 
milyon dolarlık ihracatımızda 
ilk sırayı elektrik ve elektronik 
ürünler alıyor. Bunu savunma 
ve havacılık, demir ve demir 
dışı metaller, mobilya ve ma-
kine sektörleri izliyor. Gıda 
ürünleri grubunda ise Katar’a 
ihracatımız 37 milyon dolar 
seviyelerinde. Elbette Katar’ın 
önümüzdeki günlerde ürün-
lerimize yönelik talebinde bir 

artış görülebilir. Ancak özel-
likle belirtmek isterim ki; ihra-
catçılarımız sadece Katar’dan 
değil, dünyanın neresinden 
gelirse gelsin bu talebi karşı-
layabilecek deneyim, birikim 
ve güce sahipler” dedi. TİM 
Başkanı Büyükekşi’nin belirt-
tiği gibi başta gıda maddeleri 
olmak üzere her türlü ihtiyaç 
maddesini Türkiye’den almayı 
tercih eden Katar’ın bu davra-
nışı ile Türkiye’den ülkeye ya-
pılan ihracat oranlarında ciddi 
bir artış görüldü. Yaptırımla-
rın başladığı Haziran ayında 
Katar’a ihracatımız bir önceki 

aya göre yüzde 51,5 oranında 
artarak 53,5 milyon dolara çık-
tı. Katar’a ihracat Temmuz’da 
ise yüzde 171,2 artarak 48,1 
milyon dolar oldu. Halen 
Katar’da marketlerin reyon ve 
raflarında en çok Türk malları 
bulunuyor.

Türkiye-İran-Katar 
ticaret yolu açılıyor 
Katar’ın tüm ihtiyaçlarının Tür-
kiye üzerinden sağlanmasını 
istediklerini belirten Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Katar’ın nüfusunun 2,5 milyon 
olmasına rağmen dünyanın 
en yüksek milli gelirine sahip 
ülkesi olması nedeniyle 10 
milyonluk bir ülke gibi tüke-
tim kabiliyeti bulunduğunu 
kaydetti. Ürünlerin taşınma-
sında deniz yolunun ağırlık 
kazanmaya başlayacağını 
kaydeden Zeybekci, “Ayda en 
az 4 büyük tonajlı geminin 
Katar’a gitmesini öngörüyoruz 
ama diğer alternatif de kara-
yolu, esnek ve daha küçük 
paketleri taşımak için. Alterna-
tifler düşünüyoruz ama en ko-
layı İran üzerinden gidilmesi. 
Türkiye-Katar-İran üçlü temas 
noktasındayız” dedi. Türkiye 
ve Katar arasındaki ilk deniz 
yolu ulaşımı 14 gün sürmüştü. 
Son dönemde bu süre 9 güne 
düşürüldü ve ilerleyen dönem-
de ulaşım zamanının 4-5 güne 
veya daha da kısa bir süreye 
düşürülmesi planlanıyor. Öte 
yandan Katar Ticaret Odası, 
Türkiye-İran-Katar arasında 
kurulacak yeni ticaret yolu ile 
ulaşım maliyetlerinin yaklaşık 
yüzde 80 oranında azalacağını, 
ikili ticaretin daha istikrarlı 
ve güvenilir bir hal alacağını 
ve bu yeni ulaşım yolunun, 
Türkiye-Katar arasındaki ti-
caret hacmi açısından faydalı 
bir gelişme olacağını açıkladı. 
Hâlihazırda havayolu navlun 
maliyetleri kilogram başına 
1,2 dolar ve 1,5 dolar arasında 
değişirken, karayolu ile trans-
ferde kilogram başına 15 sent 
navlun maliyeti bulunduğu be-
lirtiliyor. Yeni planlanan ula-
şım yolu ile Mardin’den İran’ın 
Buşehr limanına tırlar ile 22 
saatte ve bu limandan roro ta-
şımacılığı ile Doha Hamad li-
manına 8 saatte ulaşılabilecek 
ve ulaşım toplamda 2 günden 
az sürmüş olacak.
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TÜRKİYE TİCARET 
MERKEZLERİ İLE 
İHRACATÇI HER YERDE…
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TİM’in öncülüğünde çalışmalarına başlanan Türkiye Ticaret 
Merkezleri (TTM), Türk ekonomisine yepyeni bir soluk getirdi. Şu 

ana kadar Tahran, Dubai, New York ve Chicago’da Türkiye 
Ticaret Merkezleri faaliyete geçti. Kısa ve orta vadede dünya 

çapındaki TTM sayısının 50’ye ulaşması hedefleniyor.

kuruşlarından gelen talepler 
doğrultusunda ilgili şehirlerde 
uygun binaların kiralanması 
ve tadilatının ardından gerekli 
personelin istihdamı ile de-
vam eden sürecin devamında 
firmalara ofis ve showro-
om’ların teslimi aşamasına 
geçildi. 
Şu ana kadar bilişim, ik-
limlendirme ve mücevher 
sektörlerinden gelen talepler 
doğrultusunda Dubai’de; 
hazır giyim, tekstil, kimya 
ve mobilya sektörlerinden 
gelen talepler doğrultusun-
da İran’da, hazır giyim, ev 
tekstili, halı ve iş kontratları 

sektörlerinden gelen talepler 
doğrultusunda New York’ta 
ve kimya sektöründen gelen 
talep ile Chicago’da Türkiye 
Ticaret Merkezleri faaliyete 
geçirildi. Gelecek dönem için 
İngiltere, Rusya, Çin, Kenya 
ve İtalya’da Türkiye Ticaret 
Merkezleri projeleri oluşturul-
ması hedefleniyor.

İlk resmi açılış
Tahran TTM 
Tahran TTM’deki tüm 
sektörlere ait ticaret 
merkezleri 25 Şubat 
2017’de katılımcı firmaların 
temsilcileri ve işadamlarının 

Türkiye’nin 2023 ih-
racat stratejisi hedef-
leri doğrultusunda 
değişen rekabet 
koşullarına ve ihti-

yaca uygun olarak ihracatın 
gelişmesine olanak sağlamak 
amacıyla Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) öncülüğün-
de ve koordinasyonunda ku-
rulmasına karar verilen Tür-
kiye Ticaret Merkezleri 2017 
yılı itibarıyla ilk konuklarını 
ağırlamaya başladı. TTM’ler 
için ilk çalışmalar 2016 yı-
lında TİM A.Ş. iştiraki olarak 
ilgili ülkelerde şirketlerin 
kurulmasıyla başladı. İşbirliği 
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katılımıyla faaliyete geçti. 
Mobilya, hazır giyim, tekstil 
ve hammaddeleri ile kimya 
sektörlerini temsilen toplam 
43 firma ile gerçekleştirilen 
ziyaret kapsamında İranlı 
iş adamlarına showroom 
alanları tanıtıldı ve firmalar 
arasında ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirildi. 
Hazır giyim, tekstil ve ham-
maddeleri, kimya ve mo-
bilya sektörlerinden toplam 
63 firmanın yanı sıra Türk 
Hava Yolları Tahran ofisini 
de bünyesinde bulunduran 
Tahran TTM’nin resmi açılışı 
ise Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katılımı ile 9 
Temmuz’da yapıldı. Açılışa 
İran Sanayi Maden ve Ticaret 
Bakanı yardımcısı Mojtaba 
Khosrowtaj ile birlikte 15 
milletvekili ve İranlı konuk-
lar da katıldı. TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi ile birlikte 
merkezin açılışını gerçekleş-
tiren Bakan Zeybekci, açılışta 
yaptığı konuşmada 3 yıl önce 
imzalanan 125 ürünün oldu-
ğu tercihli ticaret anlaşmasına 
daha çok ürünün dahil edil-
mesi için görüş alışverişinde 
bulunulduğunu belirterek “İki 
ülke ticareti arasında hiçbir 
engelin olmasını istemiyoruz. 
Hedefimiz 50 milyar dolarlık 
bir ticarete ulaşmak. 3’üncü 
ülkelerle de ticaret yapmak 
istiyoruz. Kısa sürede Serbest 
Ticaret Anlaşması (STA) süre-
cine ulaşmak istiyoruz” dedi.
Açılış kapsamında Türk ve 
İranlı işadamları arasında ikili 
iş görüşmeleri gerçekleştirdi 
ve Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, İran Sanayi Maden 
ve Ticaret Bakanı yardımcısı 
Mojtaba Khosrowtaj ve diğer 
yetkililerin katılımı ile İran 
Türkiye İş Forumu düzen-
lendi.
İki yıl önce yürürlüğe giren 

Tercihli Ticaret Anlaşması ile 
geçen yıl Türkiye’nin İran’a 
ihracatı bir önceki yıla göre 
yüzde 39 artarak 725 milyon 
dolardan 1 milyar doların 
üzerine çıktı. Bu yılın ilk 5 
ayında İran’a ihracat TTA 
kapsamındaki ürünlerde 
yüzde 8 artarak 391 milyon 
dolara çıktı. TTA kapsamında 
İran’dan yapılan ithalat ise 
2016’da yüzde 42 artarak 32 
milyon dolar seviyesinde ger-
çekleşti. 

Dubai TTM 
faaliyetlerine hızlı 
başladı
Çalışmaları 11 Temmuz 
2016’da TIM TTC Gulf Con-
sulting FZE isimli şirketin 
kurulmasıyla başlayan Dubai 
Türkiye Ticaret Merkezi iki 
ayrı lokasyonda faaliyetlerini 
sürdürüyor. İklimlendirme ve 
bilişim sektörlerinin faaliyet 

gösterdiği Dubai DWTC Türk 
Ticaret Merkezi, Dubai’nin 
en önemli iş merkezlerinden 
biri olan Dubai Dünya Ticaret 
Merkezi’nde (DWTC) faaliyet 
gösteriyor. Mücevher sektörü 
içinse özellikle mücevher ve 
elmas sektöründe yoğunlaş-
mış olan DMCC Almas Tower 
tercih edildi. Dubai DWTC 
TTM, gerekli yasal prosedür-
lerin ve tefrişat çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 

28 Şubat 2017’de düzenlenen 
etkinlikler ile faaliyetlerine 
başladı. 28 Şubat 2017 ta-
rihinde Dubai DWTC TTM 
TİM ortak alanında gerçek-
leştirilen ilk etkinliğe BAİB 
üyesi 14 firma temsilcisi ve 
Carrefour üst düzey yöneticisi 
katıldı. 1 Mart 2017 tarihinde 
düzenlenen ve 250 kişinin 
katıldığı ikinci etkinlik kapsa-
mında Türkiye’den gelen gıda 
sektörü firma temsilcilerine 
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BAE pazarı ile bilgilendirme 
sunumu yapıldı. İhracatçılara 
BAE’de iş yaparken dikkat 
edilmesi gereken hususlar ak-
tarılırken Dubai Ticaret Ataşe-
miz Hasan Önal ve Dubai’de-
ki danışmanlar da BAE pazarı 
ile ilgili bilgileri paylaştılar.
8 Mart 2017 tarihinde yi-
ne Dubai TTM TİM ortak 
alanında çimento sektörü 
temsilcilerine yönelik bir 
bilgilendirme toplantısı dü-
zenlendi. Dubai Ticaret Ata-
şemiz Hasan Önal’ın yaptığı 
BAE çimento pazarı hakkında 
sunuma TİM A.Ş. Başkan 
Yardımcısı Ali Özinönü de 
katıldı. Dubai TTM projeleri 
ofis alanları, iş görüşmelerine 
katılım sağlayan tüm firma-
lar tarafından büyük beğeni 
kazandı. 12-13 Mart 2017 
tarihlerinde, DWTC TTM TİM 
ortak alanında ayakkabı sek-
töründen Ege İhracatçı Birlik-
leri üyesi 9 firma ürünlerini 
sergileyerek ikili iş görüşme-
lerinde bulundu. Dubai Tica-
ret Ataşemiz Hasan Önal her 
etkinlikte olduğu gibi firma 
temsilcilerini yalnız bırakma-
dı ve gelen firmalara TTM or-
tak alan konferans salonunda 
BAE pazarı hakkında bilgi-
lendirme sunumu yaptı.

İHKİB’den Dubai atağı 
İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) tarafından 7 
Nisan 2017 tarihinde gerçek-
leştirilen organizasyona ise 
34 firma temsilcisi katıldı. 
Etkinliğe Dubai Ticaret Ata-
şemiz Hasan Önal da katıla-
rak gelen firma yetkililerine 
TTM ortak alan konferans 
salonunda BAE ekonomisi 
hakkında bilgilendirmede 
bulundu. Organizasyon kap-
samında İHKİB üyelerine 

Dubai’de şirket kurulumu, 
serbest bölgeler ve gümrük 
mevzuatı hakkında bilgi ve-
rildi. Dubai içerisinde başka 
bir TTM projesi olarak, mü-
cevher sektörünün farklı bir 
bölgede, özellikle mücevher 
ve elmas sektöründe yoğun-
laşmış olan DMCC ALMAS 
TOWER’da 30 Ocak 2017 
tarihinde bir ofis kiralandı 
ve 2 yıllık kira sözleşmesi 

yapıldı. Dubai DMCC TT’den 
ilk ihracat ise 27 Haziran’da 
gerçekleştirildi. 

İHİB New York’ta… 
ABD’de Türkiye Ticaret Mer-
kezi çalışmalarının ilk adımı, 
1 Temmuz 2016’da tüm eya-
letlerde açılacak TTM’lerin 
operasyonlarını yürütmek 
üzere New York merkezli 
“TTC USA Consulting Corp.” 

isimli şirketin kurulması oldu. 
Şirket kuruluşu ve muhasebe, 
avukat, personel havuzunun 
oluşturulmasının ardından 
New York’un en gözde iş 
merkezlerinin bulunduğu 
Manhattan bölgesinde 1550 
metrekare toplam alana sahip 
New York TTM’de kiralama 
işlemleri tamamlandı. TTM’de 
faaliyetlerine başlayan ilk sek-
tör halı oldu. New York Halı 
TTM, 10 Mart’ta tadilat ve 
tefrişatın tamamlanmasının ar-
dından 27 Mart 2017 tarihin-
de İHİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Uğur Uysal ve TTM’de 
yer alan firma temsilcilerinin 
katılımıyla fiilen faaliyetlerine 
başladı. 
New York TTM Merkez bina-
sının 7’nci katında yer alan 
hazır giyim sektörü TTM’nin 
inşaat çalışmaları ise 10 Mayıs 
2017 itibarıyla tamamlana-
rak TTM faaliyete hazır hale 

Tahran TTM, açılan ilk Türkiye Ticaret Merkezi 
olarak da dikkat çekiyor. Yüzde 75 oranında 
devlet desteği ile kurulan Tahran TTM’nin İran’la 
ticari ilişkilerin geliştirilmesine ve bu ülkeye yapılan 
ihracatın daha düzenli bir şekilde yürümesine önemli 
katkılar sağlaması bekleniyor. 

İlk Türkiye Ticaret Merkezi TAHRAN’A
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getirildi ve 18 Temmuz 2017 
tarihinde Hazır Giyim TTM 
de fiili olarak faaliyete geçmiş 
durumda. 
Ev tekstili ve iş kontratları 
sektörleri TTM’leri için kat içi 
tadilat ve showroom inşa faa-
liyetlerine 3 Mayıs’ta başlandı. 
Ev Tekstili TTM’de tadilat 
çalışmaları Temmuz ayı itiba-
rıyla tamamlanırken katılımcı 
firmaların ürün sevkiyatları 
devam ediyor. İş kontratları 
sektörü TTM’de ise kat içi ta-
dilat ve showroom inşa çalış-
maları sürdürülüyor. Öte yan-
dan ABD’de ikinci TTM için 
seçilen Chicago kentinde The 
Merchandise Center’da kimya 
sektörünün talebi ile kurulan 
TTM için 235 metrekarelik 
alan kiralandı. Kimya Sektö-
rü TTM’de sergi üniteleri ve 
ürünlerin yerleştirilmesinin 
ardından 1 Mayıs’ta faaliyete 
hazır hale getirilen TTM’de 
halen istihdam edilecek per-
sonel için işe alım süreci de-
vam ediyor.

Yeni projelerde Avrupa 
öne çıkıyor
Gelecek dönem Türkiye Ti-
caret Merkezi projeleri ara-
sında Avrupa’daki çalışmalar 
dikkat çekiyor. TİM A.Ş.’nin 
Avrupa’da üç önemli ülkede 
TTM kurulması yönündeki 
çalışmaları son aşamaya yak-
laşmış durumda. İngiltere’de 
Londra, Rusya’da Moskova ve 
Almanya’da Düsseldorf kent-
lerinde kurulması planlanan 
TTM’ler arasında sonuçlanma-
ya en yakın gözüken Londra 
TTM çalışmaları bilişim ve 
seramik sektörlerinden gelen 
talepler doğrultusunda yürü-
tülüyor. Haziran 2016’da TTC 
Consulting London Limited şir-
ketinin kurulmasının ardından 

Seramik Sektörü TTM için 22 
Mayıs 2017’de St. Cross Street 
adresinde bulunan bina için 
ön sözleşme aşamasına geçil-
di. Bilişim sektöründen gelen 
talep doğrultusunda ise pazara 
daha hızlı giriş yapıp network 
sağlayabilecekleri coworking 
space üzerinde duruldu ve 30 
Mart 2017 tarihinde lokasyon 
görüşmeleri için dünyanın 
çeşitli yerlerinde firmalar için 
ofis alanları sağlayan Wework 
firmasıyla irtibata geçildi. 3 
farklı lokasyonda yapılan 
incelemelerin ardından 17 
firmanın katılım yapabileceği 
bir ofis alanı için görüşmelere 
başlandı. 
Ticarette yaşanan sıkıntılı bir 
sürecin ardından yeniden 
Türkiye’nin önemli ihracat 
pazarları arasında yerini alan 
Rusya’da kurulacak TTM için-
se Nisan ayında TİM A.Ş. Yö-

netim Kurulu Başkanı Mustafa 
Çıkrıkçıoğlu başkanlığında 
hazır giyim, deri, tekstil ve 
mobilya sektörlerinin tem-
silcilerinde oluşan bir heyet, 
Moskova yakınlarındaki “SILK-
WAY” alışveriş merkezi bina-
sını yerinde inceledi. Ziyaretin 
ardından Mayıs ayında taslak 
kira sözleşmesi teslim alınarak 

alan çizimi yaptırılan binada, 
ortak alanlar dışında mağa-
zalar için toplam 34 bin 298 
metrekare alan bulunuyor. 2 
bin 500 araçlık otoparkı ve 
30 bin metrekare kapalı depo 
alanı bulunan binada ayrıca 
30 adet yük ve yolcu asansörü 
hizmet veriyor. Sadece Alman-
ya değil, İngiltere dışındaki 
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tüm Avrupa operasyonlarının 
merkezi olması planlanan 
Düsseldorf’ta Haziran 2016’da 
TTC Consulting Europe 
GMBH şirketinin kurulmasının 
ardından hem Düsseldorf’ta 
hem de İtalya’nın Milano ken-
tinde kurulacak TTM’ler için 
ihracatçı birliklerinden talep 
bekleniyor. 

Çin’deki çalışmalar üç 
merkezde yürütülüyor
Türkiye’nin hedef pazarları 
arasında önemli bir yer tutan 
Çin’de TTM kuruluş çalışma-
ları Çin hükümeti tarafından 
desteklenen “One Belt One 
Road” projesi kapsamında 
başlatıldı. Türkiye ve Çin 
arasındaki ticareti artırmak ve 
Türk markalarının ilgili paza-
ra girişini sağlamak amacıyla 
kurulan İpek Yolu Hava Pro-
jeleri A.Ş. yetkililerinin TİM 
A.Ş. ile irtibata geçmesinin ar-
dından proje yetkilileriyle te-
maslarda bulunmak amacıyla 
Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Çıkrıkçıoğlu geçtiğimiz 
Mayıs ayında Çin’in Chong-
qing ve Chengdu şehirlerine 
ziyaretlerde bulundu. Öte 
yandan mermer sektörünün 
talebi doğrultusunda Çin’in 
Shuitou şehrinde TTM kurul-
ması için lokasyon ile ilgili 
görüşmeler devam ediyor.

Afrika’nın incisi Kenya
Kuruluş çalışmalarında 
önemli ilerleme kaydedilen 
TTM’lerden biri olan Nairo-
bi TTM için Afrika’nın incisi 
Kenya’da 2016 yılında TTC 
consulting Kenya şirketinin 
kurulmasının ardından lo-
kasyon çalışmaları başlatıldı 
ve oluşturulan seçenekler 
TTM talebinde bulunan İİB 
ve İDDMİB temsilcileri ile 

paylaşıldı. Sektör temsilci-
lerinin seçenekler hakkında 
görüşlerini iletmesiyle birlikte 
Kenya’ya yapılacak ziyaret 
ile Nairobi TTM çalışmala-
rında son aşamaya gelinmesi 
planlanıyor. Afrika kıtasında 
ayrıca Nijerya’da Abuja TTM 
ve Gana’da ACCRA TTM pro-
jeleri için ön çalışmalar sür-
dürülüyor. Çalışmaları devam 
eden diğer TTM’ler ise mer-
mer sektörünün showroom 
ve depo çalışması başlattığı 
Katar’ın başkenti Doha ve 
şirket kuruluş çalışmalarının 
başladığı Hindistan’ın Mum-
bai kenti. 

TTM’ler ile farklı bir 
yapılanma…
TİM Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, TİM A.Ş.’nin 2016 
faaliyet raporundaki sunuş 
yazısında dünya genelinde 
ticaretin merkezi kabul edilen 
bölgelerde 7/24 fuar mantı-
ğıyla çalışan TTM’ler sayesin-
de ülkemizde ilk kez pazar 

çalışmalarına farklı bir yapı-
lanma kazandırıldığına dikkat 
çekti. Türkiye Ticaret Merkez-
leri sayesinde, ihracatımızın 
son dönemde sergilediği ba-
şarılı performansı daha güçlü 
bir şekilde devam ettireceğini 
vurgulayan Büyükekşi, “TİM 
olarak bundan sonra da ülke-
mizin ihracat liginde daha da 
yükselmesi için benzer pro-
jeler ile kesintisiz çalışmaya 
devam edeceğiz” görüşünü 
dile getirdi. Aynı raporda 
görüşlerini dile getiren TİM 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Çıkrıkçıoğlu da ülke-

mizin ihracat hamlesinde ve 
ülke imajımızda önemli rol 
üstlenecek Türkiye Ticaret 
Merkezlerinin, yurtdışındaki 
ticaret üssü olması için çalış-
maların kesintisiz sürdürüle-
ceği mesajını verdi. TİM A.Ş. 
CEO’su Bahadır Öztanyel de 
kısa ve orta vadede dünya 
çapında 50’ye yakın Türkiye 
Ticaret Merkezi açılmasının 
hedeflendiğini belirterek 
TTM’lerin amacının 365 gün 
açık showroomlar kurularak 
her ülkede alıcıya güven ve-
ren sürekli ulaşılabilir bir yer 
oluşturmak ve Türkiye mar-
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ABD
Chicago

ABD
New York

İNGİLTERE
Londra

KENYA
Nairobi

ALMANYA
Düsseldorf

Londra Seramik TTM
Londra Bilişim TTM

Moskova TTM
Chengdu TTM 
Chongqing TTM 
Shuitou TTM 

Düsseldorf TTM
Nairobi TTM

 Milano TTM 
Mumbai TTM 

 Abuja TTM 
Accra TTM 
 Doha TTM
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İRAN
Tahran

HİNDİSTAN
Mumbai

BAE
Dubai

RUSYA
Moskava

ÇİN
Chengdu
Chongqing
Shuitou

Hazır giyim İHKİB 18 840 m2

Tekstil ve 
hammaddeleri

İTHİB 19 573 m2

2

2

Hazır giyim İHKİB 6 310 m2

Halı İHİB 3 310 m2

6 2

8 2

2

11 2

- 2

8 2

9 2
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İHKİB öncülüğünde ABD’nin en büyük hazır giyim fuarı Magic Show’a katılan Türk 
firmalarının stantları ziyaretçi akınına uğradı. 21’i milli katılım olmak üzere 35 firma ile 

fuarda yer alan Türk firmalarının ABD pazarına yönelik ümitleri arttı.  

olan Magic Show Fuarı’ndan 
umutlu dönüyor. Türkiye’den 
35 firmanın katıldığı Las Ve-
gas’taki fuarda özellikle de-
nim, ayakkabı, çorap ve deri 
konfeksiyon firmaları büyük 
ilgi gördü.  99 milyar dolarla 
dünyanın en büyük hazır gi-

yim ithalatçısı olan ABD pa-
zarına yönelik ümitler arttı.  
13-16 Ağustos tarihleri ara-
sında Las Vegas’ta düzenle-
nen Magic Show Fuarı, 100 
bini aşkın ziyaretçi sayısıyla 
hazır giyim ve deri sektörle-
rinde üretim yapan firmalar 

için büyük fırsatlar sunuyor. 
Magic Show Fuarı’na katıla-
rak yalnızca ABD pazarına 
hitap etmekle kalmıyor, aynı 
zamanda dünyanın dört bir 
tarafından gelen satın alma-
cılarla da iletişim kurabiliyor-
sunuz. 

Amerika Birleşik 
Devletleri’ni (ABD) 
yeniden radarına 
alan Türk hazır giyim 
firmaları, “1,5 milyar 

dolar ihracat” hedefiyle ka-
tıldığı ülkenin bu alandaki 
en büyük organizasyonu 

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ
ABD’YE İHRACAT HEDEFLERİNE
MAGIC SHOW İLE İLERLİYOR
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Hazır giyimden deriye 
kadar…
Magic Show Fuarı, gerek 
sergilenen ürün çeşitliliği, 
gerek alan büyüklüğü gerek 
katılımcı yoğunluğu gerekse 
de ziyaretçi sayısı açısından 
ABD’nin ve dünyanın en ön-
de gelen moda fuarlarından 
birisi olarak önem taşıyor. 
Fuarda, hazır giyimden deri 
kürk ürünlerine, aksesuardan 
ayakkabıya, tekstil, deri ve 
hazır giyim sektörünün tüm 
bileşenleri etkin bir potada 
eritilerek tüm görkemiyle ser-
gileniyor. Fuarın bu dönemini 
100 bini aşkın ziyaretçi gezdi. 
Fuarın bu döneminde 4 binin 
üzerinde marka/firma katılımı 
ile toplamda 32 ülkenin katı-
lımı gerçekleşti. Fuar esnasın-
da gerçekleşen seminerler de 
büyük ilgi gördü. 

Devasa pazardan
pay almak
Fuara dair görüşlerini payla-
şan İHKİB Başkan Vekili Ke-
malettin Güneş, ABD’nin dün-
yanın en büyük ithalatçı ülke-
si konumunda bulunduğunu 
vurgulayarak, Türkiye’nin bu 
devasa pazardan çok daha 
fazla pay alması gerektiğini 
ifade etti. Türkiye’nin 2016 
yılında ABD’ye toplamda 6,5 
milyar dolar civarında ihracat 
gerçekleştirdiğini ifade eden 
Kemalettin Güneş, “Dünya-
nın yedinci büyük hazır gi-
yim tedarikçisi olan Türkiye,  
ABD’ye 2015 yılındaki 495 
milyon dolar olan ihracatını 
2016 yılında 536 milyon do-
lara çıkardı. 2005 yılı öncesi 
bu rakam 1,5 milyarın üze-
rindeydi. Öncelikli hedefimiz 

1 milyar dolar çıtasına ulaşıp 
ardından da 2003 yılı rakam-
larını yakalamak. ABD’li alı-
cılardan da Türk hazır giyim 
ürünlerine karşı giderek artan 

bir talep var. Bu hedefi ger-
çekleştirmek için hazır giyim 
endüstrisi olarak her türlü 
birikime ve üretim gücüne sa-
hibiz” şeklinde konuştu. 

Fuarın gelecek 
dönemine kayıtlar 
yapıldı bile
İHKİB AB, ABD, Uzakdoğu 
Fuarlar ve Dış İlişkiler Komi-
tesi Başkanı Özkan Karaca, 
21’i milli olmak üzere toplam 
35 firma ile katıldıkları Las 
Vegas’taki fuarda özellikle 
denim, ayakkabı, çorap ve 
deri konfeksiyon firmalarının 
büyük ilgi gördüğünü söy-
ledi. 13-16 Ağustos tarihleri 
arasında düzenlenen fuarda 
Türk firmalarına gösterilen 
yakın ilginin kendilerini son 
derece mutlu ettiğini belirten 
İHKİB AB, ABD, Uzakdoğu 
Fuarlar ve Dış İlişkiler Komi-
tesi Başkanı Özkan Karaca, 
“ABD, yıllık 99 milyar dolarla 
dünyanın en büyük hazır 
giyim ithalatçısı konumunda. 

Magic Show Fuarı, gerek sergilenen ürün çeşitliliği, 
gerek alan büyüklüğü gerek katılımcı yoğunluğu 
gerekse de ziyaretçi sayısı açısından ABD’nin ve 
dünyanın en önde gelen moda fuarlarından birisi 
olarak önem taşıyor. Fuarda, hazır giyimden deri 
kürk ürünlerine, aksesuardan ayakkabıya, tekstil, 
deri ve hazır giyim sektörünün tüm bileşenleri etkin 
bir potada eritilerek tüm görkemiyle sergileniyor.

Ürün skalası geniş BİR FUAR
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Türkiye 10 yıl önce bu pazar-
da 1,5 milyar dolarları yakala-
mıştı. Ancak çeşitli nedenlerle 
rakam 536 milyon dolarlara 
gerildi. Firmalarımız da bu 
noktada dünyanın en büyük 
pazarı olan ABD’den uzaklaş-
maya başladı. İHKİB olarak 
son birkaç yıldır ABD’ye özel 
bir önem veriyoruz. ABD’nin 
en büyük hazır giyim fuarı 
olan Magic Show’a milli ka-
tılım düzenliyoruz. Bugün 

35 firmamızın katıldığı fuara 
gelecek sezon en az 50 firma 
katılacağından eminim. Çünkü 
katılımcı bütün firmalar 2018 
için rezervasyonlarını yaptırdı-
lar” ifadelerini kullandı.

New York TTM 
ihracata katkı sunacak
Amerikalıların özellikle de-
nim, çorap ve ayakkabı 
sektörlerinden daha çok 
firmanın katılmasını bekle-

Yönetim Kurulu Üyesi Sabri 
Sami Yılmaz, fuarın güzel 
bir atmosferde geçtiğini 
belirterek, şöyle konuştu. 
“Hareketlilik son safhadaydı. 
Katılımcı Türk firmalarımızın 
da fuardan memnun kaldık-
larını gördük. Magic Show 
Fuarı, Avrupa’da düzenlenen 
fuarlardan geri kalmayan bir 
yapıya sahip. Fuara her dö-
nem katılım sağlayan firmala-
rımızın sayısı artış gösteriyor, 
ilerleyen dönemlerde daha 
da artacak. ABD, ihracatta 
büyük hedeflerimizden biri. 
Bu ülkeye ihracatımızı ar-
tırmak zorundayız. Bunun 
bir sacayağı da fuardır. New 
York şehrinde açılan Türkiye 
Ticaret Merkezleri de ihraca-
tımıza katkı yapacak önemli 
bir çalışma.”
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Nazım Kanpolat da İHKİB 
Yönetim Kurulu olarak ABD 
pazarına girmenin  kapı-
larından biri olan bu fuarı 
çok önemli bulduklarını 
söyleyerek, fuarın iç giyim 
sektörü için de ne denli 
önemli olduğunu şu sözlerle 
ifade etti: “ABD dünyada 
hazır giyim ve  iç giyim itha-
latçısı ülkeler sıralamasında 
ilk sırada yer almakta olup, 
sadece iç giyimde toplam 
dünya ithalatının yüzde 25’i 
ile yaklaşık 10 milyar doları 
yapmaktadır. Bu nedenler-
den dolayı hazır giyimin bir 
kolu olan iç giyim sektörü-
müzden ürün grupları uygun 
olan firmalarımızın  bu fuara 

diklerini söyleyen İHKİB AB, 
ABD, Uzakdoğu Fuarlar ve 
Dış İlişkiler Komitesi Başkanı 
Özkan Karaca, bu durumun 
2005 öncesindeki 1,5 milyar 
doları yakalama ümidini her 
fuarda daha çok artırdığını 
kaydetti. ABD’nin hazır giyim 
pazar büyüklüğünün 2021’de 
320 milyar dolara çıkacağı-
nın öngörüldüğünün altını 
çizen Özkan Karaca, New 
York’ta açılan Türkiye Ticaret 
Merkezi’nin (TTM) de bu de-
vasa rakamdan daha çok pay 
alınmasına büyük katkı suna-
cağını sözlerine ekledi. 

ABD’ye giriş kapısı
Fuarı değerlendiren İHKİB 

İlker KARATAŞMustafa ŞENOCAK
OTİAD Başkanı İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı 

-

-

-

-

-
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katılarak pazarda söz sahibi 
olması gerektiğini düşünü-
yorum.”

Fuarlar ihracat 
kapısının anahtarı
Fuarı değerlendiren OTİ-
AD Başkanı İlker Karataş, 
“Türkiye’nin İHKİB organizas-
yonu ile milli katılım gerçek-
leştirdiği bu sezonki fuar, iki 
ayrı alanda 11 ayrı bölümde 
hazır giyim sektörünün tüm 
bileşenlerine yer verdi. Türk 
firmaların Şubat ayında daha 
fazla ilgi gösterdiği fuardan 
edindiğim izlenim; özellikle 
kadın-erkek günlük giyim 
üreticileri için oldukça ca-
zip olması. Ayrıca Magic 
Las Vegas’da düzenli olarak 
daha çok katılımcı ile var 
olmamız önemli gözüküyor; 
ancak fuarın genel havasına 
bakıldığında nicelikten çok 
nitelikli katılım biraz daha 
önem kazanıyor” ifadelerini 
kullanıyor. 
“Bizlerin her şeyden önce bu 
lige çıkmak için hazır olma-
mız gerekiyor” diye konuşan 
İlker Karataş, “Bu tür plat-
formlarda firmalarımızın men-
faatlerinin yanında ülke ima-
jının da son derece önemli 
olduğunu unutmamak gereki-
yor. Fuarlar ihracat kapısının 

anahtarını elinde tutan önem-
li organizasyonlardır. Önce 
kendimizi, üretim ve tasarım 
kabiliyetimizi doğru konum-
landıralım; sonra hangi fuarda 
nasıl yer alacağımıza karar 
verelim; başarı kendiliğinden 
gelecektir” diye belirtti. 

ABD pazarını 
düşünenler için doğru 
platform
Bir moda ve ticaret şöleni 

pastadan aldıkları payı bü-
yütmek için yarışırlarken, 
yeni katılımcılar bu önemli 
pazardan pay almaya çalış-
tı. Fuarın bu döneminde 4 
binin üzerinde marka/firma 
katılımı ile toplamda 32 ülke 
katılımı gerçekleşti. Bu çerçe-
vede fuar hem mevcut pazarı 
korumak ve artırmak isteyen, 
hem de pazara yeni giriş 
yapacak firmalara uygun bir 
platform yaratıyor.

havasında geçen fuar, 100 
bin gibi devasa ziyaretçi 
rakamlarıyla aynı zamanda 
önemli bir moda ve ulusla-
rarası ticaret etkinliği. Fuar-
da hem Amerika pazarında 
adını duyurmuş katılımcılar, 
hem de bu pazara girmek 
isteyen katılımcılar stant açtı. 
Fuarın yeni döneminde de 
ABD pazarında adını duyur-
muş katılımcılar, her dönem 
olduğu gibi bu dönem de 

Özkan KARACAKemalettin GÜNEŞ Nazım KANPOLATSabri Sami YILMAZ
İHKİB ABD, AB ve Uzakdoğu 
Fuarlar Komitesi Başkanı

İHKİB Başkan Vekili İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi 
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CHIC Şanghay Fuarı, Sonbahar ve İlkbahar dönemleri için buluşma 
tarihini açıkladı. Sonbahar dönemi için tüm hazırlıklarını tamamlayan 

CHIC, 850 firmayı ağırlayacak. 

yaklaşık 350 yabancı katılımcı 
açıklandı. 
CHIC Fuarı, İlkbahar dönemi 
için de buluşma tarihini açık-
ladı. 14-16 Mart 2018 olarak 
İlkbahar buluşma tarihini 
belirleyen fuar yönetimi, ala-
nını da genişletiyor. Sonbahar 
döneminde 50 bin metrekare 
alanda ziyaretçilerini ağırlar-
ken, 2018 İlkbahar dönemin-
de 100 bin metrekare alana 

in pazarına girmek için 
bir köprü görevi gören 
CHIC Şanghay Fuarı, 
11-13 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleşe-
cek. CHIC Sonbahar 

döneminde, 850 katılımcı 
firmaya mükemmel bir bakış 
açısı kazandıracak. Fuarın 
sonbahar dönemi için Fransa, 
İtalya, Kore, Polonya, İspanya, 
İngiltere gibi 20 ülkeden de 

Heritage, Urban View, New 
Look, Kids’ Paradise, Secret 
Stars, Impulses gibi. 

Türk markaları için 
kaçınılmaz fırsat
Hazır giyimden aksesuara, 
çantadan ayakkabıya kadar 
birçok üründe geniş bir yelpa-
ze sunan CHIC Şanghay Fuarı, 
Türkiye için deri ve tekstil 
sektörü için önemli bir fırsat 
seçeneği olarak görülüyor. 
Fuara milli katılım düzenleyen 
İDMİB, katıldığı her dönemde 
ziyaretçiler tarafından yoğun 
ilgi ile karşılaştı. Önemli sipa-
rişlerle yurda dönen Türk ih-
racatçısı ziyaretçiler tarafından 
CHIC Şanghay Fuarı’nın me-
rakla beklenen isimlerinden 
biri olmayı başardı. Çin paza-
rına girmek isteyen veya bu 
pazarda kalıcı olmak isteyen 
Türk firmaları, CHIC Şanghay 
Fuarı’nın kapısını çalmak zo-
runda. 

Lüks İtalyan markalar 
fuarda…
Çin’de güçlü imaj ve perfor-
mans çizen İtalya da fuarın 
yine Sonbahar döneminde 
lüks markalarıyla boy göstere-
cek. İtalya’nın Bottega Veneta, 
Giorgio Armani, Gucci, Krizia, 
Missoni, Prada gibi lüks mar-
kalar Çin pazarında yer alıyor 
ve fuara da katılım sağlıyor. 
Bunlara ek olarak fuarın bu 
döneminde Dolcepunta, Fes-
sura, Fiore Sassetti, Giovanni 
Fabiani, Moschino, Naturino, 
Sara Kent, Spernanzoni, Thi-
erry Rabotin, Voile Blanche 
gibi yaklaşık 20 İtalyan marka-
sı yer alacak.  

WeChat ile etkin sosyal 
medya tanıtımı
Fuar idaresi fuar esnasında, 
WeChat aracılığıyla sosyal 
medya tanıtımı, etkin bir satın 
alım için en önemli iletişim 
araçlarından biri olarak kulla-
nacak. Çin’de 700 milyonun 
üzerinde kullanıcısı olan WeC-
hat en popüler mobil Messen-
ger uygulaması. CHIC, katı-
lımcılarla ilgili en yeni bilgileri 
180 bin’in üzerinde takipçisine 
ait veritabanına iletmek için 
WeChat’ı kullanıyor. Aynı 
zamanda Moda Forumu’nda 
yaklaşık 20 moda gösterisi zi-
yaretçileri bekliyor olacak.

CHIC ŞANGHAY SONBAHAR 
DÖNEMİ İÇİN HAZIR 

taşıyor. İnovasyon ve yaratıcı 
fikirler üzerinde çalışan fuar 
yönetimi, Ekim ayının konu-
sunu Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk (KSS) odaklı Sürdürü-
lebilirlik Bölgesi olarak öne 
çıkaracak. Çin markaları, bazı 
uluslararası markaların Çinli 
distribütörlerinin koleksiyon-
larıyla birlikte aynı zamanda 
farklı yaşam tarzı bölümlerine 
ait tasarımlar da sunacak: 

CHIC Şanghay
11-13 Ekim 2017 / 14-16 Mart 2018
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Kendi alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olan AYMOD, 4-7 
Ekim tarihlerinde ziyaretçilerinin ağırlamaya hazırlanıyor. Gelecek 

sezonun ayakkabı trendlerinin belirleneceği fuara, 60 ülkeden alım 
heyeti gelecek.

Ayakkabı Sektörü Araştırma 
Geliştirme Eğitim Vakfı (TA-
SEV), KOSGEB desteği ile 
organize ediliyor. 2018 İlkba-
har/Yaz sezonu ayakkabı ve 
saraciye modellerinin ziyaret-
çilerin beğenisine sunulacağı 
AYMOD Fuarı’nı bu döne-
minde 20 bin profesyonelin 
ziyaret etmesi bekleniyor. 60 
ülkeden gelecek alım heyetini 
ağırlayacak fuarda, yerli ve 
yabancı ayakkabı markaları 
da ziyaretçilerle buluşacak.

İtalya’dan
Katar’a kadar…
Ayakkabı ve saraciye sek-
törüne yön veren 400’ün 
üzerinde katılımcının 1000’in 

Türk ayakkabı ve 
saraciye sektörü-
nün gelişiminde 
önemli rol oyna-
yan AYMOD-Ulus-

lararası Ayakkabı Moda Fuarı, 
4-7 Ekim tarihlerinde 58’inci 
kez CNR EXPO Yeşilköy’de 
gerçekleşecek. İstihdamın 
artışı için önemli bir kaynak 
olan ve Türk ayakkabı sek-
törünün en büyük buluşması 
AYMOD, yılda iki kez düzen-
leniyor. 
Kendi alanında dünyanın en 
büyük ikinci fuarı olan AY-
MOD, CNR Holding Kuruluşu 
Pozitif Fuarcılık tarafından 
Türkiye Ayakkabı Sanayici-
leri Derneği (TASD), Türkiye 

vo Lota, Ridge, İlvi, Marco-
men, Bulldozer, Darkwood, 
Topbaş United, Ferudun 
Kundura, Poletto, Dunlop gi-
bi isimler yer alacak. Fuarda, 
yabancı markaların yanı sıra 
alım heyeti de ağırlanacak. 
2023 yılında 2,5 milyar dolar 
ihracat hedefleyen ayakkabı 
sektörü için yurtdışı alım 
heyeti çalışmalarına yoğun 
bir mesai harcayan TASD ve 
CNR Holding, bu çalışma-
ların sonucunda aralarında 
İtalya, Hollanda, Almanya, 
Yunanistan, Rusya, Ukrayna, 
Belarus, Suudi Arabistan, Ka-
tar, Lübnan, B.A.E. ve İran’ın 
da bulunduğu 60 ülkeden 
fuara gelecek alım heyetini 
ağırlayacak. Türkiye’nin dört 
bir yanında bulunan, toptan 
ve perakende ayakkabı alım-
satım faaliyetlerinde bulunan 
1000’in üzerinde firmanın 
yöneticileri de CIP davetli 
programı kapsamında fuarı 
ziyaret edecek.

üzerinde markasının yeni 
ürün ve hizmetlerinin sergi-
lendiği fuarda; ziyaretçilerin 
yeni ürünlerle buluşması, 
katılımcı firmaların da ta-
nıtımlarını en etkili şekilde 
yapmaları ve iş hacimlerini 
artırmaları hedefleniyor. 
Ayakkabı ve saraciye moda-
sına yön veren dünyaca ünlü 
markaların katılımcı olarak 
yer alacağı AYMOD Fuarı, 
60 bin metre kare alanda 
gerçekleştirilecek. Fuarda 
görülebilecek yerli ve yaban-
cı markalar arasında; Ham-
mer Jack, Tergan, Twigy, 
Cabani, Ricardo Colli, MCP, 
Scooter, Conteyner, Euro-
mar, Lapinta, Devran, İnuo-

AYMOD AYAKKABIDA TRENDLERİ 
BELİRLEMEYE HAZIRLANIYOR



ECE FERMUAR TEKSTİL SAN. A.Ş. Firuzköy Mezarlık Altı Cad. No: 10, 34850 Avcılar-İstanbul/Türkiye
Tel: (+90 212) 428 23 40 (Pbx)  -  Faks: (+90 212) 428 23 51  -  Satış Faks: (+90 212) 428 23 46

e-mail: satis@ecefermuar.com.tr - info@ecefermuar.com.tr - www.ecefermuar.com.tr

SU GEÇİRMEZ YENİ KOLEKSİYON
NEW WATERPROOF COLLECTION

# Kamuflaj
# Camouflage



TASARIM

80 ▶ EYLÜL 2017

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nın finalistleri belli 
oldu. Yarışmanın koçu Moda Tasarımcısı Simay Bülbül ile bir araya gelen finalistler, teknik 

detaylar hakkında bilgi aldılar.  

Türk Lirası ve üçüncüye de 
3 bin Türk Lirası para ödülü 
verilecek. Bu kategoride dere-
ceye giren ilk 3 yarışmacıya, 
İDMİB tarafından belirlenecek 
kurumda, yüzde 90 devamlılık 
şartı aranmak şartıyla, yurti-
çinde 6 ay yabancı dil eğitimi 
sağlanacak Yurtdışı eğitim 
ödülünü kazanan yarışma 
birincisi ise yurtiçinde alacağı 
dil eğitiminden 1 sene süreyle 
faydalanabilecek. İlk üç fina-

İDMİB tarafından dü-
zenlenen Detay De-
ri Ürünleri Tasarım 
Yarışması’nın finalistleri 
belli oldu. Deri konfek-

siyon kategorisinin finalistleri; 
İnci Eren, Furkan Erdoğan, 
Fatih Uğur, Esra Ayşe Ak-
kaya, Hatice Kübra Çiçek, 
Cihan Gözel olurken, saraciye 
kategorisinin finalistleri; Tuğ-
çe Özcan Altunkalem, Sena 
İlkyaz, Zeynep Çiğdem Alt-
mışoğlu, Sebiha Atilla, Bektaş 
Şahin, Berk Gümüşterazili 
oldu.

Teknik detaylar 
konuşuldu 
11 Ağustos tarihinde Detay 
Deri Ürünleri Tasarım Yarış-
ması koçu Moda Tasarımcısı 
Simay Bülbül, yarışmanın 
deri konfeksiyon ve saraciye 
finalistleriyle buluştu. Her 
finaliste üretim aşamasında 
çalışacağı firma bildirildi. Mo-
da Tasarımcısı Simay Bülbül, 
finalistlere üretim aşamasında 
dikkat etmesi gereken husus-
ları hatırlatarak, finalistlerle 
tasarımların teknik detayları 
üzerinde konuştu.

Büyük ödüller…
Deri konfeksiyon kategorisin-
de birinci olan yarışmacıya 10 
bin Türk Lirası, ikinciye 5 bin 

İDMİB tarafından belirlenecek 
kurumda, yüzde 90 devamlılık 
şartı aranmak şartıyla, 6 ay 
yabancı dil eğitimi sağlanacak. 
Yurtdışı eğitim ödülünü kaza-
nan yarışma birincisi yurtiçin-
de alacağı dil eğitiminden 1 
sene süreyle faydalanabilecek. 
Dünyanın en kapsamlı saraci-
ye fuarı olan “MIPEL”i ziyaret 
hakkı kazanacak finalistlerin 
tasarımları ayrıca İstanbul Deri 
Fuarı’nda sergilenecek.

DETAY’IN FİNALİSTLERİ GÜN SAYIYOR

liste dünyanın en önemli ve 
en kapsamlı deri fuarı olan 
“MIFUR Fuarını” ziyaret hakkı 
tanınırken aynı zamanda fi-
nale kalan tasarımlar İstanbul 
Deri Fuarı’nda sergilenecek. 
Saraciye kategorisinde birinci 
olan yarışmacıya 10 bin Türk 
Lirası, ikinciye 5 bin Türk 
Lirası ve üçüncüye ise 3 bin 
Türk Lirası para ödülünün sa-
hibi olacak. Bu kategoride de-
receye giren ilk 3’e yurtiçinde, 
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TÜİK, Haziran dönemine ilişkin 
sanayi üretimi verilerini açıkladı. 

Takvim etkilerinden arındırılmış 
sanayi üretimi, Haziran ayında yıllık 
bazda yüzde 3,4 oranında artış gös-
terdi. Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış üretim, aylık bazda 
yüzde 0,4 geriledi. Öte yandan 
arındırılmamış verilere göre sanayi 
üretimi, yıllık bazda yüzde 3,6 
düştü. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış alt sektörler incelendi-
ğinde, Haziran ayında bir önceki aya 
göre en yüksek artış yüzde 29,1 ile 
bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatında gerçekleşti. 
Bu artışı, yüzde 19,2 ile makine ve 
ekipmanların kurulumu ve onarımı 
ve yüzde 14,1 ile diğer ulaşım araç-
larının imalatı takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Temmuz ayına ilişkin “Yurt Dışı 

Üretici Fiyat Endeksi” bültenini 
yayımladı. YD-ÜFE Temmuz’da bir 
önceki aya göre yüzde 2,24, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
8,09, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 23,99 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 16,62 artış 
gösterdi. Bir önceki aya göre en faz-
la artış; yüzde 3,66 ile deri ve ilgili 
ürünler, yüzde 3,59 ile motorlu kara 
taşıtları, römork ve yarı römork, 
yüzde 3,39 ile diğer ulaşım araçları 
alt sektörlerinde gerçekleşti.

2017 yılı Temmuz ayında bütçe 
gelirleri bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 23,3 oranında artarak 
52,5 milyar TL olurken, bütçe gi-
derleri yüzde 21,5 oranında artarak 
51,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 
Bütçe, Temmuz ayında 926 milyon 
TL fazla verdi. 2016 yılı Ocak-Tem-
muz döneminde 1,3 milyar TL fazla 
veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Temmuz 
döneminde 24,3 milyar TL açık verdi. 
2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
31,9 milyar TL faiz dışı fazla veril-
miş iken 2017 yılı Ocak-Temmuz 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Kanunlarını bir-

leştireceklerini ve tek bir kanun haline 
getireceklerini söyledi. Ağbal Bitlis’te 
yaptığı açıklamada Hükümet olarak, 
önümüzdeki günlerde ekonomiyle 
ilgili arka arkaya önemli yasal düzen-
lemeleri kamuoyuna açıklayacakla-

rını söyledi. Ağbal, şunları söyledi: 
“Eylül’den itibaren hükümetin en ön-
celikli gündemini ekonomi oluştura-
cak. Ekonomi Koordinasyon Kurulunda 
yapısal reform niteliğinde birçok ko-
nuyu konuşuyoruz. Bunları tamamla-
dıktan sonra Meclis’in açılmasıyla çok 
kapsamlı yasal düzenlemeleri Meclis’e 

döneminde 8,4 milyar TL faiz dışı 
fazla verildi. 2017 yılı Ocak-Temmuz 
döneminde bütçe gelirleri bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 

oranında artarak 351,7 milyar TL 
oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 18,9 
oranında artarak 376 milyar TL olarak 
gerçekleşti.

getireceğiz. Birkaç konuyla ilgili yasal 
çalışmalarımız var. Bunlardan en 
önemlisi Gelir Vergisi Kanunu. Gelir 
ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nu bir-
leştireceğiz, tek bir kanun yapacağız 
ama yatırımın, üretimin, istihdamın ve 
ihracatın önünü açan, vergi yükünde 
eşitliği, adaleti öngören, en önemlisi 
Türkiye’yi daha rekabetçi yapan bir 
düzenlemeyi Meclis’e getireceğiz. 
Katma Değer Vergisi Reformu da çok 
önemli. Katma Değer Vergisi Kanunu 
birçok ülkede uygulanıyor ve farklı 
şekillerde. Türkiye’deki Katma Değer 
Vergisi Kanunu sistemi işletmeler üze-
rinde önemli yükler oluşturuyor. Bura-
da reform yapacağız. Bir iki ay içinde 
onu da tamamlayarak kamuoyunun 
gündemine getireceğiz. Üretimle 
ilgili yeni çalışmalar yapılıyor. Önemli 
düzenlemeleri paylaşacağız.”

Yılın ilk yarısında, teşvik belgeli 
yatırımlar geçen yılın aynı dö-

nemine göre yüzde 12,95 artarak 
44 milyar 992 milyon liradan, 50 
milyar 819 milyon liraya yükseldi. 
Bu süreçte bir kişilik istihdam için 
488 bin liralık yatırım yapılırken, 
ortalama yatırım büyüklüğü geçen 
seneye göre 4 milyon lira civarında 
azalarak 15,4 milyon liradan, 11,1 
milyon liraya indi. Öte yandan, 

yatırım ve istihdamı artırmak ama-
cıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde yer alan 23 ilde süper 
teşvikler öngören Cazibe Merkezleri 
Programı’nda başvuruların değer-
lendirme aşaması tamamlandı. 
Ocak-Haziran döneminde teşvik bel-
geli yatırım sayısı geçen yıla oranla 
yüzde 30,92 artarak 2 bin 888’den, 
3 bin 781’e yükseldi. Bu dönemde 
yabancı yatırım sayısı yüzde 49,6 

artarak 106’dan 158’e, yerli yatırım 
sayısı ise yüzde 30,23 artarak 2 bin 
782’den 3 bin 623’e çıktı. Ortalama 
yatırım tutarları geçen yıla göre 
gerilediği için, öngörülen sabit yuta-
rım tutarı, yatırım sayısı kadar artış 
göstermedi. Yabancı yatırımların 
tutarı yüzde 47,12 artarak 10 milyar 
484 milyon liraya, yerli yatırımlar 
ise yüzde 6,17 artarak 40 milyar 335 
milyon liraya çıktı.
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Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi verilerine göre bu yılın 

ilk yarısında 376,4 milyar TL tuta-
rında 10,2 milyon adet çek keşide 
edildi. Geçen yılın ilk yarısında ise 
10,8 milyon adetlik 344,5 milyar 
TL tutarında çek düzenlenmişti. 
Ocak-Haziran döneminde kar-
şılıksız işlemi yapılan çek adedi 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 34,8 azalarak 385,8 bin 
adetten 251,4 bine geriledi. Çek 
tutarı da yüzde 30,7 düşüşle 13,3 
milyar TL’den 9,2 milyar TL’ye 
düştü. Ocak ayında karekodlu çek 
kullanımının zorunlu hale gelme-
siyle 2016 yılında yüzde 3,7 olan 
karşılıksız çek oranı, 2017 yılında 
yüzde 2,5’e geriledi. Böylece 
karşılıksız çek oranı 2008 yılından 
bu yana en düşük seviyesine geri-
lemiş oldu. 

Kurulan şirket sayısı 
Temmuz’da bir önceki aya 

göre yüzde 12,72 azalarak 5 bin 
195 oldu. Aynı dönemde kapa-
nan şirket sayısı yüzde 7,28 arta-
rak bin 90 olarak gerçekleşti. Ku-
rulan şirket sayısında bir önceki 
aya göre yüzde 12,72, kooperatif 
sayısında yüzde 14,94 gerçek kişi 
ticari işletme sayısında yüzde 
15,98 azalış oldu. Kapanan şirket 
sayısı bir önceki aya göre yüzde 
7,28, kapanan kooperatif sayısı 
yüzde 26,04 artarken kapanan 
gerçek kişi ticari işletme sayısı 
yüzde 0,13 oranında azaldı. Ka-
panan şirket sayısında geçen yı-
lın aynı ayına göre yüzde 112,89 
artış oldu. 

KARŞILIKSIZ ÇEK ORANI
9 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

KURULAN ŞİRKET AZALDI, 
KAPANANLAR ARTTI

Erdoğan KARAHAN
Yeminli Mali Müşavir

İZAHA DAVET
MÜESSESESİ GETİRİLDİ

erdogankarahan@istanbulymm.com

4
82 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin 
niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı 
değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, 
yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile 

uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmektedir.
1) İzaha davet müessesesi nedir?
İzaha davet; verginin ziyaa uğradığına dair emareler 
bulunması halinde yetkili merciler tarafından yapılmış 
ön tespitlere dayanarak mükelleflerden açıklama talep 
edilmesidir.
2) İzaha davet müessesesinin avantajları nelerdir?
Bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda 
vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükellefle-
rin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk 
edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği 
durumlarda ise; izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 
içerisinde, hiç verilmemiş olan vergibeyannamelerinin 
verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının 
tamamlanması veya düzeltilmesi,ödeme süresi geçmiş 
bulunan vergilerin ödemenin geciktiği her ay ve kesri 
içinuygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah 
zammı) aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı ceza-
sının ziyaa uğratılan vergi üzerinden yüzde 20 oranında 
kesilmesini sağlamaktadır. 
3) İzaha davet müessesesi hangi şartlarda işletil-
meye başlanabilir?
-Verginin ziyaa uğradığına dair emareler bulunması,
- Yetkili merciler tarafından ön tespitin yapılmış olması,
Bunun yanı sıra mükellef hakkında Vergi incelemesine 
başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk işlemi-
ninyapılmamış olması, yine mükellef hakkında İhbarda 
bulunulmamış olması gerekmektedir.
4) Hangi konular izaha davet kapsamındadır?
-ba-bs bildirim formlarında yer alan bilgilerin analizi so-
nucunda; kredi kartı satış bilgileri ile katma değer vergisi 
(KDV) beyannamelerinin karşılaştırılması; yıllık beyan-
nameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 
karşılaştırılması; çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde 
edilen bilgiler ile asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması 
sonucunda; yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri 
üzerinde yapılan indirimleri, kanuni oranları aşan; dağıttı-
ğı kâr üzerinden tevkifat yapmadığı tespit edilenler; geç-
miş yıl zararlarının mahsubu yönünden; iştirak kazanç-

Hatırlanacağı üzere, 9 Ağustos 2016 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 
sayılı Kanun’un 22’nci maddesiyle, 
Vergi Usul Kanunu’nun mülga 370’inci 
maddesi, “İzaha davet” başlığı altında 
yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda 
haklarında henüz vergi incelemesine 
başlanılmamış veya takdir komisyonu-
na sevk edilmemiş mükellefler için iza-
ha davet müessesesi getirilmişti.

larını ilgili hesapta göstermeyen mükellefler; kurumlar 
vergisi kanununun 5/1-e maddesindeki istisna ile ilgili 
olarak mükellefler; örtülü sermaye yönünden mükel-
lefler; ortaklardan alacaklar için hesaplanması gereken 
faizler yönünden; ortaklık hakları veya hisselerini elden 
çıkardıkları halde beyanda bulunmayan limited şirket 
ortakları; gayrimenkul alım/satım bedelinin eksik beyan 
edilmiş olabileceğine dair haklarında tespit bulunanlar; 
gayrimenkullere ilişkin değer artışı kazançları yönünden 
mükellefler; gayrimenkul sermaye iratlarını beyan et-
meyen veya eksik/hatalı beyan eden mükellefler; sahte 
veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması 
durumunda mükelleflerin izaha davet edilmesi
5) İzaha davet yazısı alanların yapması gerekenler 
nelerdir?
Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin madde 
hükümlerinden yararlanmalarıiçin tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde yetkili komisyona izahta 
bulunmalarıgerekmektedir. Bu süre içerisinde ilgili ko-
misyona izahta bulunmayanlar budüzenlemeden yarar-
lanamayacaktır.
Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 10 gün için-
de değerlendirilerek sonucabağlanacaktır.
Bununla birlikte, izaha davet şartlarından herhangi birini 
taşımadığı anlaşılanmükelleflerin vergi beyannamelerini 
vermelerine engel bir durumbulunmamaktaolup, vergi 
incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna 
sevkedilmeden beyannamelerini vermiş olanlara, ziyaa 
uğratılan vergi üzerinden Vergi UsulKanununun 344 
üncü maddesi gereği %50 oranında vergi ziyaı cezası 
kesilecektir.
6) Verginin ziyaa uğratılmadığına dair, yapılan 
izahınyeterli bulunması 
Haklarında yapılan ön tespite ilişkin vergi ziyaına ne-
den olunmadığı yönündemükellefçe izahta bulunulması 
üzerine, mükellefin izahının komisyonca yeterlibulun-
masıhalinde, mükellef hakkındasöz konusu tespitle ilgili 
olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sev-
kişlemi yapılmayacaktır.
7) Verginin ziyaa uğratılmadığına dair yapılan iza-
hın yeterli bulunmaması 
Mükellefçe yapılan izahın, komisyonca yeterli bulun-
maması halinde budurum mükellefe bildirilecektir. 
Bu bildirim üzerine, izahın yapıldığı tarihten itibaren 
15günlük süre sona ermeden mükellefçe; hiç verilmemiş 
olan vergi beyannamelerininverilmesi, eksik veya yanlış 
yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilme-
si, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin 
geciktiği her ay ve kesri içinuygulanacak gecikme zam-
mı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi 
ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden yüzde 20 
oranında kesilecektir.
Sonuç;
Vergi kayıp ve kaçağının olma ihtimali bulunan du-
rumların, inceleme yükü oluşmadan yetkili birimlerce, 
mükellefle irtibata geçilerek, ortak bir yol bulma yönte-
miyle düzeltilmesinin,  ülkemiz vergi sisteminde faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. Verim alınması durumunda izaha 
davet kapsamının genişletilmesi bile gündeme gelebilir.



SEKTÖR

86 ▶ EYLÜL 2017

Uğur Tekstil, Brother ve Tormec & Sip Italy markası ile Ar-Ge 
çalışmaları yaparak geliştirdikleri yeni otomasyon sistemleri ile 

üreticilerden tam not aldı.

alakalı problemlerine son 
teknoloji çözümler üretmeye 
ve tekstilin büyümekte olduğu 
birçok ülkede Türkiye’yi tem-
sil etmeye devam ediyor. 
Uğur A.Ş. ile özdeşleşmiş 50 
yıldır jean sektörünün lider 
markası Brother; jean oto-
matları konusunda dünyaca 
tanınan Tormec & Sip Italy 

Sektörün kaliteden 
ödün vermeyen lider 
firması Uğur Tekstil 
Makineleri, üreti-
cilerin beğenisini 

kazanmış ve Türkiye’de lider 
konumdaki birçok markanın 
yanına Sip Italy otomasyon 
grubunu da ekleyerek bü-
yümeye, sektörün üretimle 

Üreticilerden
tam not aldı
Yaklaşık 50 yıllık tecrübesi ile 
Sip Italy,  Brother markasının 
geliştirmiş olduğu son tekno-
loji Nexio serilerini sektörün 
ihtiyacı olan jean otomatlarına 
çevirerek üreticilerin beğenisi-
ni kazandı. Yeni otomatlarda 
özellikle Brother Japonya’nın 
otomasyon için geliştirdiği 
“bas” sistemi kullanıldı. Arka 
cep takma otomatları sahip 
olduğu dijital tansiyon, step 
motorlu baskı ayağı sistemi 
ve kolay öğrenilebilir kul-
lanıcı dostu konsolu ile 1 
yıl içerisinde hızlı bir satış 
grafiği yakalamayı başardı. 
Ürünlerin son teknolojiyi dik-
kate alınarak tasarlanması, 
Endüstri 4.0’a uygun olması, 
hâlihazırda var olan markaları 
geride bırakarak tekstil üretici-
lerinden tam not aldı. 

Beğenileri topladı
Uğur Tekstil Makineleri ile 
özdeşleşmiş marka Brother, 
Sip Italy ile geliştirdikleri 
yeni otomasyon sistemleri 
ile Türkiye pazarında kısa 
sürede yoğun ilgi görerek, 
kaliteye önem veren Brother 
kullanıcısının da beğenisini 
kazandı. 

UĞUR TEKSTİL’DEN YENİLİKLER

markası ile Ar-Ge çalışmaları 
yaparak geliştirdikleri yeni 
otomasyon sistemleri ile sektö-
re hızlı giriş yaptı. Sistem, yeni 
tam otomatik tek kafa ve çift 
kafa arka cep takma otomat-
ları, köprü otomatı, kollu oto-
matı ve çift iğne otomatı gibi 
yeni otomasyon sistemleri ile 
üreticilerin dikkatini çekiyor.

üreticilerden tam not aldı.
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“The Skin I Live In” adını verdiği koleksiyonuyla 24’üncü Koza Genç 
Moda Tasarımcıları Yarışması’nın birincisi Tuğçe Demiran, İstanbul Moda 

Akademisi’nde aldığı eğitimi şu sözleriyle özetliyor: “İMA, sektörde 
çok güçlü bir yere sahip ve bağlantıları çok geniş. Okulda başaralı bir 

öğrenciyseniz, İMA her zaman tüm desteğiyle sizin arkanızda…”

İMA TÜM DESTEĞİYLE 
SİZİN ARKANIZDA

Tuğçe DEMİRAN

İstanbul Moda Akademisi 
(İMA) mezunlarından 
Tuğçe Demiran, “The 
Skin I Live In” adını ver-
diği ve İspanyol yönet-

men Pedro Almodavar’ın fil-
minden ilham alarak oluştur-
duğu koleksiyonuyla 24’üncü 
Koza Genç Moda Tasarım-
cıları Yarışması’nda birinci 
oldu. Endüstri mühendisliği 
eğitimini tamamladıktan sonra 
İstanbul Moda Akademisi’ne 
başlayan Tuğçe Demiran’ın 
tasarımları, 12-15 Eylül tarih-
leri arasında gerçekleşecek 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul’da İMA’nın “New 
Gen” defilesinde tasarımları 
podyumda boy gösterecek. 

İstanbul Moda 
Akademisi’nde 
aldığınız eğitim 
süreci nasıl başladı? 
Eğitim öncesi ve 
sonrası süreçte ne tür 
değişimler yaşadınız?  
Moda tasarım bölümünde 
okumak istediğimi mühen-
dislik fakültesine gittiğimde 
anladım. İlgi alanımı geç 
fark ettim ama bunu sorun 
etmedim. Endüstri mühendis-
liği eğitimimi tamamladıktan 
sonra bir araştırma yaptım ve 
İstanbul Moda Akademisi’ne 
bilgi almaya geldim. Akade-
mik Eğitimler Sorumlumuz 
Melis Örün ile tanıştım ve ko-
nuşmamız bittiğinde İMA’da 
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okumak istediğime çoktan 
karar vermiştim bile. İMA’nın 
Kreatif Direktörü ve aynı za-
manda Tasarım Eğitmenimiz 
Raf Stesmans tasarıma olan 
bakış açımı değiştirmemi ve 
geliştirmemi sağladı. Onun 
vizyonundaki birinden eğitim 
aldığım için gerçekten kendi-
mi çok şanslı hissediyorum. 
O, daha deneysel ve çağdaş 
tasarımlar yapmam için beni 
her zaman destekledi ve cesa-
retlendirdi.

Tasarım yaparken 
ilham oluşturan 
kaynaklarınız neler? 
Tasarımda çok fazla yol ve 
ilham var. Tasarım konseptle-
rim o anki duruma göre şekil 
alıyor aslında; biraz zincirleme 
bir durum bu, kimi zaman 
filmler, kitaplar, diziler kimi 
zaman sanat akımları, sergi-
ler… Tek bir konuya sabitle-
yemem açıkçası kendimi, gün 
geliyor bazen tek bir materyal 
bile koleksiyonun meydana 
çıkmasına sebep olabiliyor.

Türkiye’de moda 
tasarımının gelişimini 
nasıl buluyorsunuz? 
Bu sistem içerisinde 
başarılı ve yaratıcı 
olan herkesin bir 
şeyler yapabileceğini 
düşünüyor musunuz? 
Yeni nesil tasarımcıların çok 
güçlü olduğunu düşünüyo-
rum. Sadece yaratıcı ve ba-
şaralı olmak maalesef yeterli 
olmuyor, tabii ki işin ticari 
kısmı her zaman çok zorlayıcı 
ve rekabet olan kısım. Okul-
da eğitim alırken hep özgür 
olduğumuz için ticari işler 
yaparken zorlanmıyoruz der-
sem yalan söylemiş olurum. 
Zaten ticari kısım ve para işin 
içerisine girdiğinde yaratıcı-
lık da biraz ölüyor. Okulda 
başaralı bir öğrenciyseniz, 
İMA her zaman tüm deste-
ğiyle sizin arkanızda… İMA, 
sektörde çok güçlü bir yere 
sahip ve bağlantıları çok ge-
niş, çok kuvvetli. Profesyonel 
anlamda bu network’ler her 
zaman bize büyük avantajlar 
sağlıyor, meslek sahibi olma 
ve işe girme yönünde öncelik 
her zaman, sektörün okulu 
olması sebebiyle okulumuza 
veriliyor.

En beğendiğiniz 
yerli yabancı moda 
tasarımcıları kimler? 
Okurken kendisinden büyük 
oranda etkilendiğim, Raf Stes-
mans, DemnaGvasalia, Walter 
Van Beirendonck, dönem ar-
kadaşım Şebnem Günay takip 
etmeyi çok sevdiğim moda ta-
sarımcılarının başında geliyor.

2016 Koza Genç 
Moda Tasarımcıları 
Yarışması’nda 1’inci 
oldun. Bu süreçten 
bahsedebilir misin bize?
Koza Genç Moda Tasarımcıları 
Yarışması’nın 2016 yılında yani 
geçen sene, yarışma sürecine 
hazırlanırken Dice Kayek mar-
kası ile birlikte gerçekleştirdi-
ğimiz Türk El Sanatları Kolek-
siyon projesinde çalışıyordum. 
Çok yoğun bir süreçteydik ve 
tüm zamanım atölyede geçiyor-
du. Okula başladığımdan beri 
Koza Yarışması’na katılma fik-
rim vardı. Proje sırasında doğru 
zaman olduğunu hissettim ve 

koleksiyonumu göndererek 
başvurumu yaptım. Türk El 
Sanatları Projesi ‘İzler Sergisi’ni 
hayata geçirirken yaratıcı dra-
paj teknikleri konusunda ol-
dukça ilerlediğim için Koza’ya 
hazırlanırken bunun çok fayda-
sını gördüm. Yoğun bir süreç 
geçirdik ama mutluyum, çok 
güzel bir tecrübe oldu.

Şu anda 
profesyonel 
anlamda ne 
gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?
En güncel olarak 
12-15 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşe-
cek Mercedes-Benz 
Fashion Week 
Istanbul’da İMA’nın 
“New Gen” defilesine 
seçildim ve koleksiyonumu 
hazırlıyorum. Profesyonel ha-
yata adım atmadan evvel 2016 
Koza 1’inciliğimden kazanmış 
olduğum master programına 
devam edeceğim.

12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da (MBFWI) 
İMA’nın “New Gen” defilesine seçilen Tuğçe 
Demiran, 2016 Koza’da kazanmış olduğu master 
programına devam edecek.

Tasarımları NEW GEN’DE…
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> Temmuz 2017 döneminde AB28 ihracatı yüzde 
12 artışla 1,74 milyar dolar oldu.
> Temmuz 2017 döneminde, alt mal gruplarında 
en fazla ihracatı, 773,8 milyon dolarla örme giyim 
eşyaları gerçekleştirdi.
> Temmuz 2017 döneminde, hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki 
payı yüzde 12,9 oldu.

OLARAK GERÇEKLEŞTİ
9,7 MİLYAR DOLAR

TEMMUZ AYINDA İHRACAT, 
YÜZDE 2,8 DÜŞÜŞLE

HAZIR GİYİM 
İHRACATI

HAZIR GİYİM İHRACATINDA 
İHKİB’İN PAYI

ALT MAL GRUPLARININ TEMMUZ AYI 
İHRACATINDAN ALDIĞI PAY

İHRACATIN EN FAZLA 
ARTTIĞI ÜLKE

Temmuz ayında ihracatın en fazla arttığı 
ülke yüzde 1241 ile Macaristan olurken, 
bu ülkeyi yüzde 201 ile Libya, yüzde 
147,5 ile Lübnan izledi. 

169,1 
MİLYON DOLAR

525,2     
MİLYON DOLAR

DOKUMA 
GİYİM VE 

AKSESUARLARI

DİĞER
%26.4

İHKİB
%73,6

773,8     
MİLYON DOLAR

ÖRME 
GİYİM VE 

AKSESUARLARI

DİĞER HAZIR 
EŞYALAR VE 
EV TEKSTİLİ

% 1241
MACARİSTAN
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74,2 
MİLYON DOLAR

FRANSA

38,5 
MİLYON DOLAR

DANİMARKA

54,1
MİLYON DOLAR

İTALYA

60,1
MİLYON DOLAR

ABD

288,4
MİLYON DOLAR

ALMANYA

29,8
MİLYON DOLAR

POLONYA

44,3
MİLYON DOLAR

IRAK

80,3
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

150,5
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

205,4
MİLYON DOLAR

İSPANYA
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774 MİLYON

> Temmuz 2017 döneminde AB28 ihracatı yüzde 
10,7 artışla 388,7 milyon dolar oldu.
> Temmuz 2017 döneminde, alt mal gruplarında 
en fazla ihracatı, 179,2 milyon dolar dokuma kumaş 
ürünleri gerçekleştirdi.
> Temmuz 2017 döneminde, tekstil ve 
hammaddeleri ihracatının Türkiye genel ihracatındaki 
payı yüzde 5,3 oldu.  DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ

TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ 

İHRACATI

İHRACATIN EN FAZLA 
ARTTIĞI ÜLKE

Temmuz ayında ihracatını en fazla 
artıran ülke yüzde 270,4 ile Kazakistan 
olurken, bu ülkeyi yüzde 114,5 ile Rusya, 
yüzde 77,4 ile Beyaz Rusya izledi. 

% 270,4
KAZAKİSTAN

ALT MAL GRUPLARININ TEMMUZ 
AYI İHRACATINDAN ALDIĞI PAY

123,4     
MİLYON DOLAR

129,8    
MİLYON DOLAR

179,2    
MİLYON DOLAR

DOKUMA KUMAŞLAR

TEKSTİL SEKTÖRÜNE 
DAHİL EV TEKSTİLİ

İPLİKLER

TEKSTİL VE HAM MADDELERİ 
İHRACATINDA İTHİB’İN PAYI

DİĞER
%55,4

İTHİB
% 44,6

TEMMUZ AYINDA İHRACAT, 
YÜZDE 17,9 DÜŞÜŞLE 

ÜLKELERE GÖRE 2017 TEMMUZ İHRACATI

69   
MİLYON DOLAR

İTALYA

58,4   
MİLYON DOLAR

ABD

67,9       
MİLYON DOLAR

ALMANYA

22,6      
MİLYON DOLAR

POLONYA

48,6      
MİLYON DOLAR
BULGARİSTAN

20,8     
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

39,7    
MİLYON DOLAR

İRAN

29,9
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

22,2     
MİLYON DOLAR

İSPANYA 20,6   
MİLYON DOLAR

ROMANYA
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> Temmuz 2017 döneminde AB28 ihracatı 
yüzde 15,1 artışla 59 milyon dolar oldu.
* Temmuz 2017 döneminde, alt mal 
gruplarında en fazla ihracatı, 55,9 milyon 
dolar ile ayakkabı yaptı.
* Temmuz 2017 döneminde, deri ve deri 
ürünleri ihracatının Türkiye genel ihracatındaki 
payı yüzde 1,1 oldu.

OLARAK GERÇEKLEŞTİ
126,1 MİLYON DOLAR

TEMMUZ AYINDA İHRACAT 
YÜZDE 25,3 ARTIŞLA 

DERİ VE DERİ 
ÜRÜNLERİ İHRACATI

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ 
İHRACATINDA İDMİB’İN PAYI

ALT MAL GRUPLARININ TEMMUZ
AYI İHRACATINDAN ALDIĞI PAY

İHRACATIN EN FAZLA 
ARTTIĞI ÜLKE

Temmuz ayında ihracatın en fazla arttığı 
ülke yüzde 831,6 ile Portekiz olurken, bu 
ülkeyi yüzde 285,7 ile Beyaz Rusya, yüzde 
196,8 ile Fas izledi. 

14,9   
MİLYON DOLAR

31,9    
MİLYON DOLAR

23      
MİLYON DOLAR

55,9    
MİLYON DOLAR

SARACİYE 
EŞYALARI

BİTMİŞ VE 
İŞLENMİŞ 
KÜRK

AYAKKABILAR

%831,6 
PORTEKİZ

DERİ VE 
KÜRKTEN 

GİYİM 
EŞYALARI

DİĞER
%33

İDMİB
%67,7

7,8    
MİLYON DOLAR

FRANSA

9,7    
MİLYON DOLAR

İTALYA

 5,1    
MİLYON DOLAR

İSPANYA

4,5 
MİLYON DOLAR
BULGARİSTAN

2,3 
MİLYON DOLAR

ROMANYA

12   
MİLYON DOLAR

ALMANYA

15,6   
MİLYON DOLAR

RUSYA

2,4    
MİLYON DOLAR

SUUDİ ARABİSTAN

6,9   
MİLYON DOLAR

IRAK

 4,9    
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

ÜLKELERE GÖRE 2017 TEMMUZ İHRACATI
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> Temmuz 2017 döneminde AB28 ihracatı
yüzde 22,9 artışla 29,6 milyon dolar oldu.
> Temmuz 2017 döneminde, alt mal gruplarında 
en fazla ihracatı, 134,1 milyon dolar ile makine 
halıları gerçekleştirdi. 
> Temmuz 2017 döneminde, halı ihracatının 
Türkiye genel ihracatındaki payı yüzde 1,4 oldu.OLARAK GERÇEKLEŞTİ

163 MİLYON DOLAR

TEMMUZ AYINDA İHRACAT,
YÜZDE 5,4 DÜŞÜŞLE, 

HALI 
İHRACATI

İHRACATIN EN FAZLA 
ARTTIĞI ÜLKE

Temmuz ayında ihracatın en fazla arttığı ülke 
yüzde 117,860 ile Dubai olurken, bu ülkeyi 
yüzde 218,4 ile Nijerya, yüzde 211,7 ile 
Pakistan izledi. 

%117,86
DUBAİ

ALT MAL GRUPLARININ TEMMUZ AYI 
İHRACATINDAN ALDIĞI PAY

20,9      
MİLYON DOLAR

3,3
MİLYON DOLAR

134,1     
MİLYON DOLAR

EL 
HALILARI

MAKİNE 
HALILARI

TÜFTE 
HALILAR

HALI İHRACATINDA 
İHİB’İN PAYI

DİĞER
%75.1

İHİB
%24,9

EL
HALILARI

2,4     
MİLYON DOLAR

CEZAYİR
31,7     

MİLYON DOLAR
ABD

6,6
MİLYON DOLAR

ALMANYA

3,3 
MİLYON DOLAR

KUVEYT

4,4    
MİLYON DOLAR

BAE

23,3    
MİLYON DOLAR

SUUDİ ARABİSTAN

6
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

3  
MİLYON DOLAR

FAS

2,1     
MİLYON DOLAR

LİBYA

17,8    
MİLYON DOLAR

IRAK
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HRACATIN EN FAZLA 
ARTTIĞI ÜLKE

%117 86
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> Sektörel bazda Temmuz ayında 
en fazla ihracatı yüzde 41,1 artış ve 
2,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi 
gerçekleştirdi. 
> İhracatçı birlikler içerisinde İTKİB, 
Temmuz ayında yüzde 1,564 milyar 
dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren 
üçüncü birlik konumunu koruyor. 

OLARAK GERÇEKLEŞTİ

TEMMUZ AYINDA İHRACAT,
YÜZDE 31,2 ARTIŞLA

TÜRKİYE 
İHRACATI

TÜRKİYE TOPLAM İHRACATINDA 
İTKİB’İN PAYI

TEMMUZ AYINDA SEKTÖRLERİN 
İHRACATTAN ALDIĞI PAY

İHRACATIN EN FAZLA 
ARTTIĞI ÜLKE

Temmuz ayında ihracatın en fazla 
arttığı ülkeler, yüzde 1760, 5 ile 
İzlanda, yüzde 1175,3 ile Haiti, 
yüzde 221,5 ile Panama oldu. 

524   
MİLYON DOLAR

FRANSA

624  
MİLYON DOLAR

ABD

651     
MİLYON DOLAR

İTALYA

255  
MİLYON DOLAR

İSRAİL

1,2   
MİLYAR DOLAR

ALMANYA

280     
MİLYON DOLAR

BEA

303    
MİLYON DOLAR

HOLLANDA

634    
MİLYON DOLAR

IRAK

158,3  
MİLYON DOLAR

604,8  
MİLYON DOLAR

126,1  
MİLYON DOLAR

1,4       
MİLYAR DOLAR

HALI

DERİ VE DERİ 
ÜRÜNLERİ

HAZIR GİYİM VE 
KONFEKSİYON

775     
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

562
MİLYON DOLAR

İSPANYA

TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ

DİĞER
%86.4

İTKİB
%13.6

HALI

%1760,5
İZLANDA

11,4 MİLYAR DOLAR

ÜLKELERE GÖRE 2017 TEMMUZ İHRACATI
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IMF, Euro Bölgesi için tahminleri 
yüzde 1,7 ve 1,6’dan  1,9 ve 
1,7’ye yükseltti. Sanayi üretimi 

göre yüzde 1,0 olan tahminle-
rin üzerinde yüzde 1,3 artarken 

-

devam etti.

Euro Bölgesi ZEW Ekonomik 

yüzde 2,1’e indirdi. ISM imalat 
Sanayi PMI verisi 55,2 olan 

-

sektörü aktivite endeksi de 56,5 
-

ise Haziran’da yüzde 0,1 

MAKRO EKONOMİK
VERİLER

AVRUPA, ABD VE YÜKSELEN EKONOMİLER

İHRACATTAKİ GELİŞMELER,
ÜLKELER VE İLLER BAZINDA İHRACAT

dönemine göre yüzde 31,2 

milyon dolarla kimyevi maddeler 

sektör yine otomotiv oldu. Sektör, 
yüzde 55,7 ve ABD’ye yüzde 

-

Sanayi PMI Verisi En Yüksek
Seviyeyi Gördü

Enflasyon 

Enflasyon %1,3  Oldu

Euro Bölgesi 
Güven 
Endeksleri 
Geriledi

%9,1’e 
Geriledi
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Ekonomi Bakanlığı

Adres: T.C.Ekonomi Bakanlığı İnönü Bulvarı 
No:36 P.K 06510 Emek-ANKARA
Telefon: 0 312 204 75 00
e-mail: info@ekonomi.gov.tr
Web: www.ekonomi.gov.tr

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

Adres: Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii 
Sanayi Cd. B Blok Kat: 9 P.K 34196 Yenibosna-İstanbul
Tel: 0212 454 04 90 / 454 04 91 
Faks: 0212 454 04 13 / 454 04 83 
e-mail: tim@tim.org.tr
İnternet: www.tim.org.tr 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EKONOMİ BAKANLIĞI

Adres: Dış Ticaret Kompleksi B-Blok Çobançeşme 
Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / İstanbul
Telefon: 0 212 454 02 00 
Faks: 0 212 454 02 01
e-mail: info@itkib.org.tr
Web: www.itkib.org.tr

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 
İhracatçı Birlikleri (İTKİB)

Akdeniz İhracatçı

Birlikleri (AKİB)

Tel: 0 324 325 37 37
Faks: 0 324 325 41 42
e-posta: akib@akib.org.tr 
Web: www.akib.org.tr

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB)

Tel: 0 242 311 80 00
Faks: 0 242 311 79 00
e-mail: baib@baib.gov.tr
Web: www.baib.gov.tr

Denizli İhracatçılar

Birliği (DENİB)

Tel: 0 258 274 66 88
Faks: 0 258 274 72 22–62 
e-posta: denib@denib.gov.tr
Web: www.denib.gov.tr

Doğu Anadolu İhracatçılar

Birliği (DAİB)

Tel: 0 442 214 11 85-86
Faks: 0 442 214 11 89-90
e-posta: daibarge@daib.org.tr
Web: www.daib.org.tr

Doğu Karadeniz İhracatçılar

Birliği (DKİB)

Tel: 0 462 326 16 01
Faks: 0 462 326 94 01 – 02
e-posta: dkib@dkib.org.tr
Web: www.dkib.org.tr

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)

Tel: 0 232 488 60 00
Faks: 0 232 488 61 00
e-posta: eib@egebirlik.org.tr
Web: www.egebirlik.org.tr

Güneydoğu Anadolu İhracatçı

Birlikleri (GAİB)

Tel: 0 342 211 05 00
Faks: 0 342 211 05 09
e-posta: gaibevrak@gaib.org.tr
Web: www.gaib.org.tr

İstanbul Maden ve Metaller

İhracatçı Birlikleri (İMMİB)

Tel: 0 212 454 00 00
Faks: 0 212 454 00 01
e-posta: immib@immib.org.tr
Web: www.immib.org.tr

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB)

Tel: 0 212 454 05 00
Faks: 0 212 454 05 01
e-posta: iib@iib.org.tr
Web: www.iib.org.tr

Karadeniz İhracatçı

Birlikleri (KİB)

Tel: 0 454 216 24 26 
Faks: 0 454 216 48 42
e-posta: kib@kib.org.tr 
Web: www.kib.org.tr

Orta Anadolu İhracatçı

Birlikleri (OAİB)

Tel: 0 312 447 27 40
Faks: 0 312 446 96 05
e-posta: oaibwebmaster@oaib.org.tr
Web: www.oaib.org.tr

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)

Tel: 0 224 219 10 00
Faks: 0 224 219 10 90
e-posta: uludag@uib.org.tr
Web: www.uib.org.tr

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Ayakkabı Yan Sanayicileri
Derneği (AYSAD)
Tel: 0 212 549 36 12 
e-posta: info@aysad.org
Web: www.aysad.org

Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici
İş Adamları Derneği (BATİAD)
Tel: 0 212 613 97 23
Web: www.batiad.org.tr

Birleşmiş Markalar
Derneği (BMD)
Tel: 0 212 320 82 00
Web: www.birlesmismarkalar.org.tr

Çorap Sanayicileri Derneği(ÇSD)
Tel: 0 212 438 32 08
e-posta: csd@csd.org.tr
Web: www.csd.org.tr

İHKİB Eğitim Vakfı
Tel: 0 212 454 01 65-66
e-posta: vakif@itkib.org.tr
Web: www.ihkibev.org.tr

Konfeksiyon Yan Sanayicileri
Derneği (KYSD)
Tel: 0 212 438 12 96 – 97
e-posta: kysd@kysd.org.tr
Web: www.kysd.org.tr

Laleli Sanayici ve 
İşadamları Derneği (LASİAD)
Tel: 0 212 516 90 52 - 53
e-posta: lasiad@lasiad.org.tr

Merter Sanayici ve 
İş Adamları Derneği (MESİAD)
Tel: 0 212 643 47 22
Web: www.mesiad.org.tr

Moda Tasarımcıları Derneği (MTD)
Tel: 0212 296 90 45
Web: www.mtd.org.tr

Osmanbey Tekstilci 
İşadamları Derneği (OTİAD)
Tel: 0 212 231 92 85
Web: www.otiad.org.tr

Örme Sanayicileri Derneği (ÖRSAD)
Tel: 0 212 637 68 05
Web: www.orsad.org.tr

Tescilli Markalar Derneği (TMD)
Tel: 0 212 245 69 29
Web: www.tescillimarkalar.org.tr

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri
ve İşadamları Derneği  (TETSİAD)
Tel: 0 212 292 04 04 (pbx)
Web: www.tetsiad.org

Türkiye Denim Sanayici ve
İşadamları Derneği (DENİMDER)
Tel: 0 212 474 75 30 
e-posta: info@denimder.com
Web: www.denimder.org.tr

Tüm İç Giyim Sanayiciler
Derneği (TİGSAD)
Tel: 0 212 438 65 15
e-posta: info@tigsad.org
Web: www.tigsad.org

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri
Derneği (TASD)
Tel: 0 212 549 71 71
e-posta: info@tasd.com.tr
Web: www.tasd.com.tr

Türk Deri Konfeksiyoncuları
Derneği (TDKD)
Tel: 0 212 665 27 47
e-posta: info@tdkd.org.tr
Web: www.tdkd.org.tr

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri 
Sanayi Teknoloji ve
Tasarım Araştırma
Geliştirme Vakfı (TARGEV)
Tel: 0 232 488 61 23 
e-posta: targev@targev.org.tr
Web: www.targev.org.tr 

İLGİLİ KURUMLAR
Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV)
Tel: 0 212 470 51 53
Web: www.tasev.org.tr

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD)
Tel: 0 212 639 76 56
e-posta: tgsd@tgsd.org.tr
Web: www.tgsd.org.tr

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV)
Tel: 0 212 558 23 02
e-posta: info@turdev.org
Web: www.turdev.org

Türkiye Triko Sanayicileri
Derneği (TRİSAD)
Tel: 0 212 438 06 60
e-posta: info@trisad.org
Web: www.trisad.org

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği (TTTSD)
Tel: 0 282 758 35 64
e-posta: info@tttsd.org.tr
Web: www.tttsd.org.tr

Türk Tekstil Vakfı (TÜTEV)
Tel: 0 212 227 06 05
e-posta: info@turktekstilvakfi.com
Web: www.turktekstilvakfi.com

Zeytinburnu Tekstil Sanayici ve
İşadamları Derneği (ZETSİAD)
Tel: 02124834000
e-posta: info@zetsiad.org.tr
Web: www.zetsiad.org.tr
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