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                Sayın Hazırgiyim ve Tekstil Sektörü Ortağımız, 

 

Çin’in Wuhan bölgesinde 2019 yılında başlayan COVID-19 pandemisi, dünya genelinde 

milyarlarca insanın hayatını farklı şekillerde etkilemiştir. Bu süreçte, tüm kalbimizle bireysel 

olarak bu virüsten etkilenenlerin ve virüsün yayılımını azaltabilmek için olağanüstü önlemler 

alan dünyadaki tüm milletlerin yanındayız. Virüsün insanların sağlığına ve sosyal hayatlarına 

olan etkilerinin yanı sıra, ekonomi üstünde de gittikçe artan bir etkisi vardır. 

 

Hükümetler tarafından COVID-19’un etkisini azaltmak üzere alınan, geniş çaptaki karantina, 

seyahat yasakları ve sosyal mesafelendirme gibi önlemler nedeniyle moda ve hazırgiyim 

ürünlerinin ticareti ve tüketim seviyesi küresel olarak çok güçlü bir düşüş yaşamaktadır. 

 

Küresel ekonominin zorlu zamanlardan geçtiği bu günlerde, hazırgiyim sektörünün de COVID-

19 pandemisinin etkilerine karşı gerekli adımları atması gerekmektedir. Küresel hazırgiyim 

tedarik zincirinin devamlılığını sağlayabilmek ve pandeminin olumsuz etkilerini azaltabilmek 

için, iş birliği ve iletişim zorunludur. Bu olağanüstü şartlar altında, tedarikçilerden alıcılara 

hazırgiyim tedarik zincirinin tüm taraflarının ortak bir platform bulmak ya da yaratmak için tüm 

güçleriyle hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hazırgiyim tedarik zincirinin tüm tarafları 

olarak hareket etmemiz durumunda ancak bu pandeminin sektörümüz üstündeki olumsuz 

etkilerinden kurtulmamız mümkün olabilecektir. 

 

Dünyanın altıncı büyük hazırgiyim tedarikçisi olarak, Türk hazırgiyim sektörü, tedarik 

konusunda bizlere duyduğunuz güvenle onurlandırılmış olup gerekli tüm adımları atmaya ve 

mevcut siparişleri piyasalar normale dönene kadar tutarak iş ortaklarına karşı sorumluluğunu 

yerine getirmeye hazırdır. Bununla birlikte biz de ticaret ortaklarımızdan benzer bir anlayışla 

hareket etmelerini bekliyoruz. 

 

Türk tekstil ve hazırgiyim sektörü 40.000 firmada istihdam ettiği 2 milyon çalışanıyla Türk 

ekonomisinin öncü sektörlerinden biridir. Ticaret ortaklarımızın siparişleri iptal etmesi ve 

ödemeleri ertelemesi pek çok firmanın faaliyetlerini durdurmasına sebebiyet verecektir. Bunun 

sonucunda çok fazla sayıda işçi ücretlerinin ödenememesi nedeniyle işsiz kalacak ve bu da 

sosyal türbülansa neden olacaktır.  

 

 



 

 

 

Bu koşullar altında, ticaret ortaklarımızdan siparişi verilmiş üretim aşamasındaki ve üretimi 

tamamlanmış ürünleri normal ödeme koşullarında kabul etmelerini talep ediyoruz. Ayrıca, 

üreticinin deposunda bulunan üretilmiş ürünlerin sevk edilmiş olarak kabul edilmesini talep 

ediyoruz. Ödemelerle ilgili olarak, esnek ödeme yöntemleri oluşturabileceğimizi ve küresel 

hazırgiyim tedarik zincirini sürdürebilmek için ortak çözümler bulabileceğimizi düşünüyoruz. 

Kısacası, ticaret ortaklarımızdan Korona gündemi sona erene kadar tedarikçilerini 

desteklemelerini bekliyoruz. 

 

Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü olarak, mevcut belirsizliklere rağmen, alışılmış ve 

sürekli gelişen sürdürülebilir çalışma şartlarımızla, bu küresel endüstrinin dünya çapında en iyi 

ortaklarından biri olmaya söz veriyoruz 

 

Tüm görüş ve önerileriniz için bizlere konfeksiyonarge@itkib.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

Uzun ve geleneksel ortaklığımız ve iş birliğimiz için öncelikle teşekkür ederken, Türk 

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü olarak, iyi dostlarımıza, sadık iş ortaklarımıza, değerli 

müşterilerimize tüm sevdikleriyle birlikte esenlikler diliyoruz. 

 

Lütfen sağlıklı ve güvende kalın! 

 

Saygılarımla,  

 
 

Mustafa GÜLTEPE 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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