DECLARATION
We, as the producers and suppliers of apparel in Turkey, declare the following to Arcadia
Group, Deloitte LLP and all concerned parties;
We have supplied for many years provided high quality apparel and other sorts of textiles to
the buyers in the UK and other parts of the world.
Never have we doubted the quality of our production, ethics of work and our integrity as
commercial partners.
Through this time, we have acted in good will, honesty and kept mutual benefit always in
mind in our relations with both Arcadia and many other buyers, be they retailers or
wholesalers.
However today, -with the regretful situation faced by Arcadia- we see that our dues and
receivables being treated as claims of dubious ground, and our services as non-essential.
Throughout the global pandemic and other calamities faced in the year 2020, we have worked
tirelessly to meet the demands of our business partners and buyers both in the UK and all over
the globe. Never have we allowed the commercial, professional and personal challenges to
impede our top-quality service and production.
We stand behind our workshops, our products, our workers and our business ethics just as we
always have. Thus, we are determined to uphold the quality of our work, and the tireless
efforts of our skilled workers.
In reaction to this, as Turkish apparel suppliers, we have decided not to engage individually in
this situation which may affect the entire industry and export security but will act under the
umbrella of Istanbul Apparel Exporters Association (IHKIB). From this point onwards,
IHKIB and their instructed Attorney’s are authorized to represent us before all concerned
parties.
Accordingly, individual offers sent to suppliers and producers that are signatory to this
declaration are not due for consideration. We request that all offers are made to IHKIB, which
shall have the right to negotiate on our behalf.
To this end, we demand from the Arcadia Group Limited, the Administrators at Deloitte LLP
and all relevant persons that our dues to be honored, the obligations towards us are fulfilled
and our work is given the appreciation it deserves.
Going forward, we request that the rights of our own suppliers, employees and business
partners to be respected and to engage in negotiations of good will.

BEYAN
Türkiye'deki Hazır Giyim Üreticileri ve Tedarikçileri olarak Arcadia Group, Deloitte LLP ve
tüm ilgili taraflara aşağıdaki hususları beyan ederiz;
Uzun yıllar boyunca gerek Birleşik Krallıktaki gerek Dünyanın diğer bölgelerindeki satıcılara
Yüksek Kaliteli Giyim ve Diğer Tekstil ürünleri sağladık.
Üretim kalitemizden, iş ahlakımızdan ve ticari ortaklar olarak dürüstlüğümüzden asla şüphe
etmedik.
Bu süreçte Hem Arcadia hem de pek çok diğer perakende veya toptan satıcıyla iyi niyet,
dürüstlük ve karşılıklı menfaat ilkelerini göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi icra ettik.
Ancak bugün Arcadia'nın karşılaştığı kaygı verici durumların gölgesinde, alacaklarımızın
şüpheli, temelsiz talepler ve hizmetlerimizin ikinci derece önemde hususlar olarak
değerlendirildiğini görüyoruz.
2020 yılında yaşanan Küresel Pandemi ve diğer sıkıntılar süresince, hem Birleşik Krallık'taki
hem de dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımızın ve alıcılarımızın taleplerini karşılamak
için yorulmadan çalıştık. Ne ticari ne profesyonel ne de kişisel zorlukların kaliteli hizmet ve
üretimimizin önüne geçmesine asla izin vermedik.
Her zaman olduğu gibi atölyelerimizin, ürünlerimizin, çalışanlarımızın ve iş ahlakımızın
arkasındayız. Bu yüzden işimizin kalitesini ve kalifiye çalışanımızın fedakarca çabalarının
göz ardı edilmesini engellemekte kararlıyız.
Bu amaca yönelik olarak Türk tedarikçileri olarak bizler, tüm sektörümüzü ve ülkemiz ihracat
güvenliğini etkileyen bu süreçte bağımsız firmalar olarak değil, çatı kuruluşumuz İstanbul
Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçıları birliği (İHKİB) önderliğinde hareket etme kararı
aldık. Bu noktadan sonra İHKİB ve görevlendirdiği avukatları bizleri ilgili kişiler nezdinde
temsile yetkilidirler.
Buna bağlı olarak, firmalara gönderilen bağımsız taleplerin artık dikkate alınmayacağını,
bundan sonraki tekliflerin İHKİB’e gönderilmesi gerektiğini, İHKİB’in adımıza müzakere
etmek için yetkili kılındığını tüm ilgililere bildiririz
Bundan sebeple Arcadia Group Limited'den, Deloitte LLP'deki Yöneticilerden ve ilgili tüm
kişilerden muaccel alacaklarımızın karşılanmasını, bize karşı yükümlülüklerin yerine
getirilmesini ve çalışmalarımıza hak ettiği takdirin verilmesini talep ediyoruz.
Bu noktadan itibaren kendi tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve ticari ortaklarımızın
haklarına saygı gösterilmesini, bu surette tarafımız ile iyi niyetli müzakerelerde bulunulmasını
talep ediyoruz.

