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Bugün Türkiye hazırgiyim 
sektörü yılların getirdiği 
deneyim ve sahip olduğu 
işgücüyle global anlamda 
bir Made in Turkey markası 
olarak anılıyor. Ancak global 
tekstil sektörünün geldiği 
noktada bu markalaşmanın 
bir adım öteye götürülmesi 
inancı hakim. Bu noktada 
moda tasarımının anlam 

ve önemi de daha farklı 
noktada bir konumlanma 
yaşıyor. Bugün artık kaliteli 
üretim yapmanın ötesinde 
daha entegre bir çalışmayla 
beklentiler tasarımın da 
dahil olması şeklinde 
gelişiyor. Son günlerde 
yaşanan gelişmeler ışığında 
büyük moda markalarının 
yavaş yavaş farklı bir 
dinamik çalışma düzenine 
geçtiğini görüyoruz. 
Mağazalara girmeden 
altı ay önce defileler 
aracılığıyla gösterilen 
koleksiyonların artık sadece 
moda profesyonellerine 
gösterilmesi ve ancak 
mağazalara girmeden bir iki 
hafta önce nihai tüketiciye 
sunulması ilkesini güden 
bu yeni gelişim, aslında 
çok ciddi değişikliklere de 
gebe olacak. Hızlı moda 
olarak adlandırdığımız 
markaların kendilerine 
ana kaynak olarak 
aldıkları bu imkanların 

azalmasıyla birlikte 
tasarım bugünkünden 
de önemli bir noktaya 
taşınacak. İşte bu noktada 
Türkiye’nin kuvvetli tekstil 
endüstrisinin, tasarımın da 
dahil olduğu katma değerli 
ürün üreten yeni bir marka 
konumlanmasına da ihtiyaç 
doğacak. Bugün 180 üyeye 
ulaşan yapısıyla Moda 
Tasarımcıları Derneği bu 
noktada önemli bir referans 
noktası oluşturuyor. Şu anda 
moda tasarım eğitimi veren 
23 üniversitenin varlığı 
ve artan ilgiyle birlikte 
mevcut kaynakların en iyi 
şekilde değerlendirilmesi 
ve kazanım sağlanması 
açısından bu 
tasarımcıların sektörle 
buluşması ve bağımsız 
tasarımcı markalarının 
güçlendirilmesi konusunda 
yapılacak tüm çalışmaların 
bu verimi artırmada çok 
önemli bir rolü olacağı 
inancındayım.  _

Büyük markalar 
farklı bir çalışma 
düzenine geçti
“Hızlı moda olarak adlandırdığımız markaların 
kendilerine ana kaynak olarak aldıkları imkanların 
azalmasıyla birlikte tasarım bugünkünden de 
önemli bir noktaya taşınacak.”

MEHTAP 
ELAİDİ 
Moda 
Tasarımcıları 
Derneği  
(MDT)  
Başkanı
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büyük önem taşıyor. 
Konfeksiyon sektöründe 
özellikle yüksek eğitimi 
olmayan, Anadolu’dan gelen 
vatandaşlarımıza da iş 
imkanı yaratılıyor. Bu açıdan 
sektör Türkiye’deki işsizlik 
konusunda da stratejik 
önem taşıyor. Devletin 
birtakım teşviklerler daha 
verip maliyeti düşürmesi 
bu açıdan da önemli.  
Dünya devi firmaların 
Türkiye’deki tedarikçilerle 
çalışması için maliyetlerin 
haricindeki ikinci konu 
ise bürokratik her türlü 
engelin kaldırılması ve 
Türkiye’nin rekabetteki en 
büyük avantajı olan hızlı 
teslimatın desteklenmesi 
büyük önem taşımaktadır.  
Gümrüklerimiz başta olmak 
üzere bürokrasinin tüm 
alanlarında verimsizlikler 
minimize edilerek 
ihracatçılarımızın sadece 
üretime ve pazar bulmaya 
konsantre olmaları 
sağlanırsa topyekun 
verimlilik artar. Avrupalı 
alıcılar artık ihracatçı 
firmalarımızın gümrükte 
geçen bekleme sürelerini de 
önemli bir performans kriteri 
olarak değerlendiriyor. 
Eğer bu koşullar 
sağlanırsa Türkiye’nin 
asıl potansiyelinin yattığı 
hızlı tedarik konusunda 

Fakat sektörümüzün 
büyük hacimli üretim 
potansiyeli ve kapasitesini 
bu şekilde değerlendirmek 
mümkün görünmüyor. 
Bu sebeple Türkiye’de 
topyekun istihdamın 
artması için büyük alıcılara 
odaklanmalıyız. Dünyada 
ve Avrupa’da hazırgiyim 
sektöründe 8-10 büyük 
oyuncu mevcut ve Türkiye 
bu moda devlerinin 
ana tedarikçisi olmak 
zorundadır. Bana göre 
yaratılacak en büyük 
istihdam ve kaynak 
buradadır. Türkiye’de 
son dönemlerde işgücü 

maliyeti artmıştır. 
Asgari ücretin bu yılın 
başından itibaren oluşan 
artış yüzdesi maalesef 
ülkemizin rakiplerinin 
karşısındaki rekabet 
edebilmesi için büyük bir 
handikap. Dünyadaki büyük 
oyuncuların trendlerinden 
bir tanesi daha düşük fiyata 
tedarik etmek. Dolayısıyla 
maliyetleri düşürecek bir 
altyapımızın olması lazım. 
Burada devletin tekstil ve 
hazırgiyim gibi yüksek 
düzeyde istihdam yaratan 
sektörlerde SGK maliyetleri 
konusunda üreticileri 
biraz daha desteklenmesi 

özellikle Avrupa’da ciddi bir 
rakibimiz olmaz. Modayı 
makul bir fiyata üretip ve 
tedarik edersek -ki bunu 
zaten başarılı bir şekilde 
yapıyoruz- bunu alıcıya 
hızlı olarak sunduğumuz 
sürece Avrupa pazarında 
Çin, Pakistan, Hindistan 
bizimle yarışamaz. 
Müşterinin istediği yüksek 
adetli ve güncel moda 
ürünlerini hızlı, kaliteli 
ve zamanında verirseniz 
müşteri sizi tereddütsüz 
tutar ve onunla beraber 
büyürsünüz. Bu şekilde 
Türkiye’nin konfeksiyon 
firmaları dünyanın moda 
devlerinin en önemli 
tedarikçileri olarak marka 
haline gelir. Bu Türkiye’nin 
tekstil sektöründe dünyada 
markalaşmasının önemli 
stratejik yollarından biridir. 
Dünyadan Türkiye’ye 
doğru bir talep var. 
Yaratıcılık önemli, kalite 
önemli ve hızlı tedarik 
önemli, bizim ülke olarak 
diğer rakiplerimize göre 
çalışanlarımıza sağladığımız 
sosyal imkanların iyi olması 
önemli. Bu konuda Avrupa 
için Türkiye vazgeçilmez bir 
partnerdir. Burada devletle, 
sektörel birliklerle doğru 
stratejileri koyup herkesin 
pastadan pay alacağı 
bir ortam yaratılabilir. 
Türkiye, pahalı olmasına 
rağmen; yetişmiş iş gücü 
potansiyeliyle, her geçen 
gün gelişen ve müşterinin ne 
istediğin anlayan yönetim 
şekilleriyle, kurumsal 
yapıdaki konfeksiyon 
firmalarıyla dünya markaları 
için vazgeçilmez noktaya 
geliyor. Bu potansiyeli 
kullanırsak konfeksiyon 
sektörü büyümeye devam 
eder ve istihdama daha da 
büyük katkı sağlayabilir.  _

KEMAL ŞAHİN 
Türk-Alman Ticaret 
ve Sanayi Odası 
ilk Kurucu Başkanı 
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Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, küresel rekabette daha yüksek 
katma değer gücüyle yarışabilmek için nasıl bir rota izlemeli? 
Halkbank-Turkishtime Ortak Akıl Toplantıları’nın ikincisinde bir araya 
gelen hazırgiyimin liderleri, Türkiye’yi dünya pazarlarında ‘üretici 
kimliğiyle marka haline getirme’ vizyonuna dair görüşlerini bu soru 
etrafında masaya koydu... Yöneticilerin toplantıda dile getirdiği talepler 
ve çözüm önerilerinden 10 maddelik bir yol haritası ortaya çıktı. 
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çevirmek için bu toplantı önemli bir adım 
olacak, diye düşünüyoruz. Bu tür çalışmalar 
uzun yıllardır yapılmadığı için sektörün önde 
gelen temsilcilerini ve büyük katma değer 
üreten markaların yöneticilerini bir masa 
etrafında bir araya getirip, fikir alışverişinde 
bulunmalarını sağlayarak bu platformdan 
çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı 
hedefliyoruz. Halkbank ile yürüttüğümüz bu 
çalışmanın ilkini geçen ay makine sektörünün 
liderleriyle yaptık ve sektör alt çalışma 
grupları kurarak düzenlediğimiz toplantının 
sonuçları üzerinde çalışmaya başladı. Bu 
tartışma platformunda da gündeme getirilen 
konuların özünü oluşturan 10 maddelik bir yol 
haritası çizeceğiz. İlk sözü toplantımızın aynı 
zamanda başkanlığını yürütecek olan Hikmet 
Tanrıverdi’ye bırakıyorum... 

HİKMET TANRIVERDİ - Biz İHKİB olarak sektörün 
sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları 
geliştirmek konusunda sık sık toplantılar 
yapıyoruz ama yine de atladığımız, farkında 
olmadığımız şeyler olabilir, bugün bu 
toplantıdan sektörle ilgili net sonuçlar 
çıkacağını düşünüyorum. Günümüzde her şey 
çok hızlı değişiyor, problemlerin ve sorunların 

ENSAR ALTUN - Öncelikle hepinize hoş geldiniz 
diyoruz. 17 yıl önce Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin reel sektörü dünyaya anlatma 
hedefi doğrultusunda Turkistime dergisini 
çıkarmaya başladığımız dönemde Türkiye, 
Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği serüveninin 
henüz başındaydı. Dergimiz, Türkçe ve 
İngilizce hazırlanan çok etkili bir yayın 
olarak uzun bir süre boyunca Türkiye 
ihracatının gelişimini anlattı. Yıllar geçti ve 
Türkiye’nin 35 milyar dolardan 150 milyar 
dolara tırmanan ihracat yolculuğunun bugün 
geldiği noktada artık başka platformlar 
gelişti. Yeni dönemde biz Turkishtime’ı 
reel sektörün Türkiye’deki kamu ve finans 
liderlerine yönelik sesi olarak konumlandırdık, 
yolumuza devam ediyoruz. Hazırgiyim, 
ihracatımızın en önemli sektörlerinden biri. 
Sadece ekonomiye kazandırdığı katma değer 
ile değil toplumsal barış, çalışma hayatında 
eşitlik, kadınların işgücüne kazandırılması 
ve özellikle Anadolu’da yarattığı yüksek 
istihdam ile öne çıkan sektörlerimizden 
biri. Ancak son yıllarda kamuoyunun karar 
verici kesimlerinde, sektörün yarattığı 
katma değerin düşük olduğu yönünde yanlış 
bir algı oluşmaya başladı. Bu algıyı tersine 

ürkiye ekonomisine sadece son 10 yılda 120 milyar dolar 
ihracat geliri kazandıran ve istihdam büyüklüğü 1 milyonu 
aşan hazırgiyim ve konfeksiyon, perakendenin de lokomotifi 
aynı zamanda. Yurtdışı pazarlarda otomotiv ve kimya ile 
birlikte ilk üçte yarışan sektör, son dönemde iki önemli 
konuda sınav veriyor: Yüksek katma değerli ihracat yapmak 
ve küresel rekabetteki marka değerini ‘üretici kimliği’ ile 
birkaç basamak birden yukarıya taşımak. Ancak 
hazırgiyimin bu iki hedefe ulaşması, önündeki bariyerleri 
aşmasına bağlı. Bunun için de teknoloji ve tasarıma dayalı 
ürünler çıkarması, finansal bakımdan güçlü ve uluslararası 
pazarlarda söz sahibi olacak kule şirketler inşa etmesi ve  
yan sanayisini tekrar ayağa kaldırması şart... 
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de konuşalım istiyoruz. Önce sektörün algı 
sorunuyla başlayalım... Hazırgiyim kamuoyu, 
Ankara ve finans sektörü nezdinde hak ettiği 
imaja ve ağırlığa sahip mi? İlk olarak burada 
Halkbank adına konuğumuz olan Yalçın Bey’e 
verelim sözü. Finans tarafında zaman zaman 
sektörle sıkıntılar yaşanmış olsa da bugün 
gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

YALÇIN MADENCİ - Öncelikle finans kesimi 
içinde hazırgiyim ve tekstilin aldığı paya dair 
bilgi vermek istiyorum. Bankacılık sektörü 
Mart sonu itibarıyla yaklaşık 1.5 trilyon TL 
civarında nakit kredi büyüklüğüne ulaştı. 
Bireysel kredileri dışarıda bırakırsanız 
bunun yaklaşık 1 trilyon TL’lik kısmı KOBİ 
ve diğer kurumsal firmaların kullanımına 
sunuldu. Hazırgiyim dahil olmak üzere tekstil 
sektörünün toplam kredilerden aldığı pay 
yüzde 3.4 civarında. Bankamızın verilerinin 
diğer bankalarla hemen hemen aynı olduğunu 
göz önünde bulundurursak, Halkbank 
kredilerinde söz konusu 3.4’lük payın 
yarısından fazlasının doğrudan hazırgiyim 
sektörüne kullandırıldığını söyleyebiliriz. 
Önceki yıllara kıyasla kredi artış hızı yükseldi. 
Bununla birlikte 2012’den bu yana hazırgiyim 

şekli ve önceliği de değişiyor. Bir hafta önce 
konuştuğumuz ülke gündemi ile bugün 
konuştuklarımız çok farklı. Sektör olarak 
bu sene ilk dört ayda yüzde 8 civarında bir 
büyüme sağladık. Her ay düzenli şekilde bir 
artış trendine girdik ama önümüzdeki aylara 
dair bir öngörüde bulunmak şimdiden zor. 
Türkiye’deki tüm sektörler arasında şu anda 
en şanslı olan sektörün biz hazırgiyimciler 
olduğunu düşünüyorum. Bu durum 
önümüzdeki dönemde daha da belirgin hale 
gelecek. Bankacılar sorduğunda “Bu sene 
hazırgiyim ihracatçısı ile en küçük bir sıkıntı 
yaşamayacaksınız” diyorum. Bu anlamda 
hazırgiyim ihracatçılarına çok inanıyorum. 

BARIŞ SOYDAN - Başkan Bey’in söylediği 
gibi gündem sürekli değişiyor. Fakat hiç 
değişmeyen birtakım şeyler de var. Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, en son basın 
toplantısında Türkiye’nin nasıl büyüyeceğine 
dair soruları “İhracatçılar katma değerini 
artıracak, markalaşacak” şeklinde yanıtladı 
ve Turquality kapsamında gerçekleşen 
ihracattaki kilogram fiyatı artışından örnek 
verdi. Bugün burada markalaşma konusunu 
ve devletin bu noktada neler yapabileceğini 

Ortak Akıl 
Toplantıları’nın 
ikincisine liderlik 
yapan İHKİB 
Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, 
hazırgiyim 
sektörünün 
bu yılın ilk dört 
ayında başarılı 
bir performans 
gösterdiğine 
dikkat çekti.
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ve tekstilin aldığı payda sadece yüzde 3-3.5 
bandında bir değişim oldu. Bugün Türkiye’nin 
önde gelen bankaları arasında yer alan 
Halkbankası, ilk çeyrekte kredi toplamını 
130 milyar TL’ye çıkardı. “Üreten Türkiye’nin 
Bankası “ olmak  vizyonuyla hazırgiyim 
sektörünü özellikle destekliyoruz. Bankaların 
tümü, dünya bankacılık normlarına göre 
olması gerektiği gibi, firmanın kredi ve marka 
değerlerini ölçerek kendi bilanço büyüklükleri 
çerçevesinde belli oranlarda kredi line’ları 
oluşturuyorlar. Son dönemde dünya 
pazarlarında yaşanan daralmalar nedeniyle 
ihracattaki gerileme vb. gelişmeler, hazırlanan 
sektör raporları üzerinden bankalar tarafından 
takip ediliyor, elbette. Ama baktığımızda 
bankacılık genelinde hazırgiyim sektörüne 
yönelik bir önyargı söz konusu değil. 

ZEYNEL AKBULUT - Genellikle Türk bankaları 
firmaların geçmiş performansına yönelik 
değerlendirme yaparak kredilendirme kararı 
veriyorlar. Bu durum, sadece hazırgiyim için 
değil Türkiye’deki bütün sektörler için geçerli. 
Oysa Türkiye bankacılığı, ne zaman şirketlerin 
business planlarına, gelecek projeksiyonlarına 
inanmaya başlayacak?

YALÇIN MADENCİ - Bankacılıkta geçmiş 
performansı değerlendirme ve uzun vadeli 
kredilendirme söz konusu. Bankalar, 
firmalar ve ortaklarının kredi değerliliklerini 
ölçerek bazı kararları veriyor. Türkiye’de 
projeksiyonlarla gerçekleşmeler zaman zaman 
birbiriyle örtüşmeyebiliyor. Ancak 2018 yılında 
Basel kriterleri doğrultusunda, firmalar için de 
tıpkı bireysel kredilerde olduğu gibi standart 
bir kredi notu uygulamasına geçilmesi 
planlanıyor. Bu durumda kredi değerliliği 
bulunan firmalar, tüm bankalar tarafından 
aynı oranda maliyetlenecek. Biz Halkbankası 
olarak 2015’ten bu yana bu sürece hazırız. 
Tüm bankacılık sektörü, bu sisteme bazı 
nedenlerden dolayı belirlenen 2018’de geçecek.

SAMİ KARİYO - Bugün Türkiye’de ihracatçı 
olmayan firmalar açısından en büyük risk 
döviz riskidir. Türkiye pazarında ürün satan 
perakendeciler adına konuşursam, bunu nasıl 
hedge edeceğimiz sorunu bizim önümüzde 
duruyor. Penti, Mavi, Koton ve LCW’de olduğu 
gibi perakendecilerin çoğu, markalı ihracatı 
zaten realize etmeye başladılar. Ama bu, 
sektörün tümünü değil, daha az bir kısmını 
temsil ediyor. Kur riskini hedge edecek 

Toplantıya 
Halkbank 
adına katılan 
Yalçın Madenci, 
hazırgiyim 
dahil olmak 
üzere tekstilin 
Türkiye’deki 
toplam 
kredilerden 
aldığı payın 
yüzde 3.4 
olduğunu 
belirtti.
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bir mekanizma Türkiye’de yok. Buna bir 
çözümünüz var mı?

YALÇIN MADENCİ - Bankalarla reel sektörü 
birbirinden ayıran önemli bir unsur var. 
Çok sayıda enstrümanla işlem görebiliyor 
olmaları nedeniyle bankalar, kendi kambiyo 
zararların hedge edebiliyorlar. Reel kesimin 
ise sattığı ürün ve dolayısıyla finansman 
kaynağı sınırlı. Şube müdürlüğü dönemimde 
çalıştığım müşterilerimize söylediğim şuydu: 
“Gelirin TL ama yatırımını dolar veya euro 
ile finanse etmek istiyorsun. Taşıdığın belli 
bir risk var zaten. Bir de krediden dolayı kur 
riskini taşımak doğru mu?” Yaptığı hesap 
eski Sultanhamam usulü yani... Bazı firmalar 
“Bugün dolar 2.20 iken ben hesabımı 2.5’a 
göre yaparım, onun üstüne çıkarsa zarar 
ederim” şeklinde planlarını yapıyorlardı. Ama 
bugün, kurların 2.70’lerden bir gün içinde 
3’leri zorladığı bir noktadayız. Burada bizim 
firmalara sunabileceğimiz enstrümanlar 
da sınırlı. Yani Türk finans kesimi de bu 
anlamda kendi risklerini uluslararası 
piyasalarda rahatlıkla hedge edebilir bir 
konumda değil. Hedging işlemlerinde 
firmanın kendisinin yaptığı işlemleri biliyor 
olması önemli. Forward’da ve opsiyon 
işlemlerinde de belli bir risk vardır. Ancak 
firmalar bu işlemler sayesinde, ne kadar risk 
alacağını kendisi hesaplama lüksüne sahip 
olur. Sizlerin  ölçeğindeki firmalarda bunu 
yapabilecek teknik yeterlilik ve personel 
çalıştırma imkanı var. Ama kur riski taşıyan 
firmaların geneline baktığınızda, çoğunlukla 
KOBİ ölçeğinde olduklarını görüyoruz. 
Bu bakımdan hazırgiyim sektörü, diğer 
sektörlerden olumlu yönde ayrışıyor. TL’nin 
değer kaybetmesiyle hazırgiyim sektörünün 
ihracat performansı açısından öne çıktığını 
söyleyebiliriz. Tekstil sektöründe sizler 
gibi büyük firmalarda ciddi boyutlarda 
nakit akışı var. İhracat bedelleri bankaların 
önemli gördüğü unsurların başında geliyor, 
dolayısıyla hazırgiyim sektöründe faaliyet 
gösteren firmalar bankaların önde gelen hedef 
müşterileri arasında. Bankacılık tarafında 
herkes, belli oranlarda bu firmalara giriş 
yapmak istiyor. Ama çok bankalı çalışma 
eğiliminden dolayı büyük bile olsa firmanın 
nakit akışını, kendi nakit kaynağını efektif 
kullanamamasının söz konusu olduğunu 
söylemeliyim. Burada finans yönetimlerinin 
vermesi gereken karar, belli işlemleri belli 
bankalarda toplayarak firmaların daha 
az bankayla daha verimli çalışmaları için 
yöntemler geliştirmek. Finans tarafında, 
tekstil sektörü hakkında ‘bankacılıktan 

YALçIN MADENCİ
Halkbank Ticari Pazarlama - 2 
Daire Başkanı

“İhracat bedelleri, 
bankaların çok 
önemsediği bir 
unsur. Hazırgiyim, 
diğer sektörlerden 
olumlu yönde 
ayrışıyor.”

 Kimdir? 

1977’de İstanbul’da 
doğan Yalçın Madenci, 
Sakarya Üniversitesi 
İktisat Bölümü’nü bitirdi. 
Kariyerine 1999 yılında 
Halk Bankası’nda 
başlayan Madenci, Proje 
Değerlendirme ve Mali 
Tahlil Bölüm Müdürlüğü’nün 
ardından Sultanhamam 
Şube Yöneticiliği ve İmes 
Ticari Şube Yöneticiliği 
görevlerini üstlendi. 
Eylül 2014’ten bu yana 
Halk Bankası’nda 
Ticari Pazarlama Daire 
Başkanlığı’nı yürütüyor.

HİKMET TANRIVERDİ
İnci Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı, İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) Başkanı

“Bankacıların bu 
sene hazırgiyim 
ihracatçısı ile en 
küçük bir sıkıntı 
yaşamayacağına 
inanıyorum.”

 Kimdir? 

2008 yılından bu yana 
İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) başkanlığını 
yürüten Hikmet Tanrıverdi 
1962 yılında Malatya’da 
doğdu. Marmara 
Üniversitesi Kamu Yönetimi 
mezunu olan Tanrıverdi 
konfeksiyon, otomotiv, gıda 
sektöründe hammadde 
üretim ve ihracat faaliyeti 
gösteren İnci Grup’un 
yönetim kurulu başkanı.

HAzIRGİYİM, TÜRKİYE’DEKİ
SEKTÖRLER ARASINDA EN
ŞANSLI KONUMDA Hikmet Tanrıverdi
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İSMAİL HAKKI KISACIK
Taha Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CEO’su

“Dünyanın her 
yerinde akreditifle 
mal siparişi 
verilirken, Türkiye’de 
ihracat vadeli ve  
açık hesap yapılıyor.”

 Kimdir? 

1963 yılında Malatya’da 
doğan İsmail Hakkı Kısacık, 
1985 yılında İTÜ Makine 
Mühendisliği’nden mezun 
oldu. 1989 yılında Taha 
Holding’in çekirdeğini 
oluşturan Taha Tekstil 
ile tekstil ve konfeksiyon 
sektörüne girdi. LC 
Waikiki’nin kurucu ortakları 
arasında yer alan Kısacık, 
İstanbul Sanayi Odası’nda 
Meclis Üyesi aynı zamanda.

SAMİ KARİYO
Penti Yönetim Kurulu  
Başkanı, Birleşmiş Markalar 
Derneği (BMD) Başkanı

“Türkiye, bu büyük 
coğrafyada hem 
üretimin hem 
perakendeciliğin 
olduğu tek ülke.  
Yeni iş modelleri için 
bu büyük avantaj.”

 Kimdir? 

Penti Yönetim Kurulu 
Başkanı Sami Kariyo,  
1958 yılında İstanbul’da 
doğdu. Öğrenimini Robert 
Kolej, Colombia Üniversitesi 
ve ardından Cerrahpaşa  
Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 
Çalışma yaşamına  
1984 yılında aile işletmesi 
olan Öğretmen Çorap 
Fabrikası’nda başlayan 
Kariyo, kısa bir süre sonra 
şirketin başına geçti ve 
1994 yılından bu yana 
yönetim kurulu başkanlığı 
görevini yürütüyor.

sonra Türkiye’nin en organize sektörü’ diye 
bahsedilir, böyle bir algı var.

SEVDA AYDIN - Makro baktığımızda 
tekstildeki firmalar finans kaynağını yine 
özkaynaklarına dayanarak kullanabiliyor, 
özkaynağınız yoksa zaten destek verilmiyor. 
Bu koşullarda katma değerli ürün yapın, 
diyorlar. Ama bunun için altyapı olması lazım. 
Ürün geliştirmek, insan kaynağını ileriye 
taşımak ve yurtdışından danışmanlarla 
çalışmak kaynak ayırmak gerektirdiğinden 
ciro kaybına uğrarsınız. Ar-Ge bazlı çalışmak 
ciddi finans ve zaman gerektiriyor. Türkiye’de 
zaman zaman hızla bir şeyler kazanalım 
derken, köklü gelişimler sağlayamıyoruz. 
Bugün artık yurtdışından markalar geliyor ve 
80 milyonluk bu pazardan faydalanıyorlar. 
Demek ki bir fırsat görüyorlar. Biz de aynısını 
o süreçte yurtdışında yapabilirdik. Neden 
yapamadık? Vakti zamanında trenleri 
kaçırdık. Bizim ciddi akademik endüstrilerle 
çalışmamız, finans sektörünün de bunu 
desteklemesi lazım. İtalya veya Paris’teki 
know-how’ı akademik düzeyde ele almamız 
gerekiyor. Yeni teknolojiler, kumaşlar 
üretmemiz gerekiyor. Kaldı ki, belki yakın 
gelecekte pamuk üretimi yapamayacağız. 
Finans tarafında sektördeki yeni projelere 
destek verilmesi, iyi bir ekiple çıkmış 
projelerin önemsenmesi gerekir ki, Avrupa 
elimizden bu fırsatı almasın.

YASEMİN GÜR SOLMAZ - Biz Gürmen Giyim 
olarak hem yurtiçi hem yurtdışı piyasalarla 
çalıştığımız için riskler karşısında elbette 
bir sepet yapıyoruz. Ancak hazırgiyim ve 
tekstil sektörünün şöyle de bir sıkıntısı 
var; hammaddemiz, kumaşımız euro ile 
işlem görüyor ancak işçilik maliyetleri TL 
ile… Yurtdışından finansman kullanmanın 
bazen Türkiye’den daha ucuz olabildiğini de 
gözlemliyoruz. Özellikle yabancı bankalarla 
çalışıyorsanız yüzde 2 faiz, daha uzun 
vade ve kefaletle kredi alma imkanı elde 
edebiliyorsunuz. hazırgiyim ve tekstil sektörü 
istihdam yoğun bir sektör ve ülke ekonomisine 
önemli bir destek… Bu yüzden finansman 
ve kredi konusunda ülkemizdeki devlet 
bankalarının da sektörümüze daha düşük faiz 
oranıyla, uzun vadeli, ihracat karşılığı destek 
vermesi gerektiğini düşünüyorum.. 

URFİ AKBALIK - İhracatçının en büyük problemi, 
sattığı ürünün parasını alabilmek. Ben kendi 
şirketimde süreclerimi Eximbank üzerinden 
garanti kapsamında yürütüyorum. Ama bazı 
müşterilere limit alamıyoruz. Ya da küçük 

fİNANS SEKTÖRÜNÜN
YENİ PROJELERE DESTEK
VERMESİ GEREKİYOR Sevda Aydın
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BMD Başkanı 
Sami Kariyo, 
perakendede 
dünyada yeni 
iş modellerinin 
geçerli olmaya 
başladığını  
söyledi ve “Fiyat 
önemli ama 
‘eski ekonomi’ 
içerisinde yer 
aldığımız sürece 
bu kıstası 
aşamayız” dedi.  

İSMAİL HAKKI KISACIK - Sektör olarak bizim  
başka bir rahatsızlığımız daha var. Biz 
yurtdışına yaptığımız ihracatları da vadeli 
yapıyoruz. Ve açık hesap yapıyoruz. Oysa  
tüm dünyada bir Çin’den, bir Uzakdoğu’dan 
mal alınacağı zaman önce bir akreditif 
açılmak zorunda. Ama Türkiye’ye sadece 
bir e-mail atarak sipariş veriliyor, biz malı 
yüklüyoruz. Sultanhamam usulü ihracat 
yapıyoruz yani... Rakibiniz yaptığı zaman  
siz de yapmak durumunda kalıyorsunuz. 

BARIŞ SOYDAN - Maliye Bakanı geçtiğimiz 
günlerde bir basın toplantısında KDV 
konusuna değindi. “Gereksiz maliyetlerin, 
vergilerin olduğunun farkındayız. Bu 
konuyla ilgili çalışacağız” dedi... 

HİKMET TANRIVERDİ - Biz sayın Bakan ile iki 
toplantıda üst üste bir araya geldik. Bu 
geçici vergi konusunu gündeme getirdim. 
Bakan, “Teknik olarak zor. Devlet şu anda 
bilançosunu, bütçesini buna göre yapmış. 
Değiştirmemiz mümkün değil” dedi. 
Devlet kasasına gireni geri vermiyor. Mesela 
damga vergisi konusunda Bakan “Haklısınız” 
dedi. Eskiden her nüshaya ödüyorduk, 
şimdi bir tek ana nüshaya indirdiler. Oysa 
kaldırmaları gerekiyordu. 

BARIŞ SOYDAN - Bu toplantının sonuçları rapor 
şeklinde Ankara ile paylaşılacak. Belki bu 
konu bir kez daha dikkatlerini çeker...

ölçekli firmalar garanti kapsamında mal 
satamadıkları için paralarını tahsil edemiyorlar. 
Burada finans sektörünün firmaların üzerindeki 
riski biraz alması gerekiyor. Bununla ilgili 
finans sektörünün kısa vadede çözümler 
geliştirmesini bekliyoruz... 

BARIŞ SOYDAN - İrfan Bey finans konusunda son 
olarak sizin de görüşlerinizi alalım...

İRFAN ÖZHAMARATLI - Finansman Türkiye’de 
pahalı. Sorunun temelinde ise 
tasarruflarımızın yetersiz olması yatıyor. 
Dışarıya muhtacız, elimizi açmak zorundayız. 
Ben inşaat sektörüne karşı değilim. İnşaat 
lokomotif görevi de görmektedir ama 
tasarrufların ciddi oranda inşaata gittiği kesin. 
Üretime, sanayiye aktarılacak tasarruf zaten 
yoktu, eldeki de inşaata kaydı. Bu noktada 
devletin hazırgiyim sektörüne destek olmak 
için yapabilecekleri konusunda birkaç madde 
sıralamak istiyorum. Firmalar, enflasyonist 
dönemde konulmuş ama ne anlama geldiğini 
bugünkü koşullarda anlayamadığımız 
geçici vergiler ödüyorlar. Üçüncü ayın 
sonunda, yılsonunu kârla mı yoksa zararla mı 
kapatacağımızı bilmeden, her üç ayda bir vergi 
ödüyoruz. Enflasyon artık tek haneli seviyede, 
bu sistemin kalkması lazım. Çoğumuz 
ihracat yapıyoruz, 10-12 ay sonra tahsilatını 
yapacağımız malın KDV’sini hemen ödemek 
zorundayız, KDV iadelerinin de uzun zaman 
aldığına şahit oluyoruz.
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SEVDA AYDIN - Alacaklarımızı nasıl formüle 
edeceğimiz konusunda Eximbank ile 
yapılacak bir çalışma öncelikle çok önemli. 
İkincisi yapılanan ve katma değerli ürün 
satan şirketlerin farklı boyutta ele alınması, 
bu kapsamdaki şirketlere uzun vadeli kredi 
bütçesinin açılması gerekir. Yeni projeler 
geliştiren şirketlerin desteklenmesi önemli. 

BARIŞ SOYDAN - Sektör büyük bir dönüşümden 
geçiyor. Geçmişte fiyat bazlı rekabet vardı 
ama Türk hazırgiyimcileri artık koleksiyon 
tasarlayıp üretme aşamasına geçmiş 
durumdalar. Hazırgiyimin geçirdiği bu 
dönüşüme acaba altyapı hazır mı? Mesela 
insan kaynağı, bu gereksinimleri karşılayacak 
nitelikte mi? Katma değerli üretim aşamasında 
tekstilin hangi katkıyı sağlaması gerekiyor? 
Lojistik de çok önemli. Madem küresel 
ölçekli üretim yapacağız, hız artacak. Lojistik 
şirketleri tarafında neler yapılması gerekiyor? 

SAMİ KARİYO - “Tekstil ve hazırgiyimin neler 
yapması lazım” sorusunun cevabını Türkiye’de 
bugün birtakım firmalar net olarak 
vermişler. Bunun cevabı Türkiye’de şu anda 
perakendeciliktir. “Ben üretici olarak nereye 
kadar ilerleyebilirim ve daha fazla değer 
yaratmak için ne yapmam gerekir” sorusuyla 

biz örneğin sekiz sene önce karşı karşıya 
kaldık. Ve o zaman dedim ki, “Biz en fazla 
değeri nerede değer yaratırız, diye düşünüp 
oraya ağırlık vermemiz gerekir”.  Tüketiciye 
ne kadar yakınsan o kadar çok değer yaratırsın. 
Bu sebeple birçok firma üreticilikten 
perakendeciliğe geçti. İyi pratiklere bakarsak 
Ramsey, LCW, Penti, Colin’s gibi yola üretici 
olarak çıkmış olan perakendecileri buna  
örnek olarak sayabiliriz. Fiyat çok önemli ama 
bugün artık fiyatın rekabette söz konusu bile 
olmadığı birtakım perakende alanları gelişti. 
Dünyanın şu anda en büyük perakendecisi 
Walmart değil Alibaba’dır. Alibaba’nın 
stoklarında bir tane bile ürün yoktur.  
Dünyanın en büyük taksi şirketinin bir 
tane bile taksisi, dünyanın en büyük turizm 
şirketinin bir tane bile oteli yoktur. Dönem, 
iş modellerimizi ve iş süreçlerimizi yeniden 
gözden geçirme dönemi. Fiyat önemli ama bu 
‘eski ekonomi’ içerisinde yer aldığımız sürece 
bu kıstası aşmanın bir yolu yoktur.

BARIŞ SOYDAN - Dijitalin altını çiziyorsunuz yani...

SAMİ KARİYO - Sadece dijitalden bahsetmiyorum. 
Dijital ile gerçek ekonominin birleştiği 
noktada yeni bir şeyler yaratılıyor, yeni iş 
modelleri çıkıyor. Bu yeni modelleri tüketici 

Türkiye hazırgiyim 
ve konfeksiyon 
sektörünün 
global rekabette 
kâr marjını 
nasıl artıracağı 
sorusunu Kemal 
Şahin, “Rakiplerin 
az olduğu yeni 
yollar bulmalıyız” 
şeklinde yanıtladı.
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nezdinde anlamak ve uygulamak mümkün. 
Bizim elimizde sermaye, markalar, tecrübe ve 
dükkanlar var. Tüm bunları bir havuza koyarak 
fiyat modellerinin dışına çıkmamız, kısa vadeli 
planlarla yeni dünyaya adapte olmamız 
gerekiyor. Türkiye, bu büyük coğrafyada 
hem üretimin, hem perakendeciliğin olduğu 
tek ülke. Biz bu bütünlüğü sağlayabildiğimiz 
takdirde üretim-perakende-AVM üçgeninden 
önemli iş modelleri çıkabilir.

ÜMMET EROĞLU - Şu an dünyaya baktığımızda 
pahalı markaların hepsinin fiyat bazlı 
çalıştığını görüyoruz. Ama hepsi de 
gündemden düşüyor. Bizim marka olarak 
kilogram fiyatımızı 24 dolardan 50 dolara 
çıkarmamız mümkün değil. Biz bunu ancak 
adette yapabiliriz. Yani hacmimizi 100 adetten 
500 adede nasıl çıkarabiliriz? Bunun yolu 
pazar payını geliştirmek, pazardaki ürünün 
çeşitliliğini artırıp dünyaya açılmaktan 
geçiyor. Biz mesela Colin’s markası olarak 
Rusya’da, Ukrayna’da ve Türkiye’de varız. 
Bunu Çin’e kadar genişletmemiz lazım. 

YASEMİN GÜR SOLMAZ - Sami Bey’in söylemiş 
olduklarına elbette katılıyorum. Dünyadaki 
en iyi uygulama örnekleri de belli zaten 
bunları kendimiz başarabilirsek dünyayla çok 
rahat rekabet ederiz. Ancak sektörümüzün 
dünyadaki rakipleri karşısında birçok 
dezavantajı da bulunuyor. Özellikle 
mevzuat, lojistik gibi ekstra maliyet yaratan 
dinamikler… Örnek vermek gerekirse; 
rekabet ettiğimiz ülkelerle lojistik hızı 
konusunda farklarımız var. Gümrükte iki gün 
kaybedildiği zamanlar oluyor...

KEMAL ŞAHİN - Türkiye konfeksiyon ve tekstil 
sektörü olarak, rakiplerin az olduğu yeni bir yol 
bulabilirsek o noktada marjımız büyüyecektir. 
Bu yeni yollarda binlerce esnaf yok. Ben 
“marka yapalım katma değer yaratalım” 
yaklaşımını doğru bulmuyorum. Dünyada 
top marka dediğimiz segmentin pazar payı 
yüzde 10 bile değil. Almanya’daki marka olarak 
bildiğimiz şirketlerin yüzde 20’si şu anda iflas 
koruma sürecine giriyor. Diğer yüzde 60’ı 
güç bela ayakta duruyor. Dünya muazzam bir 
konsolidasyona gidiyor. Mesela Zara veya H&M 
grubu gibi büyükler perakende caddelerini 
fethediyor, 20 dükkan ile 300 küçük dükkanı 
yok ediyor. Türkiye’de AVM’lerde başarılı Türk 
markalarını görüyoruz ama maalesef yabancı 
ülkelerde göremiyoruz. Bugün büyüksen ve iyi 
bir konseptin varsa Amazon gibi alır yürürsün. 
Şu anda dünyada en hızlı büyüyenler Primark 
gibi ucuz yoldan gidenler ve bu şirketler 

PAHALI MARKALAR,
DÜNYADA GÜNDEMDEN
DÜŞMEYE BAŞLADI Ümmet Eroğlu

BURHAN ÖzKAN
Danışman

“Marka veya ucuz 
fark etmeksizin 
hazırgiyim 
firmalarımıza 
line’ların her birinde 
kara kuğu olmalarını 
sağlayacak bir iş 
modeli lazım...”

 Kimdir? 

Yüksek öğrenimini Mimar 
Sinan Üniversitesi Heykel 
Bölümü’nde tamamlayan 
Burhan Özkan reklamcılık, 
yayıncılık, yapımcılık 
alanlarında faaliyet 
gösteren şirketlerin kurucu 
liderliğini yaptı. İTKİB 
Hedef dergisini ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin 
TİM Report dergisini yayın 
hayatına kazandırdı. Halen 
TİM İletişim ve Stratejik 
Planlama Danışmalığı 
görevine devam ediyor. 

KEMAL ŞAHİN
Şahinler Holding Yönetim  
Kurulu Başkanı, Türk-Alman 
Ticaret ve Sanayi Odası  
ilk Kurucu Başkanı

“Dünyada en hızlı 
büyüyenler şu anda 
Primark gibi modayı 
en ucuza satanlar. 
Ve bu şirketler 
Zara’yı bile tehdit 
etmeye başladı.”

 Kimdir? 

Şahinler Holding’in yönetim 
kurulu başkanı Kemal 
Şahin, Konya’da 1955 
yılında doğdu. 1973 yılında 
devlet bursuyla Almanya’ya 
gitti. Aachen Teknik 
Üniversitesi’nde metalurji 
yüksek mühendisliği eğitimi 
aldı. Türk-Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın ilk kurucu 
başkanlığını yürüttü.
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Zara’yı bile tehdit etmeye başladı. Mango 
fiyatları aşağı çekti. Zara ikinci bir line’ı 
yapmaya çalışıyor. Sektör olarak düşünürsek, 
Türkiye’nin malını en çok satanlar ağırlıklı 
olarak ucuza doğru gidenler olacak. Çünkü 
dünyada çok kısa vadeli moda trendi hakim 
olmaya başladı. Moda hızlı oluşuyor, hızlı 
tüketiliyor. Demek ki çok kaliteli yapmak 
değil, çok hızlı ve çok moda üretim yapmak 
önem kazandı. Türkiye’nin çok verimli ve az 
masraflı üretim yapması lazım. Dolayısıyla 
iki trend bizi Avrupa’ya yönlendirecek. 
Hızda, modada ve kumaşta bir numarayız, 
rakipsiziz. Ayrıca biz tekstilde altyapı olarak 
İtalya’dan öndeyiz. Biz konfeksiyon sektörünü 
iç piyasada ve dışarıda canlı tutamazsak bu 
potansiyeli kaybedeceğiz. Türkiye’nin asgari 
ücretteki yüzde 30’luk yükü sorgulaması 
lazım. Konfeksiyon ayağını öldürürsek 
tekstil de ölür. İstanbul’daki atölyeler çok 
zor durumda şu an. Benim Bulgaristan’da 
da bir şirketim var, benden siparişleri oraya 
kaydırmamı istiyorlar. Bulgaristan’da asgari 
ücretin maliyetleri bizdekinin yarısı kadar. 
Devletin asgari ücrette en azından geçiş 
döneminde daha fazla destek olması gerekirdi. 

SAMİ KARİYO - Biz üretici tarafımızda 15 
seneden beri Marks&Spencer’ın yanı sıra 
Primark ile çalışıyoruz. Biri küçülüyor, 
diğeri büyüyor. Primemark’ın satın almacısı 
geldiğinde ürünleri seçip, siparişleri yazıp 
gidiyor. Marks&Spencer’da ise eski usul 
var hâlâ. Numune gidiyor, onay geliyor, 
sipariş veriliyor, bir ayda teyit ediyorlar vs... 
Perakendeci olarak her iki markanın da 
uyguladığı iş modeli birbirinden çok farklı. 
Biri inanılmaz süratli, gelişmiş bir insanın 
çabuk karar vermesi üzerine kurduğu bir 
sistem öteki ise süreç, süreç, süreç.. 

HİKMET TANRIVERDİ - Geçenlerde İngiliz The 
Guardian gazetesinde Türkiye ile ilgili 
hazırgiyim atölyelerinde Suriyeli çocuklar 
çalıştırılıyor şeklinde bir haber çıktı, ... Ve 
Suriye’den gelenlerin yarısından fazlasının 
böyle atölyelerde çalıştırıldığını da yazmışlar. 
Bu çok ciddi bir sıkıntı yaratacak global 
firmalar nezdinde...
 
HASAN GÜLKAYA - Bu sorunların çözümü, 
firmalara tamamen bağımlılığı azaltmak, 
mümkün olduğu kadar müşteri üretim 
hacimlerini eşitlemeye çalışmak. 

İRFAN ÖZHAMARATLI - Yalnız bu Suriyelileri 
çalıştıranlar yine Suriyeli firmalar. Burada 
haksız bir itham var.

BİR-İKİ YIL İçERİSİNDE çOK
HIzLI BİR MODA çARKININ
İçİNE GİRECEĞİz. Mehtap Elaidi

ÜMMET EROĞLU
Eroğlu Giyim İcra Kurulu 
Başkanı, Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi 

“Pazarlamanın ve 
üretimin ayrı ayrı 
uzmanlaşması 
kesinlikle önemli. 
Biz de Colin’s’de 
üretimle marka 
tarafını ayırdık.”

 Kimdir? 

Ümmet Eroğlu, 1965 
yılında Aksaray’da doğdu. 
1998 yılında alınan 
kurumsallaşma kararı 
doğrultusunda Ümmet 
Eroğlu, Eroğlu Giyim Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.’nin başına 
geçti. İstanbul Merkez, 
Çorlu, Aksaray ve Mısır 
fabrikaları ile yıllık üretim 
kapasitesi 14,5 milyona 
ulaşan Eroğlu Giyim, bugün 
pek çok dünya markasına 
üretim yapıyor.

SEVDA AYDIN
Aytim Şirketler Grubu  
Yönetim Kurulu Başkanı

“İtalya veya Paris’teki  
know-how üzerine 
çalışıp yeni 
teknolojiler ve 
kumaşlar üretmemiz 
gerekiyor.”

 Kimdir? 

Aytim Şirketler Grubu’nun 
Mayıs 2009 tarihinden 
bu yana yönetim kurulu 
başkanlığını yürüten Sevda 
Aydın, İHTKİB ve TGSD 
gibi sektörel birliklerde 
görev alıyor. Grup İstanbul 
Mahmutbey’de bulunan 
tesislerinde 800’den fazla 
çalışanı tekstil üretimi 
yapıyor. Aydın, aynı zamanda 
Türkiye Aile İşletmeleri 
Derneği (TAİDER) ve 
KAGİDER gibi sivil toplum 
örgütlerine üye.
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KEMAL ŞAHİN - İhracatı artıracak lokomotif sektör 
hazırgiyimdir. Aksesuarıyla, kumaşıyla her 
türlü altyapıya sahibiz. Avrupa firmalarının bu 
kriterlerin tümünü birden başka bir yerde 
bulması mümkün değil. Büyük adetlerde ürün 
almak için mesela Fas’a gidiyorlar, Fas’ta altyapı 
yok. Vurgulamak istediğim hazırgiyim ihracatında 
bir ‘win-win’ stratejisi geliştirmemiz lazım. 

ENSAR ALTUN - Burada konuşulması gereken önemli 
başka noktalar daha olduğunu düşünüyorum. 
Tasarım, inovasyon ve eğitim gibi... Türkiye’de 
rekabette gelişme kaydedebileceğimiz en önemli 
alanlardan biri tasarım iken bunun için gerekli 
olan özendirici ortam yok. Hız gerekliliğinden 
dolayı değer yaratan konuları sanayiciler geri 
plana atıyor. Daha çok kopyalamanın hakim 
olduğunu, özgün ve dünya çapında ses getirecek 
tasarımlar geliştirmek için okullardaki tekstil 
tasarım bölümlerinin yetersiz olduğunu 
düşünüyorum. Oysa yıllar önce tasarım ve Ar-Ge 
yarışmalarında çok önemli bir noktadaydık. 
Sanayicilerimiz çok arzuluydu ama tasarım 
konusu bugün biraz geri plana düştü.

MEHTAP ELAİDİ - Türkiye’de tasarım konusunda 
çok ciddi bir ilgi, çok yetenekli insanlar ve 
gelişmekte olan ciddi bir potansiyel var. 

BURHAN ÖZKAN - Ben yaklaşık 20 yıldır 
hazırgiyim ve tekstil endüstrisi içerisindeki 
birçok tartışmaya tanıklık ettim, neredeyse 
bütün arama konferanslarına katıldım. Biz 
sektörlerin benzer özellikleri yüzünden sanki 
tek bir sektörün sorunlarından bahsediyor gibi 
konuşuyoruz. Oysa bir sektör içerisinde birçok 
değişik segmentler var. Bu line’lardan hangisi 
içerisinde olursanız olun en iyisi olmalısınız. 
Bu line’ların her birisinde kara kuğu olacak 
bir iş modeli lazım. Bu model bulunmadığı ve 
birbirinden farklı olan modellerin sorunları 
ayrı ayrı mühendislik yaparak incelenmediği, 
belli bir master plana bağlanmadığı sürece 
devletin karşısına çıktığımızda bürokratı veya 
siyasiyi ikna edemiyoruz. 20 yıl süresince 
devletin kimi zaman reddedici, kimi zaman 
hallederiz deyip halletmeyici tutumlarına 
tanık oldum. Bizim bu kadar deneyimli 
ve gelişmiş sektör olmamıza rağmen 
mesleki olarak aslında kendi entelektüel 
donanımımızı bu meseleleri çözmeye yeterli 
bulmuyorum. Türk iş dünyasının devlet 
karşısındaki krizi nitelikli bir stratejik plana 
varamamış olmaktır. Sorunların tümünü 
birden aynı çuvala doldurup anlatma 
telaşında olan ve devletten hep bir şeyler 
bekleyen pozisyonda kalmıştır.

MTD Başkanı Mehtap 
Elaidi, Türkiye’de 
tasarım konusunda 
ciddi bir ilgi, yetenekli 
insanlar ve gelişmekte 
olan bir potansiyel 
olduğunun altını çizdi.
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dünyada çok kısa vadeli moda trendi hakim 
olmaya başladı. Moda hızlı oluşuyor, hızlı 
tüketiliyor. Demek ki çok kaliteli yapmak 
değil, çok hızlı ve çok moda üretim yapmak 
önem kazandı. Türkiye’nin çok verimli ve az 
masraflı üretim yapması lazım. Dolayısıyla 
iki trend bizi Avrupa’ya yönlendirecek. 
Hızda, modada ve kumaşta bir numarayız, 
rakipsiziz. Ayrıca biz tekstilde altyapı olarak 
İtalya’dan öndeyiz. Biz konfeksiyon sektörünü 
iç piyasada ve dışarıda canlı tutamazsak bu 
potansiyeli kaybedeceğiz. Türkiye’nin asgari 
ücretteki yüzde 30’luk yükü sorgulaması 
lazım. Konfeksiyon ayağını öldürürsek 
tekstil de ölür. İstanbul’daki atölyeler çok 
zor durumda şu an. Benim Bulgaristan’da 
da bir şirketim var, benden siparişleri oraya 
kaydırmamı istiyorlar. Bulgaristan’da asgari 
ücretin maliyetleri bizdekinin yarısı kadar. 
Devletin asgari ücrette en azından geçiş 
döneminde daha fazla destek olması gerekirdi. 

SAMİ KARİYO - Biz üretici tarafımızda 15 
seneden beri Marks&Spencer’ın yanı sıra 
Primark ile çalışıyoruz. Biri küçülüyor, 
diğeri büyüyor. Primemark’ın satın almacısı 
geldiğinde ürünleri seçip, siparişleri yazıp 
gidiyor. Marks&Spencer’da ise eski usul 
var hâlâ. Numune gidiyor, onay geliyor, 
sipariş veriliyor, bir ayda teyit ediyorlar vs... 
Perakendeci olarak her iki markanın da 
uyguladığı iş modeli birbirinden çok farklı. 
Biri inanılmaz süratli, gelişmiş bir insanın 
çabuk karar vermesi üzerine kurduğu bir 
sistem öteki ise süreç, süreç, süreç.. 

HİKMET TANRIVERDİ - Geçenlerde İngiliz The 
Guardian gazetesinde Türkiye ile ilgili 
hazırgiyim atölyelerinde Suriyeli çocuklar 
çalıştırılıyor şeklinde bir haber çıktı, ... Ve 
Suriye’den gelenlerin yarısından fazlasının 
böyle atölyelerde çalıştırıldığını da yazmışlar. 
Bu çok ciddi bir sıkıntı yaratacak global 
firmalar nezdinde...
 
HASAN GÜLKAYA - Bu sorunların çözümü, 
firmalara tamamen bağımlılığı azaltmak, 
mümkün olduğu kadar müşteri üretim 
hacimlerini eşitlemeye çalışmak. 

İRFAN ÖZHAMARATLI - Yalnız bu Suriyelileri 
çalıştıranlar yine Suriyeli firmalar. Burada 
haksız bir itham var.

BİR-İKİ YIL İçERİSİNDE çOK
HIzLI BİR MODA çARKININ
İçİNE GİRECEĞİz. Mehtap Elaidi

ÜMMET EROĞLU
Eroğlu Giyim İcra Kurulu 
Başkanı, Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi 

“Pazarlamanın ve 
üretimin ayrı ayrı 
uzmanlaşması 
kesinlikle önemli. 
Biz de Colin’s’de 
üretimle marka 
tarafını ayırdık.”

 Kimdir? 

Ümmet Eroğlu, 1965 
yılında Aksaray’da doğdu. 
1998 yılında alınan 
kurumsallaşma kararı 
doğrultusunda Ümmet 
Eroğlu, Eroğlu Giyim Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.’nin başına 
geçti. İstanbul Merkez, 
Çorlu, Aksaray ve Mısır 
fabrikaları ile yıllık üretim 
kapasitesi 14,5 milyona 
ulaşan Eroğlu Giyim, bugün 
pek çok dünya markasına 
üretim yapıyor.

SEVDA AYDIN
Aytim Şirketler Grubu  
Yönetim Kurulu Başkanı

“İtalya veya Paris’teki  
know-how üzerine 
çalışıp yeni 
teknolojiler ve 
kumaşlar üretmemiz 
gerekiyor.”

 Kimdir? 

Aytim Şirketler Grubu’nun 
Mayıs 2009 tarihinden 
bu yana yönetim kurulu 
başkanlığını yürüten Sevda 
Aydın, İHTKİB ve TGSD 
gibi sektörel birliklerde 
görev alıyor. Grup İstanbul 
Mahmutbey’de bulunan 
tesislerinde 800’den fazla 
çalışanı tekstil üretimi 
yapıyor. Aydın, aynı zamanda 
Türkiye Aile İşletmeleri 
Derneği (TAİDER) ve 
KAGİDER gibi sivil toplum 
örgütlerine üye.
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Bu potansiyele sahip çıkmak isteyen bir sektör 
de var. Fakat birleşme noktasında eksiklikler 
olduğunu düşünüyorum. Biz dernek olarak 
bu iki ayağı birleştirmek için görevler 
üstleniyoruz, projeler geliştiriyoruz. Yedi 
kişiyle 10 sene önce kurulmuş bir derneğiz. 
Bugün çok ciddi bir seçim sürecinden geçerek 
belirlenmiş 180 üyemiz var. Türkiye’de 
bugün 23 üniversitede moda tasarımı eğitimi 
veriliyor. Ama bu gençlere sorduğumuzda, 
çoğunun kendi firmasını kurup tasarım 
yapma hayalleri olduğunu öğreniyoruz. 
Hiçbiri bir firmada tasarımcı olarak çalışmayı 
hayal etmiyor. Çünkü piyasa da bugün buna 
müsait değil. Şu anda 39 Türk tasarımcının 
koleksiyonları satışa sunuluyor. 10-15 kişi 
esas satışını yapıyor. Yavaş yavaş büyüyecek 
bir sektör ama dünyada tasarım, çok daha 
fazla özgünleşmeye doğru gidiyor. Bir-iki yıl 
içerisinde çok hızlı bir moda çarkının içinde 
olacağız. Yani bu ne demek? Bu, ihracat yapan 
firmaların kendi koleksiyonlarındaki tasarım 
özgünlüğü ve kalitesinin önem kazanacak 
olması demek. Türkiye’de bu noktada da çok 
ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü 
iki sene içinde bu tren de kaçacak. Bence 
önümüzdeki süreçte sektörün tüm üretim 
ayaklarıyla daha sıkı bir çalışma yapıp nasıl 

daha fazla tasarımcıyı sektöre kazandırabiliriz 
konusunu konuşması gerekiyor. 

HASAN GÜLKAYA - Tasarımcılara verilen eğitimler 
yeterli mi? Ben de tasarımcı arıyorum ama 
yeterlilik noktasında istediğimi bulamıyorum. 

MEHTAP ELAİDİ - Eğitim tarafında çok köklü 
değişiklikler yapılması gerekiyor. Moda çok 
interaktif bir alan. Sektörde çalışmayan 
kişilerin eğitmenlik üstlendiği kurumlardan 
çok fazla şey bekleyemiyorsunuz. Ama 
yeni yetişmiş tasarımcıların çalışmak için 
başladığı şirketlerde karşılaştıkları belli 
standartlar da var. Tasarımcının gücü ne 
kadar yüksek olursa olsun belli şeyler 
dayatıldığında beklenen verimi alamazsınız. 
Bugün bir yapı içerisinde tam anlamıyla 
kaliteli bir tasarım hizmeti verilebilmesi için 
altında tasarım departmanının olduğu bir 
kreatif direktör olması gerekiyor. 

ENSAR ALTUN - Şirketlerin de eğitilmesi lazım belki. 

MEHTAP ELAİDİ - Kesinlikle katılıyorum,  
işverenin de eğitilmesi lazım. İki taraflı 
yürüyecek bir şey bu. Firmalar tarafında her 
şey tamam, tasarımcılar yetersiz ya da 

Toplantının 
moderatörlüğünü 
üstlenen Turkishtime 
Yayın Yönetmeni 
Barış Soydan, 
sektör temsilcilerine 
hazırgiyimin geçirdiği 
dönüşümde  insan 
kaynağının rolü ile 
ilgili görüşlerini sordu.
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firmalarda vizyon yok tasarımcılar uçuyor 
gidiyor gibi bir gerçekle karşı karşıya değiliz. 
Hem sektörün hem tasarımcıların birlikte ve 
eşzamanlı hareket etmesini sağlayacak 
sistemler oluşturulmalı. Bugün tasarımın ve 
tasarımcının önemine dair bir şeyler yapmak 
istiyorsak bu işin de bir vitrini olduğunu 
unutmamalıyız. Vitrinde de tasarımcı 
markalar var. Bu tasarımcı markaların da 
önemli bir yol alması gerekiyor ki, eğitim alan 
gençlere bu sektörde iyi gelişmeler olduğu 
sinyalini verebilelim.

BARIŞ SOYDAN - Toplantımızın bundan sonraki 
kısmında somut önerileri konuşalım isterseniz... 
Hangi başlıkları ön plana çıkarmamız gerektiği 
konusunda ilk sözü Cemal Bey’e verelim... 

CEMAL KARABEL - Bizim amacımız ihracatı 
artırmak mı yoksa birim fiyatı artırmak mı? 
Birim fiyatı artırmak bana çok kolay gelmiyor, 
çünkü ancak markalaşarak biz ihracat birim 
fiyatını artırabiliriz. Dünyada artık tüketiciler 
tekstile daha az para harcıyorlar. Yani böyle 
bir ortamda üretim yaparak daha ileri değil 
daha da geriye gideriz, diye düşünüyorum. 
Biz birim fiyatı ancak markalaşmayla ihracat 
yaparak yükseltiriz. Ama üretimle biz adedi 
ve ciroyu yükseltmeye oynamalıyız. Biz 
şu anda Çin’den daha ucuz değiliz daha 
pahalıyız ve Çin’den daha kaliteli de değiliz. 
Çin’den öyle ürünler geliyor ki, “Nasıl 
yapmışlar bunu” diye şaşırıyorum. Ve Çin’de 
45-50 bin kişinin çalıştığı milyar dolarlık dev 
firmalar var. Bizim en büyük firmalarımız 
bile onların yanında cüce kalır. Bu firmalarla 
nasıl rekabet edebiliriz? Bizim gücümüz de 
hızımız ve Avrupa’ya yakın olmamız. Bizim 
hedef noktamız Avrupa pazarı olmalı. Madem 
fiyatla rekabet edemeyeceğiz hız, tasarım ve 
yenilik önererek farkımızı gösterebiliriz. 

BARIŞ SOYDAN - Peki İsmail Bey, LCW hem 
perakendeci hem de çok büyük bir üretici. 
Sizin somut önerileriniz nelerdir?

İSMAİL HAKKI KISACIK - Biz üretimden 
markalaşmaya geçtik, sonra bir dönüşüm 
yaşadık markayla üretim firmalarımızı 
birbirinden ayırdık. Türkiye’de üreticilerin 
hepsinde ‘markalaşmamız’ gerekir şeklinde bir 
algı var. Markalaşmamız lazım gerçekten ama 
üreticiliği bırakmayı göze alıyorsak... 
LC Waikiki, bu dönüşümü yaptıktan sonra 
başarılı oldu. Biz LC Waikiki’yi kendi 
fabrikalarımızda üretip satmaya çalıştık 
ve bir aşamadan sonra patinaj yapmaya 
başladık. Sonra iki alanın yönetimlerini bile 

İRfAN ÖzHAMARATLI
Hamaratlı Tekstil Konfeksiyon 
Yönetim Kurulu Başkanı, Tüm 
İç Giyim Sanayicileri Derneği 
(TİGSAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı ve İstanbul Sanayi 
Odası Başkan Yardımcısı

“Son yıllarda 
tekstil mühendisliği 
mezunları bile 
imajından dolayı 
sektörümüzden 
uzaklaşıyor.”

 Kimdir? 

1965, Kayseri doğumlu 
İrfan Özhamaratlı, Boğaziçi 
Üniversitesi Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği’ni 
bitirdi. 1994’ten bu 
yana Hamaratlı Tekstil 
Konfeksiyon’un yönetim 
kurulu başkanlığını 
yürütüyor. Hazırgiyim 
sektöründe sivil toplum 
temsilcisi olarak birçok 
görev üstleniyor.

MEHTAP ELAİDİ
Tasarımcı, Moda Tasarımcıları 
Derneği (MDT) Başkanı

“Tasarım eğitimi 
almış olan gençlerin 
büyük çoğunluğunun 
kendi şirketini kurup 
tasarım yapma 
hayalleri var...”

 Kimdir? 

Robert Kolej’in ardından 
Boğaziçi Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nü bitiren 
Mehtap Elaidi, 2000 yılında 
Teşvikiye’de atölye/mağaza 
konseptindeki Elaidi’yi açtı. 
İkinci mağazanın ardından 
yurtdışı fuarlarına katılmaya 
başlayan Elaidi’nin tasarım 
ürünleri, yurtdışında da pek 
çok ülkede ilgi görüyor. 

SURİYELİLER KONUSUNDA
ŞİRKETLERİMİz HAKSIz
İTHAMA UĞRUYOR Hikmet Tanrıverdi
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ayırdık. Bu şekilde üretim tarafı da büyüdü, 
LCW de büyüdü. Dolayısıyla bizim bir karar 
vermemiz gerekiyor: Bir retail marka mı 
olacağız yoksa üretici mi olacağız? Üretici 
olarak da bir marka olabilirsiniz. Hız, kalite 
ve verimliğinizle, inovatif yeniliklerle bunu 
başarabilirsiniz. Zaten müşteriyi bağımlı 
hale getirirseniz herkes sizi isteyecektir. 
Dünyada büyük markalar tekel oluşturmaya 
başladı. Siz buna göre oynamak zorundasınız. 
Mesela Amazon ciddi biçimde hazırgiyim 
konfeksiyon sektörüne girmeye başladı, yedi 
marka oluşturdu, başka markaları da satıyor. 
İngiltere’de yapılan bir araştırmada tüketicilere 
son altı ay içerisinde hazırgiyim ürünlerini en 
çok nereden satın aldıkları soruluyor. İlk sırada 
Marks&Spencer, ikinci sırada Amazon diye 
yanıt veriliyor. Bizim bu gelişmelere hazırlıklı 
olmamız, Amazon’un bünyesinde mal satabilir 
seviyeye gelmemiz gerekiyor. 

BARIŞ SOYDAN - Biz bunun karşısında ne 
yapabiliriz peki?

KEMAL ŞAHİN - Bizden birilerinin de bir Amazon 
çıkarması lazım, ama herkesin birden değil...

İSMAİL HAKKI KISACIK - İkinci bir şey de bizim 
firmalarımız maalesef belli bir alanda 
uzmanlaşamıyor. Her şeyi yaparız 
modundayız. Bir konfeksiyon firması erkek, 
çocuk, kadın departmanlarında üretim 
yapıyor. Tasarımcı size çocuk mu, erkek mi, 
kadın giyimi mi tasarlasın? Bu segmentlerin 
bir de alt kırılımı var... Böyle olunca hiçbiri tam 
ve doğru olarak yapılmıyor. Aynı şeyi tekstilde 
de yaşıyoruz. İyi kumaş yapıyoruz ama mesela 
finish işlemde İtalya kadar başarılı değiliz. 
Bizim entegre tesis diye bir hatamız var. 
Entegre tesis olmak, kaliteli olmak anlamına 
gelmiyor. Her şeyi yapan ama hiçbir şeyin 
uzmanı olmayan tesis oluyorsunuz. İtalya’nın 
en başarılı firmalarına baktığınızda 
uzmanlaşma görüyorsunuz. Hem daha 
verimliler hem de daha iyi yapıyorlar. Bugün 
Çorlu bölgesine gidin yüzlerce boyahane var, 
çok kaliteli makineler var ama hiçbirinde 
yüzde 100 doluluk göremezsiniz. 

BARIŞ SOYDAN - Ümmet Bey, sizin çözüm odaklı 
önerileriniz neler, alabilir miyiz?

ÜMMET EROĞLU - Herkesin kendi işinde 
uzmanlaşması kesinlikle önemli. Colin’s olarak 
biz de üretimle marka tarafını ayırdık. Biz 
branşımız olan denim dışına çıkmayız. Şu an 
üç fabrikayla üretim yapıyoruz. Tabii dizayn 
konusunda Türkiye’de çok büyük eksiklik 

AYŞEM BURHANOĞLU
Data Expert Exceptional 
Leadership Solutions Kıdemli 
Danışmanı

“Şirketlerde korku 
değil değer kültürü 
hakim olmalı. 
Liderlere verilen 
eğitimler önemli.”

 Kimdir? 

Ege Üniversitesi Tekstil 
Mühendisliği mezunu Ayşem 
Burhanoğlu, yedi yıl  
Wal-Mart ve benzeri 
uluslararası firmalarda, 
dokuz yıl da işveren olarak 
tekstil sektöründe çalıştıktan 
sonra İK alanına geçti. Data 
Expert’teki görevinin yanı 
sıra çeşitli kurumlar kanalıyla 
eğitimler veriyor. 

HASAN GÜLKAYA
Bony Tekstil İşletmeleri Yönetim 
Kurulu Başkanı

“Kurumsallık inşa 
edemezsek patron 
sistemine takılır 
kalırız. Bir gün yanlış 
karar verir, üç ay 
kaybederiz.”

 Kimdir? 

1958 Erzincan doğumlu 
Hasan Gülkaya, genç 
yaşta iş hayatına atılmış bir 
girişimci. Gülkaya’nın halen 
yönetim kurulu başkanlığını 
yürüttüğü Bony Tekstil, 
çorap segmentinde üretim 
yapmak üzere 1986 yılında 
Çerkezköy’de kuruldu. 
Şirket büyüklüğü 50 bin 
metrekare olan tesislerinde 
üretiminin yüzde 95’ini 
Avrupa ülkelerine ihraç 
ediyor. 

ÜRETİCİ OLARAK HIz,
KALİTE VE VERİMLİKTE
BİR MARKA HALİNE
GELEBİLİRİz.  İsmail Hakkı Kısacık
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burada herkesin kurumsallaşma tanımının ne
olduğu biraz önem kazanıyor, sektör dinamiğine 
uygun olması lazım. 

HASAN GÜLKAYA - Ben çorap yapıyorum. Herkes 
çorapta kurumsallaşma olmaz, diyebilir. Ama 
kurumsallık o kadar önemli ki, her alanda bunu 
oluşturamazsak patron sistemine takılır kalırız. 
Bir gün yanlış karar verir, üç ay kaybederiz. 

AYŞEM BURHANOĞLU - Gözlemim, bizim 
sektörümüzde şirketlerin korku kültürüyle 
yönetiliyor olması. Hata yapmak yasak. Evet 
hatanın maddi bir tarafı var ama yeni nesil 
deneyip yanılmadan bir şey öğrenemez. Bence 
kurumsallaşmaya gidecek şirketin ilk etapta 
kültür değişimine hazır olması lazım. Bu da 
liderlerin de katıldığı gelişim faaliyetleriyle 
mümkün. Yönetimlerde korku kültürü değil 
değer kültürü hakim olmalı. Bugünün çalışan 
kesimi özellikle de gençler, kendilerine değer 
verildiğini görmek, takdir görmek ve fark 
edilmek istiyorlar. Şirketlerin buna yanıt 
vermek için yapacakları ise aslında çok büyük 
şeyler değil. Yönetim kültürünün bu yönde 
değişim geçirmesi gerekiyor, en başta... Bunun 
sonucunda çalışanın elde tutulması da daha 
verimli olabilir. Çok iyi teknik bilgiler veren 
üniversiteler var, bunun yanında öğrencilere 
çalışma hayatında önemli olan sosyal beceriler  

var. Designer da var aslında ama belki bizlerin 
de gençleri yetiştirme eksikliği var. Designer 
özgün olmalı, rahat çalışmalı. Üretimin de 
müşteriyi iyi analiz etmesi lazım. Bu şekilde 
Türkiye’de ihracat artar. En hızlı tasarımı 
yüksek hıza uydurabilmek önemli. Türkiye’de 
insan çok ama yetişmiş insan her alanda 
çok az. Konfeksiyon zor bir iş. Bu tempoya 
dayanacak insan sayısı az. O kadar mühendis 
alıyoruz, yetiştiremiyoruz. Ama işçilerde belli 
kurallar var onun dışına çıkamıyoruz. Bir de 
elemanların İtalya’da yetişmiş olanlarla benzer 
olmasını bekleyemezsiniz. Orada insanlar 
sanatçı ruhuyla yaşıyor. Türkiye’de estetik 
içinde yetişemiyoruz. 

BARIŞ SOYDAN - Aramızda bir de insan 
kaynakları uzmanı var. Sizin de çözüm odaklı 
önerilerinizi alalım...

AYŞEM BURHANOĞLU - Son 10 senedir insan
kaynakları alanında çalışıyorum. Aslında 
tekstil mühendisiyim. Bu sektördeki değişim 
hızına bire bir tanık oldum. Böyle bir kültürde
firmaların insan kaynaklarına önem
vermemesi normal görülebilir. Çünkü şirketler 
daha çok ürün odaklı düşünüyor. Bununla 
beraber değişen dinamiklerle birlikte artık 
insan kaynaklarına da önem verilmeli.
Kurumsallaşmadan bahsediyoruz, bence 

Taha Holding CEO’su 
İsmail Hakkı Kısacık 
ve Şahinler Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Şahin, özellikle 
Anadolu şehirlerinde 
yatırım planlarının yerel 
kültürden bağımsız 
düşünülmemesi 
gerektiğini vurguladılar.
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konusunda, örneğin iletişim, herhangi 
bir çalışma yok. Girişimciliğe paralel bazı 
üniversiteler bu konuda öğrencilere seçmeli 
dersler koyuyor. Fonksiyonel bilgilerin yanında 
bence sosyal becerilere yönelik dersler de 
olmalı. Üniversite-sanayi işbirliği temelde çok 
daha  iyi işlemeli. 

YALÇIN MADENCİ - Şirket temsilcileriyle 
konuştuğumuzda beyaz yakalı çalışma 
standartlarında bir beklenti olduğunu 
öğreniyoruz ama asıl en altta çalışan ve üreten 
kısımla alakalı standartlarda bir iyileşme 
var mı? Çünkü en çok mavi yakalı çalışan 
bulmakta sorun yaşanıyor, öyle değil mi?

İRFAN ÖZHAMARATLI - Bir kere son yıllarda insan 
gücü kalitesinde ciddi bir düşüş var. Tekstil 
mühendisi mezunu gençler bile imajından 
dolayı sektörden uzaklaşıyor. 

URFİ AKBALIK - 80’li yıllarda hazırgiyim sektörü 
için iki parametre vardı. İyi üretiyorsan, 
satabiliyorsan yeterliydi. Bugün sektörde 
sürdürülebilirlik açısından dört başlık öne 
çıkıyor. İK, lojistik, finans ve üretimin 
İstanbul dışına da yayılması gerekliliği. 
Türkiye’de hazırgiyimin İstanbul merkezli bir 
üretim yapısı var. Üretimin artık İstanbul’dan 

çıkıp farklı illere dağılması gerekiyor. 
Çünkü üretmekle ilgili çok ciddi sorunlar 
yaşıyoruz. Çin’e gittiğinizde konusunda 
uzman personelle üretim yapan, verimlilik 
odaklı entegre tesisler görüyorsunuz. Korkunç 
cirolar yapıyorlar. Sektörün gelecekte ayakta 
kalabilmek için entegre tesislere yatırım 
yapması gerekiyor. Bugün binlerle ifade 
edilen firma sayısı, ileride 400’e inecek ve 
bunlar da büyük entegre tesisler olacak. 

KEMAL ŞAHİN - Peki İsmail Bey, Malatya’da 
üretim tesisinize eleman bulmakta siz sıkıntı 
yaşıyor musunuz?

İSMAİL HAKKI KISACIK -  Biz Malatya’da organize 
sanayi bölgesinde eleman bulmakta 
zorlanıyoruz. Çalışma şartları ve sosyal haklar 
kriterlerinde bizim sağladığımız imkanların 
yarısını bile sağlayamayan şehir içindeki 
küçük atölyeler eleman buluyor ama biz 
bulamıyoruz. Niye peki? Çünkü Anadolu’daki 
şehirlerin kültüründe kadın işçilerin uzak bir 
mesafede, bin kişilik fabrikada çalışmasına 
karşı bir mesafe var. Ama atölyeci işini 
mahallede kuruyor. Kadın işçiler atölyeye 
yürüyerek gidiyor. Öğle saatinde evine 
gidebiliyor, yolda zaman kaybetmiyor. Büyük 
fabrikalarda çalışmaya istekli olmayan işgücü 

Hazırgiyim 
yöneticilerinin ortak 
şikayeti, bürokrasi ve 
vergi sistemindeki 
yüklerin operasyonel 
hız ve esnekliği 
olumsuz etkilemesi.
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böylece daha düşük maliyetlerle çalışma 
hayatına katılıyor. Bu bana göre istihdamda 
bir çözüm yolu. Ama teşviklere gelince 
eleman çalıştırmanın zor olduğu OSB’de 
iseniz size teşvik veriliyor, o küçük atölyelere 
verilmiyor. Devletin bu küçük işletmeleri 
desteklemesi lazım. Bizim gibi firmaların da 
kesinlikle fabrikalarının sanayi bölgesinde 
olması lazım. Ama dikim-kontrol-ütü gibi 
işlemleri o atölyelerde yapabiliriz. Biz bunun 
için Malatya bölgesinde LCW olarak bir 
organizasyon kurduk. O küçük atölyeleri 
belli ürün gruplarında uzmanlaştırıyoruz. 
Verimliliklerini de artırıyoruz. Hem onların 
kazanması hem bizim maliyetlerimizin 
düşmesi için bu gerekli. Biz bu konuyla ilgili 
bir de çalışma yaptık. Çok rahatlıkla herhangi 
bir mahalleye bir konteynerdan 400-500 
metrekarelik bir prefabrik bina yapsanız, 
modern bir tesisi çok cüzi fiyatlara mal 
edebilirsiniz. Kadın istihdamı da ön plana 
çıkıyor bu sistemde... Hatta İstanbul Sanayi 
Odası bu konuda yaptığı çalışmayı Sanayi 
Bakanlığı’na sundu. Bakanlık çalışmayı 
beğendi ama arkası gelmedi maalesef.

İRFAN ÖZHAMARATLI - Bakanlıkla yaptığımız 
görüşmelerde bu desteklerden faydalanılması 
için yüzde 70 oranında kadın istihdamı şartı 
da konulmasının mümkün olabileceğini 
önerdik hatta...

BURHAN ÖZKAN - Devletin sektörler konusundaki 
davranışları aile hekimlerine benzemek 
zorunda. Devlet eğer şirketleriyle doğru 
düzgün bir iletişim kurmak istiyorsa sektör 
hekimliği sistemine geçmeli. Teşvikte 
toptancı bakış açısı geçmişte kaldı artık... 
Tek tek şirketlerin kimyasını ele alacak 
çözümler geliştirmek zorundayız. Çorlu’dan, 
Malatya’dan bahsediyoruz... Yerel yönetimlerin 
kendi bölgelerindeki ince titreşimlere hakim 
olmadığı, yerleşim planlarının buna uygun 
yapılmadığı, bölgenin kendi rekabet gücünden 
bağımsız birtakım modern ayraçlarla sistemin 
OSB’lere vs. göre yürütüldüğü genellemeci 
bir ülkeyiz. Markalaşmaya gelirsek... LCW, 
Türkiye’nin fotoğrafını çekmek konusunda 
çok önemli bir firma. LCW’nin en önemli 
özelliği kafa karışıklığını zaman içerisinde 
kendi yaptığı hatalarla gidermiş olması. 
Diyorlar ki, “Üretim ve markalaşma her 
ne kadar yolları kesişiyor olsa da çok ayrı 
dinamikler, bu ikisini birbirinden ayırın. 
Hatta mümkünse markalaşmaya karar vermiş 
olanlar, full üretim paradigmasından çıksınlar, 
çokfonksiyonlu üretim sürecine girsinler”. 
Burada markalaşma açısından varılacak olan 

URfİ AKBALIK
Özak Tekstil Konfeksiyon  
Tekstil Grubu Başkanı

“Üretimin artık 
İstanbul’dan çıkıp 
farklı illere de 
dağılması gerekiyor.”

 Kimdir? 

1976 yılında İstanbul’da 
doğan Urfi Akbalık, 
henüz 15 yaşındayken 
Sultanhamam’da 1985 
yılında kurulmuş olan aile 
şirketi Özak Tekstil’de 
çalışmaya başladı. Şu anda 
Özak Tekstil Konfeksiyon, 
Kübrateks Tekstil ve AKB 
Tekstil’i çatısı altında 
bulunduran Tekstil Grup 
Başkanlığını yürütüyor. Özak 
Tekstil’in İstanbul Çatalca, 
Malatya ve Şanlıurfa’da 
üretim tesisleri bulunuyor. 

YASEMİN 
GÜR SOLMAz
Gürmen Giyim Operasyon, 
Finans ve İş Geliştirmeden 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

“Sektör ile 
devlet arasında 
ekstra maliyetler 
konusunda ortak bir 
payda yaratılarak 
kadın istihdamı 
desteklenmeli…”

 Kimdir? 

1975 yılında Londra’da 
doğan Yasemin Gür Solmaz, 
Queen Mary University’de 
iş idaresi ve mühendislik 
okudu. Aile şirketi olan 
Gürmen Giyim Sanayii’nin 
Londra operasyonunda 
yönetici olarak iş hayatına 
atıldı. 2010 yılından bu 
yana Gürmen Giyim’de 
Operasyon, Finans ve İş 
Geliştirmeden Sorumlu İcra 
Kurulu Üyesi. 

AYAKTA KALABİLMEK
İçİN ENTEGRE TESİSLERE
YATIRIM YAPMALIYIz. Urfi Akbalık
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konusunda, örneğin iletişim, herhangi 
bir çalışma yok. Girişimciliğe paralel bazı 
üniversiteler bu konuda öğrencilere seçmeli 
dersler koyuyor. Fonksiyonel bilgilerin yanında 
bence sosyal becerilere yönelik dersler de 
olmalı. Üniversite-sanayi işbirliği temelde çok 
daha  iyi işlemeli. 

YALÇIN MADENCİ - Şirket temsilcileriyle 
konuştuğumuzda beyaz yakalı çalışma 
standartlarında bir beklenti olduğunu 
öğreniyoruz ama asıl en altta çalışan ve üreten 
kısımla alakalı standartlarda bir iyileşme 
var mı? Çünkü en çok mavi yakalı çalışan 
bulmakta sorun yaşanıyor, öyle değil mi?

İRFAN ÖZHAMARATLI - Bir kere son yıllarda insan 
gücü kalitesinde ciddi bir düşüş var. Tekstil 
mühendisi mezunu gençler bile imajından 
dolayı sektörden uzaklaşıyor. 

URFİ AKBALIK - 80’li yıllarda hazırgiyim sektörü 
için iki parametre vardı. İyi üretiyorsan, 
satabiliyorsan yeterliydi. Bugün sektörde 
sürdürülebilirlik açısından dört başlık öne 
çıkıyor. İK, lojistik, finans ve üretimin 
İstanbul dışına da yayılması gerekliliği. 
Türkiye’de hazırgiyimin İstanbul merkezli bir 
üretim yapısı var. Üretimin artık İstanbul’dan 

çıkıp farklı illere dağılması gerekiyor. 
Çünkü üretmekle ilgili çok ciddi sorunlar 
yaşıyoruz. Çin’e gittiğinizde konusunda 
uzman personelle üretim yapan, verimlilik 
odaklı entegre tesisler görüyorsunuz. Korkunç 
cirolar yapıyorlar. Sektörün gelecekte ayakta 
kalabilmek için entegre tesislere yatırım 
yapması gerekiyor. Bugün binlerle ifade 
edilen firma sayısı, ileride 400’e inecek ve 
bunlar da büyük entegre tesisler olacak. 

KEMAL ŞAHİN - Peki İsmail Bey, Malatya’da 
üretim tesisinize eleman bulmakta siz sıkıntı 
yaşıyor musunuz?

İSMAİL HAKKI KISACIK -  Biz Malatya’da organize 
sanayi bölgesinde eleman bulmakta 
zorlanıyoruz. Çalışma şartları ve sosyal haklar 
kriterlerinde bizim sağladığımız imkanların 
yarısını bile sağlayamayan şehir içindeki 
küçük atölyeler eleman buluyor ama biz 
bulamıyoruz. Niye peki? Çünkü Anadolu’daki 
şehirlerin kültüründe kadın işçilerin uzak bir 
mesafede, bin kişilik fabrikada çalışmasına 
karşı bir mesafe var. Ama atölyeci işini 
mahallede kuruyor. Kadın işçiler atölyeye 
yürüyerek gidiyor. Öğle saatinde evine 
gidebiliyor, yolda zaman kaybetmiyor. Büyük 
fabrikalarda çalışmaya istekli olmayan işgücü 

Hazırgiyim 
yöneticilerinin ortak 
şikayeti, bürokrasi ve 
vergi sistemindeki 
yüklerin operasyonel 
hız ve esnekliği 
olumsuz etkilemesi.
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nihai sonuç ise şudur. Bizim ölçek yaratmak 
için birtakım kule şirketlere ihtiyacımız var. 
Devlet, bugüne kadar hazırgiyim sektörünün 
Damat, Koton, LCW gibi pozitif ayrıştırdığı 
şirketlerle dünyada pazar savaşını birlikte 
vermelidir. Rusya’da 5 mağaza açmakla marka 
olunmuyor. İşte Colin’s’in Rusya’daki somut 
pratiği... 180 mağazası var. Bugün H&M de 
bir pazara girerken minimum 60 mağaza 
açarak giriyor. Bugün 60 mağaza açabilecek 
finansmanın varsa, ölçek yaratabiliyorsan, o 
ülke pazarı ve tüketicinin ihtiyaçlarına doğru 
cevap verebiliyorsan marka olabiliyorsun. 
Tüketicinin daha az para harcama eğilimi 
gösterdiği hazırgiyim, moda ile buluşuyorsa 
dünyada bir karşılık buluyor. Demek ki bunun 
aslında genel markalaşma operasyonuyla 
alakası yok. Bu tamamıyla şirket-spesifik 
birtakım özellikler taşımalıdır. Devlet artık 
genel Turquality desteğinden vazgeçmeli ve 
her şirketle ayrı bir kanalda konuşmalıdır.  
Biz bugünlerde Hikmet Başkan ile Türkiye’nin 
dünyada bir üretim markası olma ihtimali 
üzerine çok ciddi şekilde çalışıyoruz.  
Bu ihtimal çok yüksektir. Türkiye üretimde 
bir hız ülkesi olarak kendini dünyaya tarif 
edebilir. Şimdi mesele Türkiye’nin bir üretim 
markası olarak kendi hedef pazarlarına doğru 
tanıtılması ve devletin bunu teşvik etmesi. 
Dünyada artık şöyle bir trend var: Tüketiciler 
kendi tüketimleriyle toplumsal sorumluluk 
anlayışlarını birleştirmeye çalışıyorlar.  
Bu ürün hangi ülkede üretilmiş, bunun 
arkasında bir çocuk işçi çalıştırılıyor mu vb... 
Türkiye de bu konuda çok avantajlı. Son 10 yıl 
içinde devletin ve sektörün ciddi çabalarıyla 
kendisini büyük ölçüde AB normlarına 
göre düzenledi. Denetim arttı, merdivenaltı 
yapılan işleri bile sağlıklı bir hale getirdi. 
Bu konuda liderlik etmesi gereken kurum 
İHKİB’dir. Almanya’da tüketicinin algısını 
yöneten dünyayı yönetebiliyor olduğundan 
başta Almanya olmak üzere dünyanın birçok 
ülkesinde Türk hazırgiyimini yani “Made in 
Turkey”i bir marka haline getirmek için bir 
platform oluşturacağız. Ve bu platformun 
eninde sonunda son tüketiciyi Zara, H&M  
veya başka bir markadan Türk malı almaya 
iteceğini düşünüyoruz. Bunun LC Waikiki veya 
Koton gibi Türkiye’deki diğer markalar için de 
itici bir güç olacağını düşünüyoruz. 

HİKMET TANRIVERDİ - Yurtdışında Türk markasının 
reklamını değişik platformlar yapabilir. 
Sosyal sorumluluğa uygun üretim yaptığımızı 
İHKİB olarak dünyaya lanse edebiliriz. Bunun 
topyekun Türkiye’ye ve sektöre bir geri dönüşü 
olacaktır. Turquality dünya çapında çok ileri, 

zEYNEL AKBULUT
Hummel Türkiye Orta   
Doğu Operasyonlarından 
Sorumlu CEO’su

“Üretici şirketler, 
çalıştıkları markanın 
DNA’sını iyi çözüp 
ona göre koleksiyon 
hazırlamalı.”

 Kimdir? 

Operasyonlarından  
Sorumlu CEO olarak görev 
yapan Zeynel Akbulut 1963 
Elazığ doğumlu. İş hayatına 
1985 yılında kurduğu 
Akbulut Tekstil ile adım 
attı. 2010 yılında ihracatını 
yaptığı Hummel markasının 
Türkiye distribütörlük 
haklarını aldı ve markanın 
satış/pazarlama 
operasyonuna başladı.

CEMAL KARABEL
Karbel Konfeksiyon   
Sanayii CEO’su 

“Dünyada artık 
tüketiciler 
hazırgiyime daha 
az para harcıyor. 
Biz markalaşarak 
ihracat birim fiyatını 
artırabiliriz.” 

 Kimdir? 

1977 yılında İstanbul’da 
doğan Cemal Karabel, 
Marmara Üniversitesi 
İngilizce İşletme’yi bitirdi. 
Yıllık 4 milyon adet gömlek 
üretim kapasitesi bulunan 
Karbel Konfeksiyon 
İstanbul, Bilecik ve  
Urfa’daki üretim tesislerinde 
dünyaca tanınmış pek çok 
markaya hizmet veriyor. 

TEŞVİK SİSTEMİMİz
PERfORMANS YÖNETİMİ
GİBİ çALIŞMALIDIR. Burhan Özkan
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oluştuğu bu bir dizi değerlendirmeyi bildirge 
haline getirip Ankara’nın bilgisine sunacağız. 

SEVDA AYDIN - Hem premium markalarına üretici 
olalım, hem kendi markamızı yaratalım hem de 
adet bazında büyümeye devam edelim... Bence 
girişimci hangi alanda başarıyı yakaladıysa 
onu sürdürmeli. Üretimden anlayan, dil bilen 
merchandiser bulamıyoruz. Marka olmak 
istiyorsanız kumaşçınız da, tasarımcınız da dil 
bilecek. Nitelikli eleman eksikliği ciddi sorun. 
Sektörümüzün yetenekli insanlara cazibe 
merkezi olabilmesi için, o insanlara kariyer 
planlaması yapabilmesi gerek. Biz bu sektörü 
ayağa kaldırmak istiyorsak zincirin en küçük 
halkasına kadar sahip çıkmalıyız. Suriyeli 
sorunu bizim önümüze geliyor. Bu sorunu biz 
bir avantaja çevirmeliyiz. Bu kitle içerisindeki 
nitelikli elemanları acilen tespit edip onları 
iş dünyasına kazandırırsak bir potansiyeli de 
harekete geçirmiş oluruz. Almanya’nın aldığı 
göçmen nüfusu bu şekilde değerlendirdiği gibi.

MEHTAP ELAİDİ - Marka yapmak istiyorum 
dediğinizde markalaşmaya adım atmıyorsunuz 
aslında. Markalaşmak için yapmanız gerekenleri 
göze aldığını zaman adım atmış oluyorsunuz. 
Tasarım vizyonla birleştiği zaman bir tişörtü 
satabileceğiniz fiyat da yükseliyor. Bir tişörtü 

çok kurumsallaşmış bir teşviktir ama orada 
bile çok başarılı olamıyoruz. Ama şirkete özel 
teşvikleri devreye sokmamak lazım. 

BURHAN ÖZKAN - Bu alandaki yanlış anlamaların 
önüne geçmek için ben konuya açıklık 
getireyim. Hepimizin ihtiyaçları farklı değil 
mi? Biz zannediyorduk ki, OSB’lerde büyük 
ölçekler yarattığımızda çok verimli hale 
geleceğiz. Bunun o bölgenin kültürünü hesaba 
katmadığında gerçekleşmediği ortaya çıkıyor. 
Hiçbir teşvik sistemi bu kültürden bağımsız 
gerçek işlevini kazanamaz. Teşvik kavramıyla 
bölge ve kültür kavramını eşleştirmek 
gerekli. Bir şirketin diğer şirketlere göre 
kayrılmasından söz etmiyorum. Teşvik sistemi 
de performans yönetimi gibi çalışmalıdır. Sen 
çok büyük, çok yüksek ihracatı olan bir şirket 
isen, bu şekilde büyük olmayan şirketlerle 
senin teşvikin aynı olmamalı. Devlet hangi 
malın, hangi pazara yönelik olduğunu tespit 
edip ona göre  teşvikleri ayarlarsa o zaman 
serbest rekabetçi bir teşvik sistemi olur.

BARIŞ SOYDAN - Herkesin tasarım, insan 
kaynağı ve uluslararası rekabetteki faktörler 
bağlamında önerilerinizi dinlemek istiyoruz, 
şimdi... Bugün burada netleşen bir dizi fikri 
başlıklar altında toplayacağız. Ortak kanaatin 

Eroğlu Giyim İcra 
Kurulu Başkanı 
Ümmet Eroğlu, 
“Konfeksiyon zor 
bir iş. Bu tempoya 
dayanacak insan 
sayısı az” diyor.
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170 dolara satıyorsunuz ama onun arkasında 
Milano’da koca bir organizasyon olabiliyor. 
Tasarımla vizyon mutlaka birleşmeli ama 
sonra yapılması gerekenleri yapmaya razı 
gelmek de vizyonun devamı...

YASEMİN GÜR SOLMAZ - Hazırgiyim ve tekstil 
sektörü özellikle kadın istihdamını artırmak 
adına çok önemli bir potansiyele sahip… 
Ancak kreş açma maliyeti, hamilelik dönemi 
izinleri gibi ekstra maliyetler sektörde 
istihdamın erkek lehine gerçekleşmesine 
neden olabiliyor. Bu konuda işveren ile  
devlet arasında ortak bir paydada buluşularak 
kadın istihdamının desteklenmesi için daha 
da güçlü adımlar atılabilir. Sektör, bu konuda 
istekli ve işbirliğine hazır. Ülkemizde işsizlik 
özellikle de genç işsizlik oranının minimum 
seviyeye indirilmesi güncelliğini korurken 
emek yoğun sektörümüze biraz daha etkin 
işbirliği ve destek gelebilir.

ZEYNEL AKBULUT - Üretici kimliğimizle 
konuşursak bizim rakiplerimiz şu anda 
mesela Endonezya gibi üçüncü dünya 
ülkeleri, Avrupa ülkeleri değil. Burada nasıl 
spesifik olarak profesyonelleşeceğimiz 
konusundaki görüşlere katılıyorum. Çalışmak 
istediğiniz markanın DNA’sını iyi çözüp 
ona göre koleksiyon hazırlamanız gerekir. 
Bir de hepimiz üretimden geldik, üretici 
kimliğindeyiz ama üretimi tamamen bıraktık, 
hepimiz perakendeye yöneldik. Ben 30 
yıllık üretici olmama rağmen keşke altı yıl 
önce değil de 16 yıl önce perakendeye girmiş 
olsaydım, diye düşünüyorum. Üretimden 
çıkın, perakende yapın, diyorum.  
İş kaygınız olmuyor çünkü...

CEMAL KARABEL - Yetişmiş eleman sorunundan 
bahsettik. Özellikle yabancı dil bilen eleman 
bulmakta zorluk çekiyoruz... Sektörün algı 
sorununu yönetmek lazım. Birliklerden 
tanıtım vb. konularda biraz destek isteyebiliriz.  
Üniversitelerle beraber çalışma yapabiliriz. 
Öcü değil bizim sektörümüz. Madem bir algı 
sorunu var o kanalda ne yap ılması gerekiyor 
diye düşünüp algı yönetimi yapmamız lazım.

HİKMET TANRIVERDİ - Okullar da diğer tarafta 
öğrencilerimize staj yaptıracak işyeri 
bulamıyoruz, diye şikayet ediyorlar...

CEMAL KARABEL - Evet Başkanım üniversitelerle 
sanayiyi daha etkin şekilde buluşturmamız 
gerekiyor ama bu işin müstakil olmaması 
lazım. Birlikler iyi bir platform olabilir, 
üniversiteler birliklere başvurur, birlikler 
de şirketlere ulaşır. Biz hep iç eğitimlerle bir 
şeyler yapmaya çalışıyoruz ama iç eğitimler 
denize düşen damlalar gibi... Oysa bir havuz 
olması lazım. Türkiye’de teknik bilgisi olan 
eleman yok. İyi bir kalıpçı, iyi bir modelist 
yetişmiyor. Yurtdışına gidince bu işin eğitimini 
almış, işi çok iyi yapan insanlar olduğunu 
görüyoruz. Ama bunlardan Türkiye’de yok. 
Belki yurtdışından bu eğitimleri verebilecek 
insanlar getirilip burada yetenekli adaylara 
eğitimler verilmesi sağlanabilir. Bir nitelikli 
eleman havuzu oluşur, bizler de bu havuzdan 
faydalanabiliriz. Hem iş, hem işçi arayanlar 
için iyi bir platform olur.

İSMAİL HAKKI KISACIK - Aslında önümüzde çok 
güzel bir örnek var. Meslek liselerinin staj 
mekanizması çok verimli çalışıyor. Bu 
öğrenciler eğitim devam ederken haftanın 
birkaç günü okulda eğitim görüyor, birkaç 
günü de işletmelerde çalışıyorlar ve bu sistem 
yıl boyunca devam ediyor. İşi hem teorik 

Dünyada ülke olarak 
tasarruf oranında 130. 
sırada olduğumuzu 
hatırlatan İrfan 
Özhamaratlı, “Üretim 
ve sanayiye aktarılması 
beklenen sınırlı 
kaynaklar, şu anda 
ciddi oranda inşaata 
kayıyor” dedi.
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hem de pratikte eşzamanlı öğreniyorlar. Ve 
birçoğu eğer üniversiteye gitmeyeceklerse 
işe yerleşiyorlar. Üniversitede ise mezuniyete 
yakın öğrenciler sadece yazın staja geliyorlar, 
yasak savmak için... Bu da yeterli olmuyor. 
Yani öğrenci üniversiteye devam ederken 
haftanın birkaç günü şirkette sürekli ve 
düzenli çalışmanın sonucunda başarılı bir 
eleman olarak hem kendisi yetişiyor hem 
de çalıştığı kuruma faydası olur. Meslek 
liselerinde en büyük sıkıntımız yetişiyorlar, 
tam onları işe almak istiyoruz, üniversiteye 
başlıyorlar ve bağlantı tekrar kopuyor. 

HİKMET TANRIVERDİ - Stajyerlik sisteminin 
yeniden kurgulanması gerekiyor. Yurtdışında 
üniversitelerde yarı zamanlı eğitim ve iş 
paylaşımı olan sistemler var. Yetişmekte olan 
genç eleman, en az bir yıl işletmede staj yapmalı.

İRFAN ÖZHAMARATLI - İki yıllık üniversitelerin 
mutlaka üç yıla çıkarılması lazım. Üçüncü 
yılın da mutlaka staj hüviyetinde olup 
öğrencinin işletmelerle iç içe olması üzerine 
kurulması lazım.  

HASAN GÜLKAYA - Bu önerilen modeli ben 
kendim beş sene önce işletmemde 
uyguladım. Çorap makinelerinde önceki 
teknoloji o kadar gelişti ki, makine 
mühendisine ihtiyaç duymaya başladık. Ama 
sorduğumda makine mühendisi çalışmaz 
diyorlardı. İlk önce ne yapacağımı çok iyi 
tespit ettim. “İçlerinden en azından 10’u 
kalır” düşüncesiyle genç, yeni mezun olmuş 
15 makine mühendisleri aldım, kıymet 
vereceğim yer belliydi. Önceden çorap 
makinesinde ilkokul mezunu, makineden 
yetişmiş bir kişi çalışırdı, genelde. Bunu ben 
değiştirdim. Şimdi çok memnunum. Mesela 
bu makine mühendisi gençleri yetiştirmesi 
için İtalya’dan teknik uzman getirdim. 
Gençleri İtalya’ya staja gönderdim. İlk defa 
yurtdışına çıktılar, mutlu oldular falan 
derken başaracağım şeyi ben başardım. Çorlu 
Anadolu Meslek Lisesi’nde çorap bölümü 
kurulmasını sağladım. Üç sene mezun 
verdik, çok güzel projeydi. Sonra çorap 
bölümünü müfredattan kaldırdılar, bizim iş 
çöktü. Biraz da biz kendimiz cidden katkıda 
bulunmamız gerekiyor.  

BARIŞ SOYDAN - Hep sektörlerden inovasyon 
yapmaları isteniyor ama bankaların da 
inovasyon yapması, sektörlerin ihtiyaçlarına 
uygun ürünler dizayn etmesi lazım. 
Bir de finans ayağına son olarak bakalım ne 
yapmak gerekiyor, diye... 

CEMAL KARABEL - Yurtdışı çeklerin bankalarca 
teminat kabul edilmemesi gibi bir sorun 
mesela. Yurtdışı portföyümüz var ama 
kasada duruyor. 

YALÇIN MADENCİ - Aslında bu konuların 
hepsi dönüp dolaşıp bankaların kredileri 
için ayırdıkları karşılıklara geliyor. 
Karşılıkları azaltmanın yolu da alacakların 
teminatlanması konusunu beraberinde 
getiriyor. Kredi değerlendirme sistemlerinin 
Türkiye’deki uygulamasında önemli konu 
kredilerde teminatlanma boyutudur. 
KOSGEB gibi destekler özellikle KOBİ’ 
lere, nispeten daha az maliyetli, daha az 
teminatlı finansman imkanları sunuyor. 
Ama bu ürünler, maalesef, büyük 
işletmelerin ihtiyacını karşılamıyor. 
Bankacılık sektörünün sınırsız kaynaklara 
erişimi varmış gibi düşünülüyor. Ama 
aslında, finansmanı peşin alıyorsunuz ve 
ortalama 4 yıl vadeli mal satıyor gibisiniz. 
Bunun sürdürülebilir bir sistem olmadığını 
düşünüyorum . Türkiye’de mevduatın 
ortalama vadesi 3 ay. Ama örnek verirsem 
Bankamızda, kredilerin ortalama vadesi 2,5 
yıl. Bunu üç ayla fonluyorsunuz ve Türkiye’de 
dönem dönem likidite sıkışıklıkları 
yaşanıyor. Türkiye’de toplam mevduat 
1 trilyon TL, kredi hacmi 1.5 trilyon TL. 
Bankacılık sistemimiz içerisinde 500 milyar 
TL dışarıdan fonlanıyor. Yani konu özünde, 
bankaların fonlanması ve firmalar tarafında 
kredilerin teminatlanması noktasına geliyor. 

İRFAN ÖZHAMARATLI - Dünyada ülke olarak 
tasarruf oranında 130. sıradayız...

YALÇIN MADENCİ - Ve Türk reel sektöründeki 
tüm firmalar da büyümek istiyor. Firmalar 
büyürken, finansman ihtiyaçları artıyor. 
Firmaların motoru ciroları, artan ciro da 
yakıt istiyor. Yakıt da işletme sermayesi... 
Eğer firmanın kendi özkaynakları, ortakların 
özkaynakları bu yakıtı karşılamaya yeterli 
değilse yabancı kaynak bulmak gerekiyor. 
Bu uzun yıllar çözülmeyecek bir problem. 
Tüm bankalarda olduğu gibi Halkbankası’ 
nda da firma bazında değerlendirme var. 
Bankacılık sektöründe, herhangi bir sektöre 
karşı alınmış bir tavır yok. Firma özelinde 
değerlendirmelerle, bankalar kredi 
kararlarını vermeye, kısa vadeli kaynaklarla 
uzun vadeli kredi taleplerini karşılamaya 
çalışıyorlar. Üst Yönetimimizin, Bankamıza 
çizdiği vizyon gereği, tüm sektörlerde kredi 
değerliliği bulunan firmaları hızlı kararlarla 
desteklemeye gayret ediyoruz. _
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H AZ I RG İ Y İ M V E KON FE KSİ YON 
SE KTÖRÜ ORTA K A K I L TOPL A N T I SI 
SON UÇ Bİ L Dİ RG E Sİ

Türkiye’nin dünyada bir üretim markası olarak konumlandırılması birlikler, şirketler ve devlet düzeyinde 
ele alınması gereken bir vizyondur. Üretimde bir hız ülkesi olarak Türkiye’nin hedef pazarlara doğru 
tanıtılması ve devletin bunu teşvik etmesi şarttır. Dünyada tüketicilerin satın aldıkları ürünü üreten 
şirketlere yüklediği sosyal sorumluluk görevi, Türk ihracatçı ve üretici firmalar açısından bir uluslararası 
tanıtım ve markalaşma fırsatı olarak görülmelidir. Çünkü AB normlarına göre söz konusu standartlarda 
Türkiye son 10 yılda büyük yol almıştır. 

Madde 1 Türkiye’yi ‘hazırgiyim üretiminde bir hız ülkesi’ olarak tanıtmak 

Hazırgiyim uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve firmaların kurumsal olmayışı yönündeki algılar 
nedeniyle yeni mezun ve nitelikli işgücünün çalışmak istediği sektörler sıralamasında alt 
basamaklarda yer alıyor. Birlikler ve büyük şirketlerin koordinasyonunda yapılacak tanıtımlarla 
sektörün cazibesini artıracak bilgi ve enformasyon kamuoyuna aktarılmalı, ihracat ve istihdamdaki 
katkısı göz önünde bulundurularak bürokrasi ve hükümetler gibi karar verici kesimler üzerindeki 
etki gücünü artırma yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

Madde 2 Hazırgiyimin kamuoyunda imaj yönetimini yapmak

Sektörde donanımlı insan kaynağına olan ihtiyaç bir sorundur. Üretimin teknik bilgisine sahip, yabancı 
dil bilen merchandiser’lar, kalıpçılar ve modelistlerin meslek liselerinden yüksek okullara kadar sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesi gerekmektedir. Mevcut staj sistemi yeniden kurgulanmalı, 
şirketler kurumiçi eğitimlerin etkinliğini artırmak için kurumsallık anlayışını ileriye taşımalıdır. Tekstil   
ve hazırgiyimde yurtdışındaki uzmanlıktan bilgi transferi anlamında faydalanılmalı, yurtiçinde üniversite-
sanayi işbirliğinin eşgüdümlü hareket eden bir ortaklığa dönüştürülmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

Madde 3 Nitelikli insan kaynakları yetiştirmek

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle dünyanın hazırgiyim devleri için lojistik üs olmaya en uygun ülkedir.   
Söz konusu markaların Türkiye’yi depolama, tüm dünyaya dağıtım, lojistik planlama ve etiketleme, 
yeniden paketleme, kalite kontrol vb. faaliyetler için üs olarak kullanması gerçekleşmeyi bekleyen bir 
potansiyeldir. Hedef pazarlara yakın olmak, gelecekte tek başına bir avantaj olmaktan çıkabileceği  
için, Türkiye’nin lojistik performans endeksinde daha üst sıralarda yer almasını sağlayacak ticaret ve 
taşımacılıkla bağlantılı altyapının kalitesi (limanlar, demiryolları, karayolları, bilgi teknolojileri) artırılmalıdır.

Madde 4 Türkiye’nin lojistik üs haline gelmesini sağlamak

Küresel ticarette kritik hale gelen hız faktörüne Türkiye’nin tüm dış ticaret unsurlarının ayak uydurması,  
en başta hazırgiyim-konfeksiyon sektörünün yurtdışı pazarlardaki rekabeti açısından avantaj sağlayacaktır. 
Gümrüklerdeki bekleme süreleri, sektörün ihracatta operasyonel çevikliğini olumsuz etkileyen bir 
faktördür. Gümrük işlemleri ve geçişlerde yapılacak kolaylaştırıcı düzenlemelerin ivedilikle hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Gümrükler dahil sınır denetim kuruluşlarının gerçekleştirdiği işlemlerde 
verimlilik (formalitelerin hızı, basitliği ve öngörülebilirliği) sağlanmalıdır.

Madde 5 Gümrüklerde bekleme sürelerini azaltmak
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Küresel ligde basamak atlamak için gereken 10 şart

Özkaynaklarına dayanarak finansman kullanan tekstil firmalarının büyümek için ihtiyaçları olan fonları 
bankacılık sektöründen temin etmesi bu sektöre özel bir finans bakış açısı gerektirmektedir. Örneğin; ticari 
bankaların yanı sıra devlet bankalarının da daha düşük faiz oranlarıyla, uzun vadeli, teminatsız ve şirketlerinin 
ihracatı karşılığında kredi opsiyonları sunmaları sektörün birinci talebidir. Firmaların business planları da kredi 
değerlendirmelerinde baz oluşturmalıdır. Yurtdışı çeklerin teminat olarak kabul edilmesi, ihracat portföylerine 
değer kazandıracaktır. İhracatçıların alacaklarını formüle etmesi için Eximbank ile çalışma yapılmalıdır. 

Madde 6 Finansal ürün ve hizmetlerde sektöre özel bakış açısı geliştirmek

OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelere sunulan teşvik imkanlarının kapsamına küçük atölyeler ve yan sanayi 
de dahil edilmelidir. Ölçeklerine rağmen istihdama ve sermaye birikimine sundukları katkı azımsanmayacak 
miktarda olan hazırgiyim ve konfeksiyon atölyelerinin sektöre entegrasyonunun artırılması için stratejik bir 
plan çerçevesinde öneriler geliştirilmeli, bu verimli işletmelerin yaşayabilmesi için halihazırda büyük ölçekli 
şirketlerin verdiği destek modelleri daha da geliştirilmelidir. Yan sanayinin İstanbul dışındaki şehirlere kurulması 
ve yayılması, bu bölgelere yapılan büyük ölçekli hazırgiyim yatırımlarına da ivme kazandıracaktır. 

Madde 7 Yan sanayi ve küçük atölyeleri yaşatmak

Devletin üretici ve ihracatçı firmalara sunduğu teşviklerin sistematiği fayda esasına göre yeniden 
kurgulanmalı, sistem bir performans yönetimine dönüştürülmelidir. Devletin hangi malın, hangi pazara 
yönelik olduğunu tespit edip ona göre teşvikleri ayarlaması ve şirketlerin performansına göre serbest 
rekabetçi bir teşvik sistemi oluşturması gereklidir. Ar-Ge bazlı çalışmak, ciddi finans gerektirdiğinden 
tasarım ve Ar-Ge’de geliştirilen projelerin finans sektörü tarafından da ele alınması ve fonlanması 
yüksek katma değerli üretim hedefini ileriye taşımaya hizmet edecektir. 

Madde 8 Teşvik sistemini yeni baştan kurgulamak

Uluslararası şirketlerin Türk üretici ve ihracatçılarından çalışanların özlük haklarının verilmesi, çocuk-işçi 
çalıştırılmaması, Suriyeli göçmenlerin istihdamında suistimale izin verilmemesi ve çevreye saygılı üretim 
ve atık yönetimi gibi kriterlerde talepleri söz konusudur. Çağdaş işletmecilik anlayışında bir hayli yol kat 
eden hazırgiyim üreticilerinin bu kriterleri karşılayabilmek için finansal ve idari yüklerinin hafifletilmesi 
gerekiyor. Asgari ücretteki yüzde 30’luk primin aşağı çekilmesi, damga vergisi, ithalattaki ek vergilerinin 
kaldırılması, uzun zaman alan KDV iade sürelerinin de daha erkene çekilmesi gerekmektedir. 

Madde 9 Vergi ve mevzuatta esneklik sağlayan düzenlemeler getirmek 

Dünyadaki çok kısa vadeli moda trendi nedeniyle önümüzdeki dönemde ihracat yapan firmaların 
koleksiyonlarında tasarım özgünlüğü ve kalitesi daha fazla öne çıkacak. Moda tasarımcılarına verilen 
eğitimlerin yeterli olmadığı ise sık sık dile getirilmektedir. Sektörde aktif olarak çalışan kreatif direktör ve 
moda tasarımcılarının akademide görevlendirilmesi önerilmektedir. Tasarım yarışmalarına yeniden ivme 
kazandırılmalı, moda tasarımcısı yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarıyla daha sıkı iletişim kurulmasının 
kanalları yaratılmalı ve sektörle tasarımcıların ortak zeminde buluşabileceği alanlar oluşturulmalıdır.

Madde 10 Moda tasarımı eğitiminde akademi-endüstri işbirliğini artırmak 
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TÜRKİYE’NİN
HAzIRGİYİMCİLERİ

NE İSTİYOR?
Dünyada hazırgiyim ve moda alanında üretim, perakende ve rekabet 

dinamikleri değişiyor. Türkiye hazırgiyim sektörünü uluslararası yarışta 
öne çıkaracak unsur ise bu değişim karşısında ortaya koyduğu 

performans olacak. Birlik ve derneklerin üst düzey temsilcileri, bu çerçevede 
kamuoyuna duyurmak istedikleri mesajları kaleme aldılar... 
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Global bir oyuncu 
olmamız için yeni 
araçlar belirdi
“Türkiye, dünya hazırgiyim pazarında önemli bir 
markadır. Üretim kalitesi, organizasyon becerisi ve 
çözüm ortağı olarak öne çıkması, rakiplerine göre 
çevre, insan ve çalışma koşullarına gösterdiği 
saygı ve uyum, Türk hazırgiyim sektörünü aranan 
bir marka haline getirdi.”

1980’li yıllarda ve 1990’ların 
başında ihracat hızıyla 
markalaşan hazırgiyim 
sekt örü, 1990’ların ikinci 
yarısı ve 2000’lerin başında 
inatçı rekabetçiliği ile öne 
çıktı. Bugün ise rekabet 
şartları değişti. Tüketici 
daha fazla çeşitte ürün 
isterken koleksiyon sıklığı 
arttı, yılda 12 aya çıktı. 
Terminler kısaldı, bugün üç 
hafta olan terminler iki 
haftayı zorluyor. Ürün 
çeşitliliği ve hız artınca 
lojistik ve buna bağlı 
perakende altyapısı zorunlu 
hale geldi ve organizasyon 
becerisi olmazsa olmaz oldu.
Fiyatın ve kalitenin yanı sıra 
insan ve çevre ve sağlığına 
uygun üretim ve ihracat 
rekabette öne çıktı, 
dolayısıyla sosyal uygunluk 
talepleri hem markaları hem 
üreticileri zorlar hale geldi.
Marka bağımlılığı ve tüketici 
sadakati azalınca 

demokratikleşen ve tabana 
yayılan moda ve 
markalaşma süreci farklı 
avantajlar getirdi. 
Teknoloji ile üretim ve 
tasarım yeni imkanlara 
kavuşurken, e-ticaret ve 
satışta geometrik artış 
eğilimi meydana geldi.
Tüm bu gelişmeler, Türk 
hazırgiyim sektörünün 
global bir oyuncu olmasına 
yeni araçlar ve imkanlar 
kazandırıyor. Yeni süreçte 
sektör daha iddialı bir 
vizyona sahip. Dünya 
pazarlarında yaratıcı ve 
özgün tasarımlarıyla yer 
almak, kendi bölge 
markalarıyla pazarı 
tanımlamak ve 
yönlendirmek, perakende 
zincirindeki gücünü ortaya 
koymak istiyor. Bunları da 
en rekabetçi fiyatlarla 
yapabilmek istiyor.
Bu vizyon doğrultusunda; 
 İhracat birim fiyatı 24 
dolar/kg’den 50 dolar/kg’ye 
yükseltilerek mevcut üretim 
altyapısıyla ihracatın iki 
katına artırılabilmesi,
 Yurtdışı mağazalaşma 
artıkça ihracata çarpan 
oranda arttığından mevcut 
yurtdışı mağaza sayısını 10 
bine çıkarılması,
 Ve yüzde 10-15’ler 
oranında olan markalı 
ihracat payının yüzde 50’ye 
çıkarılması hedefleniyor.
Ancak bunun için sektör;
 Devletin sektöre yönelik 
bakış açışının bu vizyona 
uygun şekillenmesi,
 İhracat, gümrükleme, 
hammadde temini 
süreçlerinin sektörün 
hareket kabiliyetine uygun 
olarak belirlenmesi,
 Güvene ve risk esasına 
dayalı kontrol ve denetim 
mekanizmalarının 
oluşturulması beklentisi 
içindedir. Böylelikle 2023 
yılı için belirlenen 60 milyar 
dolarlık ihracat hedefine 
ulaşılabilecektir.  _

HİKMET TANRIVERDİ 
İstanbul Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) Başkanı 
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Yurtdışından marka satın almaya başladık
“2023 yılına ulaştığımızda 
Türkiye hazırgiyim 
sektörünün global 
düzeyde birçok marka 
çıkarmış olacağını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 
BMD markalarının, 
hem yurtiçinde hem de 
yurtdışında marka satın 
alma ve mağazalaşma 
iştahı, hazırgiyimin 
uluslararası rekabetine 
katkı sağlıyor.”

çektiğimizde, yüksek işsizlik 
ve sınırlı iş olanaklarına 
sahip olan İtalya, İspanya 
ve Türkiye’nin, Almanya’ya 
çalışmak üzere işçi 
gönderdiğini görüyoruz. 
1970’lerden sonra ise bu 
üç ülkenin ekonomisinin 
birbirinden çok farklı bir 
seyir izlediğini gözlemledik. 
İtalya, bir yandan 
markalaşma sürecine 
girerek eğittiği ucuz 
işgücüyle kaliteli üretim 
gerçekleştirdi. Diğer yandan 
da küresel ölçekte markalar 
yaratarak dünya modasına 
yön vermeye başladı. 
İspanya ise 1990’larda 
küresel talep koşulları ile 
ticaretteki serbestleşme 

eğilimini iyi öngörerek 
‘fast fashion’ (hızlı moda) 
akımını yarattı. Böylece bu 
iki ülke, güçlü lojistik altyapı 
ve kapasiteyle hazırgiyim 
sektörünü büyüttü, 
yurtdışında da katma 
değer yarattı. Hazırgiyim 
sektöründe markalı üretim 
ve ihracat, ülkelere çok 
büyük avantajlar sağlıyor. 
İtalya ve İspanya hazırgiyim 
ürünlerini markalı 
ihraç ediyor. Türkiye ise 
tedarikçi niteliğiyle hala 
büyük bölümü yabancı 
markalar için olmak üzere 
üretim yaparak ihracat 
gerçekleştiriyor. Ve de çok 
sayıda Türk hazırgiyim 
markası yurtdışında 
kendi markaları ile satışa 
yöneliyor.  Bölgesel ve 
küresel ölçekte marka 
olmanın yolu, yurtdışı 
modern perakende 
pazarların satış kanalları 
içinde yer alarak markalı 
ürünlerin sürekli ve 
düzenli satılabilir hale 
gelmesidir. Türkiye için 
bu süreç özellikle son 
yıllarda önemli bir gelişme 
gösterdi. Moda markaları 
yurtdışında doğrudan 
tüketiciye satılıyor. Bu 
satışın en önemli kanalları, 
yurtdışında açılan mağazalar 
ve perakende kanalları 
içindeki satış noktalarıdır. 
Türk hazırgiyim sektörü 
ülkemizin stratejik coğrafi 
konumu, sahip olduğu 
deneyim ve know-how, 
teknolojiyi kullanma 
becerisi, başarılı iş modelleri, 
inovasyon yeteneği, 
güçlü insan kaynakları 
uygulamaları, müşteri odaklı 
yaklaşımı ve ileri düzeyde 
müşteri ilişkileri yönetimi, 
gelişmiş tasarım becerisi 
ve çokyönlü düşünebilen 
tasarımcılar gibi unsurlarla 

1980’lerin sonu ve 90’ların 
başında yurtdışındaki 
yabancı hazırgiyim 
markalarının mağazalarına 
gittiğimizde “Made in 
Turkey” etiketini görüp 
gururlanırdık. Oysa şimdi, 
dünyanın her yerinde 
bir Türk markasının 
mağazasıyla karşılaşmak 
bizi hiç şaşırtmıyor. 
Artık Türkiye hazırgiyim 
perakendesinde yeni bir 
dönemi yaşıyoruz: “Made 
in Turkey”den “Turkish 
Brands”e (Türk Malı’ndan 
Türk Markalarına) giden 
yolda çok mesafe aldık.
Bizi bugünlere getiren süreç 
1950’lerde başladı. 50’lerin 
ve 60’ların fotoğrafını 

SAMİ KARİYO
Birleşmiş Markalar 
Derneği (BMD) Başkanı
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öne çıkıyor. Bu özelliklerin 
olumlu etkisiyle 
markalarımız artık dünyanın 
her bölgesinde faaliyet 
gösterme yeteneğine sahip. 
Türk moda perakendesi, bu 
özellikleriyle rakiplerine 
karşı üstünlük sağlayabiliyor. 
Özellikle teknolojik 
gelişmeler ve müşteri 
memnuniyeti anlamında 
Türk markalarının en 
ileri düzeyde olduklarını 
görüyoruz. Markalarımız 
için pazar seçiminde 
coğrafi-kültürel yakınlık 
ve olumlu Türk markası 
algısı elbette önem taşıyor. 
Ancak artık ürün gamı ve 
konumlandırma açısından 
uygun pazarlar, doymamış 
ve büyüyen pazarlar, 
uygun rekabet ortamı olan 
pazarlar, modern perakende 
sisteminin gelişmiş 
olduğu pazarlar ve AVM 
atağına müsait pazarlar da 
markalarımız tarafından 
öncelikli olarak tercih 
ediliyor. Diğer yandan, bazı 
pazarlardan markalarımıza 
gelen taleplerin de bu 
ülkelerde mağazalaşma 
açısından etkisinin 
bulunduğunu görüyoruz.
Şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz ki, Türk 
hazırgiyim sektörü 2023 
yılına ulaştığımızda global 
düzeyde birçok marka 
çıkarmış olacaktır. Bugün 
yurtdışında 3 binden fazla 
mağazayla hizmet veren 
BMD markaları da 20 bin 
düzeyinde mağaza sayısına 
rahatlıkla ulaşacaktır. 
Bu hedefe ulaşmakta 
markalarımızın kullanmaya 
başladığı en son yol ise 
yurtdışında marka satın 
almaktır. BMD markalarının 
hem yurtiçinde hem de 
yurtdışında marka satın 
almak ve mağazalaşmaya 
yönelik iştahı, hazırgiyim 
sektörünün uluslararası 
rekabetine katkı 
sağlamaktadır.  _

YERKÜREDE hemen hemen her 
alanda hızlı bir değişim ve 
dönüşüm yaşanıyor. Dünya 
artık çok küçük. Ürüne, 
üreticiye ve tüketiciye 
ulaşmak artık çok daha 
kolay. Bu şartlar inanılmaz 
bir  rekabet ortamını da 

beraberinde getiriyor. 
Rekabet gücünü korumak 
ve sürdürülebilirliği 
sağlamak, bu değişime 
ayak uydurmaya ve gerekli 
dönüşümü yapabilmeye 
bağlı. Dünya ticaretinde 
söz sahibi olduğumuz en 
önemli sektörlerden olan 
ve ülkemizin sanayileşmesi 
sürecinde lokomotif 
görev üstlenen, elde ettiği 
sermaye ve bilgi birikimi 
ile diğer sektörlerin de 
önünü açarak gelişmelerine 
imkan sağlayan hazırgiyim, 
son yıllarda özellikle 
Uzakdoğu ülkelerinin 
yoğun rekabeti nedeniyle 
önemli bir dönüşüm 

Yüksek katma değer, 
bölge farkı gözetmeksizin 
desteklenmeli
“Pamuk üretimi yetersizliği başta olmak  
üzere hammadde ve yardımcı malzeme 
temininde sorunlar yaşanıyor. Pamuk üretimi 
güvence altına alınmalı, hammadde ve  
yardımcı malzeme niteliğindeki ürünlerin 
ithaline getirilen yükler tamamen kaldırılmalı.”

İRFAN ÖZHAMARATLI
Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcısı
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sürecinden geçti, tasarım 
ve teknoloji düzeyini 
geliştirerek markalaşmaya 
ve mağazalaşmaya yöneldi.
Aslında hazırgiyim 
sektörü bu dönüşüm 
sonucu kazanmış olduğu 
yeni kimlikle az gelişmiş 
ülkelerde faaliyet gösteren 
bir sanayi kolu olmaktan 
çıktı, artık gelişmiş ülkelerin 
de ilgi gösterdiği, değer 
verdiği bir sektöre dönüştü.
Ancak şunu da belirtmem 
gerekir ki, ciddi hedefler 
koymuş olduğumuz 2023 
yılına çok zamanımız 
kalmadı. Bu hedeflere 
ulaşabilmek için bir an 
önce yapmamız gereken ev 
ödevlerimiz var:
 Hazırgiyim sektörünün 
imajı güçlendirilmeli, 
sektöre olan güven 
artırılarak hizmet sektörüne 
kayma durdurulmalı.
 Pamuk üretimi yetersizliği 
başta olmak üzere 
hammadde ve yardımcı 
malzeme temininde 
sorunlar yaşanıyor. Pamuk 
üretimi güvence altına 
alınmalı, hammadde 
ve yardımcı malzeme 
niteliğindeki ürünlerin 
ithaline getirilen yükler 
tamamen kaldırılmalı. 
 Yüksek katma değerli 
ürün üreten firmalar 
bölge farkı gözetmeksizin 
desteklenmeli.
 Sektörün artan ve 
çeşitlenen insan kaynağı 
ihtiyacının karşılanmasında 
sorun yaşanıyor. Özellikle 
tasarım, pazarlama, yurtdışı 
mağazacılık, moda yönetimi 
vb. alanlarda nitelikli 
eleman yetersizliği söz 
konusu. Nitelikli istihdamın 
önü açılmalı, eğitimin 
niteliği artırılmalı, eğitim 

sistemindeki aksaklıklar 
giderilmeli, eğitimde 
rekabetçilik esas alınmalı ve 
geliştirilmelidir.
 Sanayici üzerindeki 
aşırı maliyet yükleri ve 
finansmana erişim sorunları, 
üretimin gelişmesinin 
önünde engel oluşturuyor. 
Üretim üzerindeki yükler 
hafifletilmeli, yatırım 
bankacılığına işlerlik 
kazandırılmalı, kur 
riskine karşı kullanılan 
araçlar üzerindeki yükler 
azaltılmalıdır.
 Zorunlu eğitim yaşının 
artmasıyla ortadan kalkan 
çıraklık müessesesinin 
mesleki okullar kanalıyla 
yeniden tesis edilmesi 
sağlanmalıdır. 
 Makine, kimya, lojistik 
gibi ilgili sektörlerle işbirliği 
geliştirilmeli ve entegre iş 
modelleri oluşturulmalıdır. 
Müşteri odaklı, çevreye 
saygılı, hıza ve esnekliğe 
önem veren, bilim ve 
teknoloji üreterek en 
verimli üretim ve pazarlama 
kanallarını kullanan, 
tasarıma, markalaşmaya ve 
mağazalaşmaya odaklanan 
ve böylece daha yüksek 
katma değer üreten bir 
yapıya dönüşerek pazar 
payını korumasını bilen, 
ürün ve pazar çeşitliliğini 
artıran hazırgiyim 
sektörümüz, tecrübesi 
ve altyapısıyla hiç şüphe 
yok ki, yakın gelecekte 
artık modayı belirleyen 
konuma gelecek. Üretmeye, 
istihdam yaratmaya, ihraç 
edip döviz kazandırmaya, 
ülkemiz ekonomisi için 
katkı sağlamaya devam 
edecek, dünya sıralamasında 
en üst sıralardaki yerini 
koruyacaktır.  _

KonfeKsiyon firmalarının 
Türkiye’de büyümesi, 
ülkemizde yarattığı 
istihdamın artması ve 
Türk tekstil ve hazırgiyim 
sektörlerinin dünyada 
daha değerli bir noktaya 
gelmesi için birkaç yol var. 
Bunlardan ilki, katma değeri 
yüksek ürünlerle marka 
olup bizzat bu markaların 
dünyaya pazarlanması. Tabii 
dünya çapında Gucci gibi 
Versace gibi marka olmak 
için know-how, altyapı ve 
dizayndan pazara kadar 
tüm süreçlere hakim olmak 
gerekir. Bunu dünyada 
başarıyla uygulayan firma 
sayısı maalesef çok değildir. 
Ülkemizde de başarılı 
moda markalarımız var. 
Markalaşma konusunda 
devlet, firmaların marka 
olup yurtdışına açılması 
için Turquality, marka 
programları ve tasarım 
kapsamında ihtiyaç 
duydukları destekleri gerek 
know-how gerekse hibe 
olarak veriyor. Türkiye 
markasının dünyaya 
açılmasının ülkemizin 
imajına katkısı yüksektir. 

Moda devlerinin 
ana tedarikçisi 
olmak için...
“Avrupalı alıcılar ihracatçı firmalarımızın 
gümrükte geçen bekleme sürelerini önemli 
bir performans kriteri olarak değerlendiriyor. 
Gümrüklerimiz başta olmak üzere tüm 
bürokrasi minimize edilerek ihracatçılarımızın 
sadece üretime ve pazar bulmaya konsantre 
olması sağlanırsa topyekun verimlilik artar..”
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büyük önem taşıyor. 
Konfeksiyon sektöründe 
özellikle yüksek eğitimi 
olmayan, Anadolu’dan gelen 
vatandaşlarımıza da iş 
imkanı yaratılıyor. Bu açıdan 
sektör Türkiye’deki işsizlik 
konusunda da stratejik 
önem taşıyor. Devletin 
birtakım teşviklerler daha 
verip maliyeti düşürmesi 
bu açıdan da önemli.  
Dünya devi firmaların 
Türkiye’deki tedarikçilerle 
çalışması için maliyetlerin 
haricindeki ikinci konu 
ise bürokratik her türlü 
engelin kaldırılması ve 
Türkiye’nin rekabetteki en 
büyük avantajı olan hızlı 
teslimatın desteklenmesi 
büyük önem taşımaktadır.  
Gümrüklerimiz başta olmak 
üzere bürokrasinin tüm 
alanlarında verimsizlikler 
minimize edilerek 
ihracatçılarımızın sadece 
üretime ve pazar bulmaya 
konsantre olmaları 
sağlanırsa topyekun 
verimlilik artar. Avrupalı 
alıcılar artık ihracatçı 
firmalarımızın gümrükte 
geçen bekleme sürelerini de 
önemli bir performans kriteri 
olarak değerlendiriyor. 
Eğer bu koşullar 
sağlanırsa Türkiye’nin 
asıl potansiyelinin yattığı 
hızlı tedarik konusunda 

Fakat sektörümüzün 
büyük hacimli üretim 
potansiyeli ve kapasitesini 
bu şekilde değerlendirmek 
mümkün görünmüyor. 
Bu sebeple Türkiye’de 
topyekun istihdamın 
artması için büyük alıcılara 
odaklanmalıyız. Dünyada 
ve Avrupa’da hazırgiyim 
sektöründe 8-10 büyük 
oyuncu mevcut ve Türkiye 
bu moda devlerinin 
ana tedarikçisi olmak 
zorundadır. Bana göre 
yaratılacak en büyük 
istihdam ve kaynak 
buradadır. Türkiye’de 
son dönemlerde işgücü 

maliyeti artmıştır. 
Asgari ücretin bu yılın 
başından itibaren oluşan 
artış yüzdesi maalesef 
ülkemizin rakiplerinin 
karşısındaki rekabet 
edebilmesi için büyük bir 
handikap. Dünyadaki büyük 
oyuncuların trendlerinden 
bir tanesi daha düşük fiyata 
tedarik etmek. Dolayısıyla 
maliyetleri düşürecek bir 
altyapımızın olması lazım. 
Burada devletin tekstil ve 
hazırgiyim gibi yüksek 
düzeyde istihdam yaratan 
sektörlerde SGK maliyetleri 
konusunda üreticileri 
biraz daha desteklenmesi 

özellikle Avrupa’da ciddi bir 
rakibimiz olmaz. Modayı 
makul bir fiyata üretip ve 
tedarik edersek -ki bunu 
zaten başarılı bir şekilde 
yapıyoruz- bunu alıcıya 
hızlı olarak sunduğumuz 
sürece Avrupa pazarında 
Çin, Pakistan, Hindistan 
bizimle yarışamaz. 
Müşterinin istediği yüksek 
adetli ve güncel moda 
ürünlerini hızlı, kaliteli 
ve zamanında verirseniz 
müşteri sizi tereddütsüz 
tutar ve onunla beraber 
büyürsünüz. Bu şekilde 
Türkiye’nin konfeksiyon 
firmaları dünyanın moda 
devlerinin en önemli 
tedarikçileri olarak marka 
haline gelir. Bu Türkiye’nin 
tekstil sektöründe dünyada 
markalaşmasının önemli 
stratejik yollarından biridir. 
Dünyadan Türkiye’ye 
doğru bir talep var. 
Yaratıcılık önemli, kalite 
önemli ve hızlı tedarik 
önemli, bizim ülke olarak 
diğer rakiplerimize göre 
çalışanlarımıza sağladığımız 
sosyal imkanların iyi olması 
önemli. Bu konuda Avrupa 
için Türkiye vazgeçilmez bir 
partnerdir. Burada devletle, 
sektörel birliklerle doğru 
stratejileri koyup herkesin 
pastadan pay alacağı 
bir ortam yaratılabilir. 
Türkiye, pahalı olmasına 
rağmen; yetişmiş iş gücü 
potansiyeliyle, her geçen 
gün gelişen ve müşterinin ne 
istediğin anlayan yönetim 
şekilleriyle, kurumsal 
yapıdaki konfeksiyon 
firmalarıyla dünya markaları 
için vazgeçilmez noktaya 
geliyor. Bu potansiyeli 
kullanırsak konfeksiyon 
sektörü büyümeye devam 
eder ve istihdama daha da 
büyük katkı sağlayabilir.  _

KEMAL ŞAHİN 
Türk-Alman Ticaret 
ve Sanayi Odası 
ilk Kurucu Başkanı 
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Bugün Türkiye hazırgiyim 
sektörü yılların getirdiği 
deneyim ve sahip olduğu 
işgücüyle global anlamda 
bir Made in Turkey markası 
olarak anılıyor. Ancak global 
tekstil sektörünün geldiği 
noktada bu markalaşmanın 
bir adım öteye götürülmesi 
inancı hakim. Bu noktada 
moda tasarımının anlam 

ve önemi de daha farklı 
noktada bir konumlanma 
yaşıyor. Bugün artık kaliteli 
üretim yapmanın ötesinde 
daha entegre bir çalışmayla 
beklentiler tasarımın da 
dahil olması şeklinde 
gelişiyor. Son günlerde 
yaşanan gelişmeler ışığında 
büyük moda markalarının 
yavaş yavaş farklı bir 
dinamik çalışma düzenine 
geçtiğini görüyoruz. 
Mağazalara girmeden 
altı ay önce defileler 
aracılığıyla gösterilen 
koleksiyonların artık sadece 
moda profesyonellerine 
gösterilmesi ve ancak 
mağazalara girmeden bir iki 
hafta önce nihai tüketiciye 
sunulması ilkesini güden 
bu yeni gelişim, aslında 
çok ciddi değişikliklere de 
gebe olacak. Hızlı moda 
olarak adlandırdığımız 
markaların kendilerine 
ana kaynak olarak 
aldıkları bu imkanların 

azalmasıyla birlikte 
tasarım bugünkünden 
de önemli bir noktaya 
taşınacak. İşte bu noktada 
Türkiye’nin kuvvetli tekstil 
endüstrisinin, tasarımın da 
dahil olduğu katma değerli 
ürün üreten yeni bir marka 
konumlanmasına da ihtiyaç 
doğacak. Bugün 180 üyeye 
ulaşan yapısıyla Moda 
Tasarımcıları Derneği bu 
noktada önemli bir referans 
noktası oluşturuyor. Şu anda 
moda tasarım eğitimi veren 
23 üniversitenin varlığı 
ve artan ilgiyle birlikte 
mevcut kaynakların en iyi 
şekilde değerlendirilmesi 
ve kazanım sağlanması 
açısından bu 
tasarımcıların sektörle 
buluşması ve bağımsız 
tasarımcı markalarının 
güçlendirilmesi konusunda 
yapılacak tüm çalışmaların 
bu verimi artırmada çok 
önemli bir rolü olacağı 
inancındayım.  _

Büyük markalar 
farklı bir çalışma 
düzenine geçti
“Hızlı moda olarak adlandırdığımız markaların 
kendilerine ana kaynak olarak aldıkları imkanların 
azalmasıyla birlikte tasarım bugünkünden de 
önemli bir noktaya taşınacak.”

MEHTAP 
ELAİDİ 
Moda 
Tasarımcıları 
Derneği  
(MDT)  
Başkanı




