
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 
 
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 20. Dönem Yönetim Kurulu adına,  
Türk hazır giyim sektörü olarak Türkiye ekonomisinde sanayi, üretim, 
istihdam, yaratılan katma değer ve net ihracat geliri sağlanması 
alanlarındaki öncülüğümüzü sürdürme hedefini koruyoruz. Her zaman 
olduğu gibi bu yılda hazır giyim sanayini geliştirip, ihracatı artıracak 
projelerle ülkemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz. 
 
Bununla birlikte sektörümüzün karşılaştığı sorunların aşılması ve talep 
edilen iyileştirmelerin sağlanması halinde büyüme rakamlarımız artacak, 
üretim, ihracat ve istihdamımız daha hızlı büyüyecektir. 
 
Hazır Giyim sektörü 2015 yılını parite (dolar – euro)  kaynaklı olarak 
yaklaşık %10 kayıpla 18,7 milyar dolardan 17 milyar dolara gerileyerek 
kapatmıştır. Buna mukabil sektörümüz ihracat hacmiyle cari açığın 
kapatılmasına en büyük katkıyı sağlamaya devam etmektedir.     Aynı 
zamanda 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayarak sanayi istihdamının 
%30’unu karşılamaktadır. Hükümetin asgari ücreti yılbaşından itibaren 

net 1.300 TL’ye çıkarması sektörde endişe yaratmıştır.  Sektörün beklentilerini Ankara’da makamında ziyaret 
ettiğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu ’ya aktardık. 
 
Sanayinin gelişmesine paralel olarak iş davalarının sayısının artması, yargılama sürecinin uzaması ve çalışma barışı 
ile güveninin sağlanması yönünde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin üyemiz Elkoca Hukuk Bürosu ve Avukat 
İsmail Elkoca’ nın desteği ile düzenlediği iş hukuku seminerinde başta kıdem tazminatı olmak üzere sektörü 
ilgilendiren yasal mevzuatı mercek altına aldık. 
 
TGSD Yönetim Kurulu; bu ay içerisinde UFUK 2030 Sektörel Yol Haritası çalışmasına başlamış ve ilk toplantısını 
gerçekleştirmiştir. 2016 yılı ilk yarısında çalışma çıktıları Hükümet,  Sektörel Kuruluş ve Dernekler, Üye Firmalar, 
Eğitim Kurumları ve Kamuoyu ile paylaşılacaktır.  
 
Bu duygularla 2015 te gündeme gelen ve sektörü yakından ilgilendiren sorunların çözümünde büyük katkı sağlayan 
sektörel güç birliği ve dayanışmanın, 2016 da da devam edeceği inancını ifade etmek isteriz. 
 
 

Sevgi ve Saygılarımla, 
 

Şeref Fayat 
Yönetim Kurulu Başkanı 

 



 

 

 

 

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Şeref Fayat ile Başkan Yardımcıları Cevdet 
Karahasanoğlu, Hadi Karasu, Ramazan Kaya, Toygar Narbay, Genel Sekreteri Burçin 

Özer,  Sayın Süleyman Soylu' yu 24 Aralık 2015 Perşembe günü makamında ziyaret etti. 
 

Asgari ücretin 1.300 TL’ye çıkarılması konusunda hükümetten beklentilerini Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’ ya anlattı. 

İşçilik maliyetinin tek kalemde yüzde 30 arttırılmasının hazır giyim sektörü üzerinde 
dramatik sonuçları olur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinde asgari ücretin 1.300 TL’ye çıkarılmasıyla 
ilgili sektörün beklentilerini aktaran Şeref Fayat, “Eğer maliyetin bir kısmını devlet üstlenmezse, emek yoğun 
hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe önemli bir daralma olur ve kayıt dışılık artar. Ayrıca  birçok 
işletme  operasyonlarını Orta ve Doğu Avrupa’ya kaydırmak durumunda kalır” dedi.     

Hükümetin asgari ücreti yılbaşından itibaren net 1.300 TL’ye çıkarmaya hazırlanmasının özellikle hazır giyim ve 
tekstil gibi emek yoğun sektörlerde yarattığı endişe devam ediyor.  Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 
Başkanı Şeref Fayat, sektörün beklenti ve endişelerini Ankara’da ziyaret ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu’ ya aktardı.  

500 bin çalışanın aileleriyle birlikte hazır giyim sektöründen ekmeğini kazandığını, diğer taraftan 18. 7 milyar 
dolarlık ihracat hacmiyle cari açığın kapatılmasına en büyük katkıyı verdiklerini vurgulayan Fayat, sözlerine şöyle 
devam etti:  

“HÜKÜMETİMİZİN ASGARİ ÜCRETİ 1.300 TL’YE ÇIKARMASINI DESTEKLİYORUZ” 
“Tekstil, deri, halı ve bavul ticaretini eklediğimizde toplamda 36.3 milyar dolarla ülke ihracatının üçte birini 
gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 1.5 milyon kişiyle sanayi istihdamının yüzde 30’unu karşılıyoruz. Hükümetimizin 
çalışanların refah düzeyini yükseltme adına asgari ücreti 1.300 TL’ye çıkarma kararını saygıyla karşılıyor ve 
destekliyoruz. Ancak bu noktada bizlerin kaygı ve beklentilerinin dikkate alınmasını bekliyoruz. 
 

http://www.tgsd.org.tr/sosyal-guvenlik-bakani-sayin-suleyman-soylu-yu-ziyaret-ettik 
 

http://www.tgsd.org.tr/sosyal-guvenlik-bakani-sayin-suleyman-soylu-yu-ziyaret-ettik


 

 

 

9.İstanbul Moda Konferansı Çalışma 
Grubu Toplantısı Perseus Tekstil 
Sayın Bülent Alkanlı ofisinde 
gerçekleştirildi.  
 
Gerçekleşen toplantıda 9. İstanbul Moda 
Konferansı’nın 13 – 14 Ekim 2016 tarihinde 
yapılmasına, Konferansın gerçekleşeceği 
mekânın yapılacak değerlendirmelerden sonra 
netleştirilmesine ve olası konuşmacıların listesi 
hazırlanarak davet edilmelerine karar verildi. 
Misafirperverliğinden dolayı Sayın Bulent 
Alkanlı' ya teşekkür ederiz. 

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde ve Kimtex sponsorluğunda 
gerçekleştirilecek “2016 Yılı Gelecek Satınalma Stratejileri ve Beklentileri Paneli” Hazırlık 

Toplantısı gerçekleştirildi. 
 
 
 

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
Gelecek Satınalma Stratejileri Hazırlık 
Toplantısı 11 Ocak 2016 Pazartesi 
günü gerçekleştirildi.  
Gerçekleşen toplantıda Panel’ in 30 
Mart 2016 tarihinde Four Seasons 
Bosphorus Hotel ’de yapılmasına, 
medaratör ve konuşmacıların davet 
edilmesine karar verildi. 
Aynı gün Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Şeref Fayat ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Sayın Tanzer Gözek' in de 
doğum gününü kutladık. Şeref Bey ve 
Tanzer Bey' e mutlu ve sağlıklı yaşlar 

dileriz. 

Ufuk 2030 Vizyon Çalışma Grubu 
Toplantısı gerçekleşti. 

 
TGSD UFUK 2010 ve UFUK 2015 
Vizyoner çalışmalarına UFUK 2030 Projesi 
ile devam etmekte.  

 
TGSD  Yönetim Kurulu; UFUK 2030 
Sektörel Yol Haritası çalışmasına 
başlayarak, Ufuk 2030 Vizyon Çalışma 
Grubu üçüncü değerlendirme toplantısını 
16 Ocak 2016 Cumartesi sabahı Courtyard 
Marriott Istanbul International Airport 
Hotel' de gerçekleştirdi. UFUK 2030 
Projesinin önümüzdeki günlerde son haline gelerek üyeler ve sektör temsilcileri ile paylaşılması planlanmaktadır.  



 

 

TÜRKİYE'DE TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN SORUNLARI VE 
 ÇÖZÜM YOLLARININ ORTAYA KONULMASI TOPLANTISI 

 
SORUNLAR 

 
1. Tekstil Mühendisliği eğitimi veren 17 üniversitenin 2 tanesi bu yıl itibari ile Tekstil Mühendisliği öğrenci 

alımını durdurdu (Uşak Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi) iki tanesi ise hiç açılamadı. (Adıyaman Üniversitesi 

ve Bitlis Üniversitesi) 

2. 2010 yılında bölümlere kayıt olmuş öğrenci sayısı 1100 iken, 2015 yılında bu rakam 524’e düştü. Nitelik 

sorununun yanında nicelik sorunu da oluşmaya başladı. 

3. Lisansüstünde eğitim yapacak öğrenci yok. Mezun öğrenciler kendilerine bir katkı değer yaratmadığı için 

lisansüstü eğitime devam etmeyi uygun görmüyor ve bir an önce iş hayatına atılmayı düşünüyorlar. 

4. 10 yıl öncesine kadar eğitim görecek olan öğrencileri ilk yüzde 4’lük dilimden alan Tekstil Mühendisliği 

bölümüne girişler şu anda %10 seviyesine kadar düşmüş bulunmaktadır. Bu da Tekstil Mühendisliği eğitimi 

alacak öğrenci kalitesinin düştüğünün bir göstergesidir. 

Bu nitelik ve nicelik sorunlarının temel nedeni olarak sektöre yönelik toplumsal olumsuz algı ve gençlerin bu 

sektörden bir kariyer elde etmekteki ümitsizlikleri olduğu konuşulmuştur. Ayrıca okullarda bulunan 

altyapıların güncellenememesi ve yeni teknolojilere sahip makinaların alınamaması, onlarca eğitim ve 

öğrenim görevlisi istihdam eden okulların 5-10bin TL düzeyinde seyahat ve eğitim masrafları için bütçeden 

ödenek ayrılması, laboratuvarlarda ve işletmelerinde bulunan makinaları tamir edecek teknik personelin 

dahi olmaması eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1. Liselerdeki kaliteli öğrencilere, ailelere ve liselerin ve dershanelerin rehberlik bölümlerine Tekstil 

Mühendisliği bölümlerini tercih etmeleri için yoğun bir reklam ve PR Çalışmaları başlatılmalıdır.  

Televizyonda, dizilerde, basında, lise öğrencilerine dağıtılmak üzere sektör tanıtıcı broşür ve usb disklerde, 

Sosyal Medya ve kamu spotları aracılığı ile başarılı Tekstil mühendislerinin ve başarı hikayelerinin tanıtılması 

kararlaştırıldı. Sektörle ilgili olumlu haberlerin işlenmesi ve sektöre güvenin tazelenmesi amaçlanmalıdır. 

Sektörden önde gelen iş adamlarının, rol modellerinin ve kanaat önderlerinin liseler ile buluşmasına olanak 

sağlayacak ortamlar yaratılmalıdır. 

2. Üniversite sınavlarında belli bir dereceye giren (örneğin ilk 50.000 içerisinde yer alan) ve Tekstil 

mühendisliğini tercih eden öğrencilere İhracatçı Birlikleri veya Kamu kaynakları tarafından öğretim süresi 

boyunca ayda 1000 TL burs verilmesi. Bu fonun karşılanması için ihracat üzerinden bir oran belirlenerek bu 

tutarın eğitim fonuna ayrılması. Aynı şekilde lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrencilere de aynı 

kaynaktan 2000-3000 TL gibi burslar verilerek desteklenmesi sağlanmalıdır. Bu fonun adı Tekstil ve Hazır 

Giyim Eğitimini destekleme fonu konulabilir. 

3. Tekstil Eğitim ve Üniversite Sanayi Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır. Bu kurula mümkünse ilgili devlet 

kurumlarının katkı yapması, böylece sektör ile ilgili düzenlemelerin bu kurul tarafından tavsiye niteliğinde 

kararlar alarak ve takibini yaparak oluşturulması sağlanmalıdır. 

4. Tekstil envanteri ve Tekstil sektöründe ihtiyaç analizi çıkarılmalı ve Tekstil Mühendisliği eğitim kurumları, 

Üniversite, Meslek Yüksek Okulları ve Meslek liselerinin ihtiyaçları saptanmalı. Bu konuda üniversitelerimize 

sorumluluk verilebileceği konuşuldu. 

5. Öğrencilerin ve üniversite öğretim görevlilerinin ve sektörün Türkçe kaynak ihtiyacı olduğu görüşüldü, 

yurtdışındaki kaynakların Türkçeye çevrilmesi için gerekli fonun nasıl olacağı konusunda TGSD araştırma 

yapacak. 

6. Sektöre teknisyen yetiştiren Meslek Yüksek Okullarının ve Meslek Liselerinin ayrı bir toplantı konusu olması 

gerektiği konuşuldu, ancak toplantıda belirtilen üç hususun acilen düzeltilmesi gerektiği üzerinde duruldu. 

 



 

 

 

Bunlardan bir tanesi; MYO’lara meslek liselerinden doğrudan geçişin öğrenci kalitesini düşürdüğü ve 

öğrencilerin çok çaba sarf etmemesi nedeniyle eğitim verimliliğinin düşük olduğu belirtilerek bir taban 

puan uygulamasının getirilmesi zorunluluğu konuşuldu. 

YÖK’ün koyduğu bazı zorunlu derslerin kaldırılması gerektiği zira zaten çok kısa olan eğitim süresinde bir 

yılın bu dersler ile geçirildiği ve öğrencileri eğitebilmek için çok kısa bir zaman kaldığı ve teknik eğitim 

için de bu sürenin yetmediği belirtildi. 

MYO’larda eğitim verecek sanayi deneyimi olan teknik insanların ALES sınavına girmeleri 

zorunluluğundan dolayı teknik eğitimci bulmakta zorlanıldığı belirtildi. İkinci öğrenimin öğrenim 

kalitesini düşürdüğü, nitelikli öğretim elemanı ve öğrencilerin MYO’lar için de bir problem olduğu ve 

bunlar ile ilgili de sektörün bir politika geliştirmesi konuşuldu. 

7. Tekstil mühendisliği eğitiminde radikal değişikliklere gidilerek uygulamadaki çalışma alanları 

genişletilmeli. Örneğin otomotiv, komposit, elektronik ve bunun gibi sektörlerde istihdam edilebilecek 

şekilde öğrenciler yetiştirilmesi gerektiği belirtildi. Bununla birlikte, tekstil, tasarım, pazarlama, 

perakende eğitimlerinin aynı çatı içerisinde yapılması gerektiği belirtildi. 

 

Diğer Maddeler 

 

 Stajların düzenlenmesi ve uygulanması konusunda Koordinasyon Kurulunun yardımcı olması, iyi bir 

oryantasyon ile stajyerlerin sektöre olan güveninin sağlanması gerektiği konuşuldu. 

 Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak üniversitelere derslerde ve diğer etkinliklerde konuşmacı 

desteği verebiliriz. 

 Mezuniyet öncesinde işletmeler içerisinde yapılacak yarışmalar ile öğrencilerin işletmelerin içerisinde 

girmesi ve uyum sağlaması 

 Öğrencilere endüstriyel ilişkiler ve psikoloji konusunda derslerin verilmesi gerektiği konuşuldu.  

 UFUK 2030 çalışmasında üniversitelerimizin de katkı sağlaması gerektiği konuşuldu. 

 ABD’deki örneklerden bahsedilerek üniversitelere sektör ile ilgili ticari anlaşmalar, moda endüstrisini 

gelecekte bekleyen fırsat ve tehditler, iç Pazar tüketici eğitimleri konularında rapor hazırlayabilecekleri 

bahsedildi. 

 

Tekstil Mühendisliği Eğitimi Veren Üniversiteler 

 
1. Ege Üniversitesi 
2. İstanbul Teknik Üniversitesi 
3. Uludağ Üniversitesi 
4. Çukurova Üniversitesi 
5. Dokuz Eylül Üniversitesi 
6. Gaziantep Üniversitesi 
7. Erciyes Üniversitesi 
8. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
9. Pamukkale Üniversitesi 
10. Süleyman Demirel Üniversitesi 
11. Uşak Üniversitesi  (Öğrenci alımı 2015 yılında durduruldu ) 
12. Namık Kemal Üniversitesi 
13. İstanbul Aydın Üniversitesi 
14. Bartın Üniversitesi  (öğrenci alımı 2015 yılında durduruldu) 
15. Marmara Üniversitesi 
16. Adıyaman Üniversitesi (henüz öğrenci almadı) 
17. Bitlis Eren Üniversitesi (henüz öğrenci almadı) 

 



 

 

İŞ HUKUKU SEMİNERİ 
 

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ve Üyesi Elkoca 
Hukuk Bürosu’nun düzenlediği “İş Hukuku Semineri” 13 
Ocak 2016 Çarşamba günü üyelerinin yoğun katılımı ile 
gerçekleşti. İstanbul Anadolu Adliyesi 4. İş Mahkemesi  
Hakimi İbrahim Halil Şua’nın konuşması yoğun ilgiyle 
karşılandı. 

 
 
Sanayinin gelişmesine paralel olarak iş davalarının 
sayısının artması, yargılama sürecinin uzaması ve çalışma 
barışı ile güveninin sağlanması yönünde İbrahim Halil 
Şua Bey’e sorularını yönelten üyelerimiz, kendisinin 
çözüm önerilerini, güncel vaka ve örnekleri ile dinlediler. 
      

  
 

 
                                                                                                                                
 
 
 
Konferansın gerçekleşmesine katkı sağlayan Elkoca 
Hukuk Bürosu, Avukat İsmail Elkoca; Gerçekleştirilen 
konferansta, iş hayatının sağlıklı işlemesi, işveren ile işçi 
arasındaki ihtilafların en düşük düzeye indirilmesi 
amacıyla verimli bir çalışma gerçekleştirilmiş olup, tüm 
katılımcılara ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
üyelerine fayda sağlayacağını belirtti. 

 
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Şeref Fayat; Üyelerimizden gelen soru ve 
öneriler seminerin ne kadar yerinde ve anlamlı 
olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.  Önümüzdeki 
dönemde de benzer seminerlerin sektörümüz için yararlı 
olacağını müşahede etme imkânı bulduk. 
Seminerin düzenlenmesindeki katkıları nedeniyle 
üyemiz Sayın Avukat İsmail Elkoca ile bilgi ve 
deneyimlerini bizlerle paylaşan Sayın Hâkim İbrahim 
Halil Şua’ ya şükranlarımı sunuyor ve katılımlarından 
dolayı değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.  

           
Başarılı bir şekilde gerçekleşen seminerin ardından Şeref 
Fayat’ın değerlendirmesi ile emek yoğun sektörümüzün 
en önemli gündemlerinden istihdam üzerinde en büyük 
kambur olan kıdem tazminatı konusunun da yer aldığı 
bir basın bülteni paylaşıldı ve ekonomi basınında geniş 
yer aldı.  

http://www.elkocahukuk.com 

info@elkocahukuk.com 
Tel:+90 0212 288 08 55 

http://www.elkocahukuk.com/
mailto:info@elkocahukuk.com
tel:02122880855


 

 

 

 
 
EURATEX'te TGSD ve Hazır Giyim Sektörü Temsili  
 
TGSD’ nin 1996 yılından bu yana üye olduğu EURATEX (The European Apparel and Textile Confederation) 

bünyesinde derneğimizi Başkan Yardımcısı Hadi Karasu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil etmektedir. 

Avrupa tekstil ve hazır giyim endüstrisini temsil eden ve meslek kuruluşlarının toplandığı çatı örgüt olan ve merkezi 

Brüksel’de olan EURATEX, Avrupa Birliği'nin tekstil ve hazır giyim politikalarının belirlenmesinde etkin rol 

oynamaktadır. Euratex yönetim kurulunda ülkemizi temsil eden Türk delegasyonu üyeleri, Türkiye’de yönetim 

kurulu üyesi oldukları sektörel birlik ve sivil toplum kuruluşlarında ve Türk bürokrasisi ile Türkiye Tekstil ve Hazır 

Giyim Sektör çıkarları için gerekli çalışmaları yaparlar. Kendi aralarında Euratex Yönetim Kurulu toplantıları 

öncesinde strateji geliştirir ve toplantılarda koordineli biçimde sektörümüzü temsil ederler. Bundan böyle bu 

çalışmalarla ve Euratex`de alınan önemli kararlarla ilgili olarak belli periyodlarda sizleri bilgilendirmeğe çalışacağız.  

Son dönemdeki gelişmeler aşağıda özetle dikkatinize sunulmuştur; 

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında 1996 yılından bu yana Gümrük Birliği anlaşması yürürlükte olmasına ve aynı 

süreden bu yana Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Euratex Yönetim Kurulunda olmasına rağmen, kazanımlarımızın 

sınırlı olduğu en son Yönetim Kurulu toplantısında aktarılarak, Euratex’in bu konuda daha aktif olması gerektiği 

bizzat Euratex Başkanı’ndan talep edilmiştir.  Başta Başkan ve Genel Müdür olmak üzere, Euratex Yönetim Kurulu 

da bu konuda Türk tarafının görüşlerine ve belirlenecek doğrultudaki stratejik çalışmalara doğrudan destek 

vereceğini bildirmiştir. 

Euratex Başkanı son iki yıl içerisinde imzalı üç mektup ile Avrupa Birliği Komisyonu’na Türk tarafının isteklerini 

taşımıştır. En son toplantıda ise, görüşmelerin rutin ve sistematik bir hale gelmesi adına Euratex içerisinde bir 

çalışma gurubu oluşturularak Gümrük Birliği ve TTIP konusunda Türkiye tezinin savunulması ve Avrupa Komisyonu 

nezdinde çalışmaların daha etkili yapılabilmesi görüşü dile getirilmiştir. 

Aynı toplantıda, ürünleri serbest dolaşımda olmasına rağmen bu ürünleri üreten ve ticaretini yapan bireylerin, 

işadamları ve profesyonellerin vizeye tabi olmaları konusu dile getirilerek bu konuda Türk tarafının yaşadığı 

sıkıntılar aktarılmıştır. Başlı başına haksızlık olan vize uygulamasının kaldırılması için Euratex ve Avrupa Komisyonu 

bünyesinde girişimler yapılmaktadır. 

Bunun yanında bölgenin ve bölgede Türkiye’nin üretici ülke olarak kazanılmış haklarının sürdürülmesi için  üretici 

olmayan ülkelerin sürekli olarak menşei kuralları, safeguard gibi önlemleri delme amaçlı getirdikleri tekliflerin 

bertaraf edilerek Yönetim Kurulu gündemlerine gelmemesi, gelse dahi kabul görmemesi için koordineli şekilde 

çalışılmaktadır. 

Euratex, gerek üye birlik ve derneklerle sektörel sosyal diyaloğu ile gerek üye işverenlerin stratejileri ile sektörün 

politik ve ekonomik çıkarlarını takip etmekte ve desteklemektedir. Bunun yanında, Euratex için Temel işçilik 

standartları ve (CSR) Kurumsal Sosyal Sorumluluk sosyal çerçevesi Avrupa Birliği ve uluslararası seviyede teşvik 

edilecek önemli öğelerdir.  

   

 



 

 

 

Euratex sektörün sosyal çabalarını desteklemeyi amaçlamakta ve Avrupa Birliği kurumları nezdinde politika 

belirleyicilerle aşağıdaki konularda işbirliği yapmaktadır. 

* AB Sosyal Diyalog kapsamını Tekstil ve Hazır Giyim sektöründe devam ettirmek ve güçlendirmek.  

* Avrupa’daki endüstriyel araştırmalar ve inovasyon faaliyetlerine kaynak sağlayarak veya başka metotlarla 

destekleyerek, eğitim ve öğretimin gelişmesine katkıda bulunmak. 

CSR görüşmeleri sırasında TGSD adına Hadi Karasu, hâlihazırda birçok CSR standardının olduğunu ve her gün yeni 

bir denetim şirketinin ortaya çıktığını, markaların ise farklı standartlarla gelen farklı denetim şirketlerine kendileri 

adına üreticileri denetleme görevini vermelerinin çok büyük bir karmaşa,  zaman ve maddi kayıplara sebep 

olduğunu, farklı ülkelerde bu standartların farklı yorumlanarak uygulanmasının çifte standartlara sebep olduğunu, 

harmonize tek bir modüler standardın oluşturulması ya da bir firmadan denetim gören bir üreticinin aldığı geçer 

belgesinin tüm markalarca kabul edilebileceği bir sertifikasyon modelinin kurulması için Euratex`in  inisiyatif alması 

gerektiğini yaklaşık dört yıldır hemen hemen her Euratex Yönetim Kurulu toplantısında belirtmiştir. Türk 

delegasyonunun ve diğer üretici ülke temsilcilerinin tam desteği ile konu her defasında gündeme aldırılmıştır. Bir 

dönem oluşturulan çalışma grubunun başkanlığı Hadi Karasu tarafından yönetilmiş, bu yönde yapılan çalışmalarda 

birçok zorlukla karşılaşılmış, daha sonra bu görev profesyonel ekibe devredilmiştir. Bu konu, Türkiye’deki ilgili 

dernekler, birlikler ve sivil toplum örgütlerinde mutlaka sürekli gündeme alınmalı, güçlü bir şekilde çalışılarak 

Euratex gibi uluslararası sivil toplum örgütlerinde gündemde tutulmalıdır. Etkili sonuçlar alınmazsa istenmeyen 

şekilde gelişmeler yaşanacağı gelişmelerden görülmektedir.  

TGSD’nin her yıl düzenlediği İstanbul Moda Konferansına IAF Yönetim Kurulu ve Euratex Genel Müdürü de katılımcı 

olarak davet edilmiş, TTIP konusunda bir panel yapılmış ve Türk Tekstil ve Hazır Giyim sektörü üzerine olası etkileri 

uluslararası düzeyde tartışılmıştır. 

EURATEX’te Türkiye’yi temsil eden delegasyonda TGSD`(Turkiye Giyim Sanayicileri Dernegi) ni Hadi Karasu,  İHKİB 
(İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği)ni Rusen Cetin, İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçı Birliği)ni Ahmet Oksuz ve TTSİS (Türkiye Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası) ni ise Kenan Koc temsil 
etmektedir. 
 

Euratex Başkanı ile AB Sanayi Komiseri Görüşmesi 

12 Ocak 2016 tarihinde Euratex Başkanı Serge Piolat, Avrupa Birliği İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’lerden 

sorumlu Komiseri Elzbieta Bienkowska ile bir görüşme gerçekleştirerek Tekstil ve Hazır Giyim sektörünün 

önceliklerini ve sektördeki şirketleri destekleyecek planları sundu. 

Euratex Başkanı Bay  Piolat, Bayan Bienkowska’yı tekstil ve hazır giyim sektörü ile doğrudan iletişimi sürdürmeye, 

sanayiciler ile görüşmeye ve AB komisyonunun sektöre verdiği desteği dile getirmeye davet ederek aşağıdaki 

noktalara değindi. 

a. Üretim üsleri korunmalı: Juncker Yatırım Planı’nda yer alıp desteklenen tekstil projeleri, 

b. KOBİ’lerin küreselleşmesi teşvik edilmesi, 

c. KOBİ’lerin inovasyon programlarına katılımları kolaylaştırılması. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

IAF’ta TGSD ve Hazır Giyim Sektörü Temsili 

TGSD 1988 yılından bu yana IAF (International Apparel 

Federation – Dünya Hazır Giyim Federasyonu)  üyesi 

olup geçmiş dönemlerde Hasan Arat ve Umut Oran 

TGSD Başkanlığı’nın yanı sıra IAF Başkanlığı da 

yapmışlardır. Hali hazırda derneğimizi temsilen Başkan 

Yardımcısı Murat Aydın IAF Yönetim Kurulu Üyesi olarak 

yer almaktadır. 

Uluslararası düzeyde kurumlar ve şirketlerin üye olduğu 

IAF kıtalar arasında köprü olmayı hedeflemekte olup 

Hazır Giyim sektörünün uluslararası imajını 

güçlendirmek, teknolojideki yenilikleri sektör ile 

bütünleştirmek, dünya çapında hazır Giyim ticaretinin 

büyümesini sağlamak, sosyal, sağlık ve güvenlik 

konularında iyileşmeyi teşvik etmek ve sektörel eğitimi 

desteklemek konularında çalışmalar yapmaktadır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) konusunda 

oluşturulan IAF komitesi, OECD nezdinde dünyadaki 

Hazır Giyim sektörünü sosyal sorumluluk ve çevresel 

konularda temsil etmekte olup EURATEX ile işbirliği 

içerisinde faaliyet göstermektedir. 

IAF’ta ülkemizi temsil eden Türk heyetinin çabaları 

sonucunda, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri 

arasında görüşmeleri devam eden TTIP (Transatlantic 

Trade and Investment Partnership) serbest ticaret 

anlaşmasına Türkiye’nin de taraf olması konusunda lobi 

çalışmaları sürdürülmektedir. 

IAF’ta Türkiye’yi temsil eden delegasyonda 

TGSD`(Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği) ni temsilen 

Murat Aydın ve İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve 

Konfeksiyon İhracatçı Birliği)’ni temsilen aynı zamanda 

TGSD Yönetim Kurulu Üyesi de olan Cem Altan’ın yanı 

sıra Şenol Şankaya da yer almaktadır. 

  
 

 

32. Dünya Moda Kongresi – World Fashion Convention, 
Mumbai, Hindistan 
Her yıl sonbaharda IAF tarafından organize edilen Dünya 

Moda Kongresi’nin 31.cisi 2015 yılında da TGSD ile 

ortaklaşa İstanbul’da Istanbul Moda Konferansı 

kapsamında düzenlenmiş ve yaklaşık 700 kişilik Türk ve 

yurtdışından katılımcılar ile oldukça başarı ile geçmiştir.  

http://www.just-style.com/hot-issues/roundup-iaf-
convention-in-turkey_id951.aspx 
 
http://iafnet.eu/iaf-news/conference-draws-more-than-
700-participants/ 
 
32.IAF Dünya Moda Kongresi 26-28 Eylül 2016 
tarihlerinde Mumbai, Hindistan’da Trident Hotel 
Nariman Point’te gerçekleşecektir. Kongrenin bu yılki 
teması “An insight into new opportunities” olup 
konuşmacılar hazır Giyim endüstrisinin evrimini ve 
gelecek fırsatlarını anlatacaklar.  

 
TGSD-OECD TOPLANTISI 

 
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı bünyesindeki, 
Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi’nin (OECD-
EDRC) 2016 yılı Türkiye Ülke Raporu hazırlıkları 
kapsamında üst düzey bir OECD heyeti 23-27 Kasım 
tarihlerinde Türkiye ziyaretinde bulundu. Hazine 
Müsteşarlığımızın da desteklediği bu Türkiye Ülke 
Raporu projesi çerçevesinde 25 Kasım günü Türkiye 
Giyim Sanayicileri Derneği Yetkilileri ile dernek ofisinde 
bir araya gelindi.  
OECD heyetine sunulan Türk Hazır Giyim Sektörünün 
Önemi ve Sorunları başlıklı raporda aşağıdaki başlıklara 
değinilmiştir. 
 

1. Türk Hazır Giyim Sektörünün Küresel Değer 
Zincirindeki Yeri  

2. İstihdam ve Bölgesel Asgari Ücret Uygulamasının 
Önemi  

3. Türk Hazır Giyim Sektörünün Katma Değeri ve 
Sektörde Asgari Ücretin Önemi  

4. Hazır Giyim Sektöründe Artan Maliyetler  
5. Serbest Ticaret Anlaşmalarının Hazır Giyim 

Sektörü İçin Önemi 
İhracat Yaparken Karşılaşılan Diğer Sıkıntılar 

http://www.just-style.com/hot-issues/roundup-iaf-convention-in-turkey_id951.aspx
http://www.just-style.com/hot-issues/roundup-iaf-convention-in-turkey_id951.aspx
http://iafnet.eu/iaf-news/conference-draws-more-than-700-participants/
http://iafnet.eu/iaf-news/conference-draws-more-than-700-participants/


 

 

 

 

MİLANO ERKEK MODA HAFTASI 
Les Benjamins, koleksiyonunu Milano 

Erkek Moda Haftası’nda sundu. 
 

 
 

Yaratıcı girişimci Bünyamin Aydın tarafından kurulan 
modern zamanların giyim markası Les Benjamins, dün 
Milano Erkek Moda Haftası resmi takvimi kapsamında 
Sonbahar/Kış 2016 koleksiyonunu görkemli bir sunum 
ile tanıttı. Les Benjamins’in Sonbahar/Kış 2016 
koleksiyonu, Türk giyim kültürünü temsil eden öğeleri 
20. yüzyıl sanat, müzik ve pop kültür dünyasından ikonik 
yüzlerle birleştiriyor ve modern detaylarla hibrit spor 
giyim stillerine imza atıyor.  
 

 
 

8. İstanbul Moda Konferansı büyüyen markalar oturum 
konuşmacıları arasında yer alan Les Benjamis kurucusu 
Bünyamin Aydın'ın markası Milano Erkek Moda Haftası' 
nda Türkiye'yi temsil eden tek Türk markası oldu. 
Muhteşem Semazen gösterisi ile Ottaman Punk adlı 
defilesi büyük ilgi gördü. Defileyi izleyenler arasında 
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri 
Burçin Özer'de vardı.  
 

Milano Erkek Moda Haftası’nın resmi takvimine kabul 
edilen ilk Türk hazır giyim markası olarak Türk modası 
için benzersiz bir başarıya imza atan Les Benjamins’ in 
özellikle semazenlerin gösterisi ile beğeni toplayan 
sunumuna, Türkiye cemiyet hayatı ile sanat ve eğlence 
dünyasından önde gelen isimler de büyük ilgi gösterdi. 
 

 
 

Türkiye’de Galata’da mağazası bulunan Les Benjamins, 
dünya çapında ise 200’den fazla satış noktasına sahip.  
 

 
Les Benjamin markasının başarısının arkasındaki en 
önemli destekçilerden biri olan Derneğimiz üyesi Aytim 
Tekstil San. ve Dış. Tic. A.Ş. Sayın Sevda Aydın ve Yönetici 
Direktörü  Levent Kocaaydın’ ı  da kutluyoruz. 

http:// www.lesbenjamins.com 
http://www.bunyaminaydin.com 

https://www.facebook.com/hashtag/modakonferans%C4%B1?source=feed_text&story_id=1015596171816081
http://www.bunyaminaydin.com/


 

 

Dış riskler artıyor  
Yurt içi tüketim ve güven göstergeleri ılımlı gidişata 
işaret ederken bölgesel jeopolitik gelişmeler ile petrol 
fiyatları, önümüzdeki dönemde ekonomi üzerinde 
daha belirleyici olacak.  

 

EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER  
 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Aralık ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %12 
gerileyerek 11,5 milyar dolar oldu. 2015 yılında toplam ihracat %8,7 gerileme ile 143,7 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.  

 Tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre %0,21, yıllık bazda %8,81 arttı. Yurt içi üretici fiyatları ise 
Aralık ayında bir önceki aya göre %0,33 düştü, yıllık bazda %5,71 yükseldi.  

 TÜİK verilerine göre, Kasım ayında ihracat yıllık bazda %10,2 azalarak 11,7 milyar dolar, ithalat ise %25,3 
azalarak 16 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Kasım ayında yıllık bazda %49,1 daralarak 4,2 milyar dolar oldu. 
Yılın ilk on bir ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %25 daralarak 57 milyar dolara geriledi.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayında yaptığı para politikası toplantısında bir hafta vadeli repo ihale 
faizini %7,5’te, gecelik marjinal faizi %10,75’te ve gecelik borçlanma faizini %7,25’te sabit tuttu.  

 Aralık ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3 puan azalarak 102,2 oldu. Aynı dönemde imalat 
sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 0,1 puan azalarak %75,8 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici güven 
endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %4,6 azalarak 73,58 oldu.  

 Tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende 
ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlık andırılarak birleştirilmesinden oluşan ekonomik 
güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %3,8 azalarak 100,81 oldu.  

 Aralık ayında otomotiv ve hafif ticari araç pazarı yıllık %6 büyüdü. Aynı dönemde otomobil satışları %3,9, hafif 
ticari araç satışları %13,3 arttı. 2015 yılında önceki seneye göre otomobil satışları %23,5, hafif ticari araç satışları 
%34,4 arttı.  

 Kasım ayında Türkiye genelinde konut satışları önceki aya göre %1,8 artarak 106.008 adet oldu. Geçen yılın aynı 
ayına göre de satışlar %2,1 arttı. Kasım ayında ipotekli konut satışları yıllık bazda %22,7 düştü. İpotekle alımlar 
birinci el satışlarda %15,3, ikinci el satışlarda %28,1 düştü. Peşin satışlar ise aynı dönemde %15 arttı. Yabancılara 
yapılan konut satışları yıllık bazda Kasım ayında %26 artarak 2.119 adet oldu. 2014 genelinde yabacılara 18.959 
adet konut satılmıştı. Ocak-Kasım döneminde yabancılara satılan konutların %18’ini Iraklılar, %11,8’ini Suudi 
Arabistanlılar, %9,3’ünü Kuveytliler ve %9,1’inim Ruslar aldı.  

 

GENEL DEĞERLENDİRME  
 
Sanayi üretimi Ekim ayında iş gücü sayısının artışına paralel olarak belirgin bir artış gösterdi. Takvim etkisinden 
arındırılmış endeksteki artış ise %4,6 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks, Ekim ayında, üçüncü 
çeyrek ortalamasının %1 üzerinde gerçekleşti. Üretim artışı sektörler geneline hâkim olurken, kimya, elektrikli 
teçhizat ve elektrik üretiminde gerileme görüldü. Aralık ayında Rus jetinin düşmesi ile başlayan olaylar, sanayicilerin 
güveninde bir miktar düşüşe neden oldu. Öte yandan mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranına Aralık 
ayında, sene içindeki en yüksek değerine çıktı. Son çeyrek dönem kapasite kullanım ortalaması ise %75,1 ile sene 
içinde çeyrek bazda en yüksek ortalamasına yükseldi. Avrupa’da toparlanmanın devam etmesi ve yurt içi talebin 
ılımlı seyrini koruması, hem yurt içi hem yurt dışı sipariş beklentilerine destek veriyor. ABD merkez bankasının 
faizlerini artırması ise geçtiğimiz dönemdeki önemli belirsizliklerden birini ortadan kaldırmış oldu. Fakat yeni 
belirsizlik, Fed’ in faizleri ne zaman ve ne kadar artıracağına ilişkin olacak. Emtia fiyatlarının Çin ekonomisindeki 
yavaşlamaya paralel olarak düşmeye devam etmesi, artık Körfez ülkelerine ilişkin tahminleri etkilemeye başladı. 
Suudi Arabistan, 2015 yılında rekor bütçe açığı (98 milyar USD) açıkladıktan sonra, önümüzdeki sene bütçe 
harcamalarının ve enerji yardımlarının azaltılacağını ve bazı sektörlerde özelleştirmeye gidileceğini açıkladı. Bu 
durum, hala 670 milyar USD’ ye yakın parası bulunan ülkenin petrol fiyatlarında bir toparlanmanın aksine, birkaç 
sene boyunca sürebilecek bir gerileme dönemine hazırlandığının işareti sayılabilir. Türk ihracatçılarının, Körfez 
ülkelerinin, eskisi kadar ihracata destek veremeyecekleri bir döneme hazırlık yapmaları önemli olabilir. Bu dönemde 

Avrupa’nın toparlanması, Türk ihracatçıları açısından daha önemli bir hale geliyor. 



 

 

 
İHRACAT HABERLERİ  
Meksika Ekonomi Bakanlığı’nın, menşeine bakılmaksızın, 
Çin ve Tayvan’dan ithal edilen kaplamalı yassı çelik 
ürünlerine anti- damping incelemesi başlatacağı ülkenin 
resmi gazetesinde Perşembe günü duyuruldu. Çelik 
üreticileri Ternium ve Tenigal, hükümete soruşturmayı 
başlatması yönünde başvuru yapmışlardı. (Kaynak: 
Ekonomi Bakanlığı)  

 

Endonezya, 2008 yılında ayrıldığı Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) Örgütü'ne yeniden kabul edildi. (Kaynak: AA)  

 

Türkiye’nin, Rusya'nın ekonomik yaptırım kararlarını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etme isteğini, Rusya, 
“umutsuz” olarak nitelendirdi. (Kaynak: Dünya)  

 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya 
sektörünün ihracatı kasımda değer bazında yüzde 12,53 azalarak 1 milyar 307 milyon dolara indi. İhracat, 2015 
Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,56 gerileyerek 14 milyar 196 milyar dolara 
düştü. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Rusya’ya alternatif pazarlara yöneleceklerini belirtti.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
İran’daki mağaza 
açılışına Orka 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Süleyman 
Orakçıoğlu (sağda) 
ve eşi Ahu 
Orakçıoğlu (solda) 
ile Orka Holding 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel 
Koordinatörü 
Osman Arar ve eşi 
Suzan Arar 
(ortada) katıldı. 

 

                  

Moda perakendesinin devi Orka Holding, yıla hızlı başladı. 

D’S Damat Tahran’da mağaza açtı 

Yıla hızlı başlayan moda perakendesinin lideri Orka Holding, Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile 

yılın ilk iki haftasında beş yurtdışı mağazası açtı. 

Ambargonun kalkmasıyla dünyanın gözünün çevrildiği İran’ın başkenti Tahran’da da D’S Damat 

mağazası açan Orka Holding, yılsonuna kadar yurt dışında toplam 20 mağaza açmayı hedefliyor.  

Türkiye moda perakendesinin lideri Orka Holding, yıla hızlı başladı. Küresel moda devi olma yolunda hızla ilerleyen 

şirket, ocak ayının ilk iki haftasında Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile beş yurtdışı mağazası açtı. Gerek 

kendi operasyonları gerekse yerel iş ortakları ile hedef pazarlarda emin adımlarla büyüyen ve markalarıyla 

bulunduğu ülke sayısı 50’ye yaklaşan Orka Holding, bu yıl ilk önce İran’da D’S Damat mağazası açtı. Başkent 

Tahran’ın en önemli alışveriş caddelerinden Mirdamad’ da yer alan D’S Damat mağazasının açılışına, Orka Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Osman 

Arar katıldı. D’S Damat, 13 metrelik dev vitrini ile Tahran’ın en dikkat çekici mağazalarından biri oldu.  

Yurt dışında 20 mağaza açılacak  

Orka Holding, ayrıca Irak’ın Erbil şehrinde ve Ürdün’ün başkenti Amman’da Damat/Tween ve D’S Damat mağazaları 

açılışı gerçekleştirdi. Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile bu yıl yurt dışında toplam 20 mağaza açmayı 

planladıklarını söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “İran’da hedefimiz bu yıl sekiz 

mağaza ulaşmak. Bu yıl ayrıca aralarında İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Katar, Bahreyn, Suudi 

Arabistan, Romanya ve Mısır’ın da olduğu ülkelerde yeni mağazalarımız olacak.  Yıl sonunda ihracatımızı iki katına 

çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.  

http://www.dsdamat.com 
http://www.orkaholding.com.tr 

 

http://www.dsdamat.com/
http://www.orkaholding.com.tr/


 

 

 

NGSTYLE’ dan mağaza atağı 

Türkiye’nin önde gelen kadın giyim markası NGSTYLE, 2016 yılını 

büyüme yılı ilan etti. İzmir, Konya, Ankara ve İzmit’te art arda 

mağazalar açan NGSTYLE, yılsonuna kadar                                  

yüzde 30 büyümeyi hedefliyor. 

Modern ve şehirli kadının markası NGSTYLE, mağaza sayısını 

artıyor. Kendi mağazalarının yanı sıra franchise vererek de büyüyen 

NGSTYLE, art arda 4 mağaza açarak mağaza sayısını 12’ye çıkardı. 

İzmir, Konya ve Ankara’nın ardından İzmit’te de mağaza açan 

marka, mağaza sayısını yılsonunda 20’ye çıkarmayı planlıyor. 

Başarılı tasarımları ve dinamik yapısı ile son yıllarda kadınların 

gözde markası olan NGSTYLE, yatırımcılar için de büyük fırsatlar sunuyor.  

 

Franchise bedeli yok, yüzde 40 kar  

Markayı iyi bir noktaya taşıyabilecek girişimcilere franchising verdiklerini belirten NGSTYLE Yönetim Kurulu Başkanı 

Nazlı Gürer Aldıkaçtı, franchise sistemi ile daha çok yeni açılacak AVM’ lerde yer almayı hedeflediklerini söyledi. En 

büyük avantajımız ise marka ile tanışanın bir daha bırakmaması diyen Aldıkaçtı şunları söyledi:   

“NGSTYLE çok iyi konumlanmış ve doğru bir hedef kitleye giden bir marka olduğu için yatırımcılar için önemli bir 

fırsat sunuyor. Bu da yatırımcılara güçlü bir marka-müşteri ilişkisi ile işe devam etme şansı verecek. Franchise 

sistemimiz ile daha çok yeni açılacak AVM’lerde yer almayı hedefliyoruz. Bu sektörü bilen ve markayı iyi bir noktaya 

taşıyabilecek girişimcilere franchising veriyoruz. Sisteme giriş bedeli talep etmiyoruz. Minimum 120 metrekare bir 

mağaza büyüklüğü istiyoruz. Franchise’ a yüzde 40 kar marjı bırakıyoruz.”  

 

www.facebook.com/NGSTYLE   

www.ng-style.com  

 

http://www.facebook.com/NGSTYLE
http://www.ng-style.com/


 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

ARALIK - OCAK TGSD GAZETE HABERLERİ 

 
 

Tarih: Yayın Adı: Haber Başlığı: 

24.01.2016 CUMHURİYET TEKSTİLCİNİN KÂR ENDİŞESİ  

23.01.2016 BUGÜN SİPARİŞLER YENİDEN TÜRKİYE'YE YÖNELDİ 

23.01.2016 VATAN DEVLER BİR BİR GERİ DÖNÜYOR 

23.01.2016 ÖZGÜR DÜŞÜNCE GİYİMDE KAR YÜZDE 4'ÜN ALTINA GERİLEDİ  

22.01.2016 ZAMAN MUSTAFA KOÇ'U VERİMLİ ÇAĞINDA KAYBETTİK, ACIMIZ ÇOK BÜYÜK 

22.01.2016 HÜRSES MUSTAFA KOÇ'UN VEFATI İŞ DÜNYASINDA DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI 

16.01.2016 YENİ YÜZYIL PUTİNDEN GERİ ADİM 

15.01.2016 VATAN KIDEM TAZMİNATI ZORAKİ NİKAH GİBİ 

15.01.2016 CUMHURİYET KIDEM TAZMİNATI 'ZORAKİ NİKÂH'MIŞ 

15.01.2016 AYDINLIK ÇALIŞANIN İŞİNE SON VEREMİYORUZ! 

15.01.2016 YENİ MESAJ İŞ DAVALARI MAHKEMELERİ KİLİTLEDİ 

15.01.2016 HÜRSES TGSD'DEN KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİNE DESTEK  

13.01.2016 CUMHURİYET TERÖR SALDIRISINA İŞ DÜNYASINDAN LANET YAĞDI 

13.01.2016 STAR TÜRK IS DÜNYASINDAN TERÖRE LANET YAĞDI 

13.01.2016 YENİ YÜZYIL İŞ DÜNYASINDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI 

13.01.2016 YENİ YÜZYIL TEKSTİL VE HAZİRGİYİMCİ 90 BİN SURİYELİYE TALİP  

13.01.2016 DÜNYA İSTANBUL'DA TERÖR 10 ÖLÜ 15 YARALI 

02.01.2016 STAR RUSYA'NIN ALTERNATİFİ 1 TRİLYON $'LIK KARA KITA 

01.01.2016 KONFEKSİYON & TEKNİK "TEKSTİLDE İS VAR" 

30.12.2015 STAR EK1 PERAKENDE 350 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR 

30.12.2015 YENİ SÖZ İŞVERENE İLAÇ GİBİ DÜZENLEME 

30.12.2015 DOKUZ SÜTUN PERAKENDE SEKTÖRÜ YÜZDE 10 BÜYÜYECEK 

30.12.2015 HAFTA SONU ANADOLU ELYAFI GÖRÜCÜYE ÇIKTI  

29.12.2015 SABAH İŞVERENE İLAÇ GİBİ DÜZENLEME 

28.12.2015 HÜRRİYET VAHAP MUNYAR 

28.12.2015 SABAH EK1 PERAKENDE MEGA YATIRIMLARLA ATAĞA KALKIYOR 

28.12.2015 DÜNYA İHRACATÇILAR YENİ YILA UMUTLU GİRİYOR 

28.12.2015 VATAN İŞ DÜNYASI YENİ YILDAN UMUTLU 

28.12.2015 CUMHURİYET ASGARİ ÜCRET REKABETE ENGEL 

28.12.2015 TÜRKİYE TELAFİ YILI 

28.12.2015 YENİ ŞAFAK PERAKENDEDE 50 MİLYAR $'LIK HEDEF 

28.12.2015 YENİ YÜZYIL PERAKENDECİLERİN 2016 HEDEFİ YÜZDE 10 BÜYÜME 

27.12.2015 PARA "İHRACATIN ÖNÜNDE İKİ ENGEL VAR'' 

25.12.2015 DÜNYA İHRACATÇI AMBARGOYU GÜRCİSTAN VE SIRBİSTAN ÜZERİNDEN AŞIYOR 

22.12.2015 SABAH AVRUPA'NIN ÜRETİM ÜSSÜ OLDUK 

19.12.2015 HÜRRİYET TEKSTİLDE İŞ VAR 

19.12.2015 YENİ ŞAFAK İSTİHDAM SORUNU ARTIK ÇÖZÜLECEK 

19.12.2015 YENİ AKİT İSTİHDAM SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN BİRARAYA GELDİLER  

19.12.2015 HÜRSES TEKSTİLDE İSTİHDAMI ÇÖZECEK PROJE 
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