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Türkiye Giyim ve Sanayicileri Derneği'nin Değerli Üyeleri, 
 
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı olarak, öncelikle 15 
Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen Darbe Girişimi ile ilgili 
duygu ve düşüncelerime değinmek istiyorum. 
  
Demokratik toplumlarda siyasal iktidarlar ancak seçimle gelir 
seçimle giderler. Temelleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından 96 yıl önce atılan demokratik düzene ve milli iradenin 
tecellisi ile şekillenen siyasal iktidara, seçim dışında yapılan 
hiçbir müdahaleyi tasvip etmemiz mümkün değildir. 
Komşularımızla ilişkilerin yeniden düzeldiği, terör örgütlerine 
karşı büyük mücadelelerin verildiği bir dönemde Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin içine yerleşmiş bir avuç cuntacının meşru iktidarı 
ve milletimizi hedef alan menfur kalkışmasını şiddetle kınıyorum. 
 
Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, iktidarı ve muhalefetiyle 
siyasal partilerimizin, medyamızın, halkımızın sergiledikleri dik 
duruş ve örnek dayanışma ile demokrasi düşmanlarına karşı en 
güzel cevabı verdiklerini düşünüyorum.  Bu alçak darbe 
girişiminde can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifa diliyorum. 

 
Temmuz ayı e-bültenimizde,  ağırlıklı olarak Türkiye gündeminde yer alan Darbe Girişimi ve bu girişime karşı 
yapılan açıklamalara ve Derneğimiz ile ilgili organizasyon ve toplantılara yer vereceğiz. 
 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da, İTÜ Tekstil ve Tasarım Teknolojileri Mühendisliği Fakültesi Bölümlerinden mezun olan 
öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine ortak olarak, Tekstil Mühendisliği Bölümünden derece ile mezun olan 
öğrencilerimize desteğimizi eksik etmedik. 
 
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak sektördeki diğer birlik ve derneklerle birlikte, 15 Temmuz 2016 tarihinde 
ülkemizde yaşanan Darbe Girişimine karşı olan tepkimizi ve bu girişimin ekonomi ve hazır giyim sektöründeki 
etkileri ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından TBMM 
Meclis Kapısında gerçekleştirilen "Demokrasiye Bağlılık" Açıklamasında da TGSD olarak halkımızın yanında 
olduğumuzu gösterdiğimize inanıyoruz. Umuyorum ki, en kısa zamanda zor günlerin üstesinden hep birlikte 
geleceğiz. 
 
Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlarda dahi, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak hazır giyim sektöründe 
yaşanan gelişmeleri, derneğimiz ve üyelerimizin faaliyetleri ile ilgili haberleri sizlere duyurabilmek için çalışmaya 
devam edeceğiz. 
 
Sevgi ve saygılarımla, 
 
Şeref Fayat 
Yönetim Kurulu Başkanı 

TEMMUZ AYI E-BÜLTEN 
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İTÜ Mezuniyet Töreni 
14 Temmuz 2016 Salı 

 

 
       

İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 2015 -2016 Eğitim – Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni,   
14 Temmuz 2016 Salı günü İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü'nde gerçekleşti.  
 
Tören, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy'un konuşması ile başlayarak Protokol konuşmaları 
ve mezunlar adına Bölüm Birincisi konuşması ile devam etti. Diplomaların öğrencilere verilmesinin 
ardından Fakülte bölümlerinden dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.  
    

         
 

TGSD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Genç, Tekstil Mühendisliği 
Bölümünden dereceye giren ilk 3 öğrenciye hediye çeki vererek öğrencilere destek verdi.  
Destek veren kurumlara da plaketleri verildikten sonra, öğrencilerin kep atma merasimi ile Tören sona 
erdi. 
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TOBB "Demokrasiye Bağlılık" Ortak Açıklaması 
20 Temmuz 2016 Çarşamba 

 

 
 

20 Temmuz 2016 Çarşamba günü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve önde gelen 538 sendika 
konfederasyonunun, meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle birlikte "Demokrasiye Bağlılık" Ortak 
Açıklaması TBMM Şeref Kapısı'nda Ankara'da gerçekleşti.  
 
15 Temmuz 2016 Cuma gecesi ülkemizin birliğine ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen darbe 
teşebbüsü sonrasında, demokrasiye bağlılığını ve tepkisini yeniden göstermek amacıyla Meclis'e gelen 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyeti, TBMM Başkanı İsmail Kahraman TBMM Tören 
Salonu'nda kabul etti. 
 
Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, STK'lar olarak Türkiye'nin geleceği için demokrasi dışında bir 
seçenek görmediklerine değinerek, halkın darbe girişiminin başladığı cuma gecesinden sabahın ilk 
ışıklarına kadar direnmesinin ülkenin geleceğine dair herkesi umutlandırdığını anlattı. 
 
TOBB’un davetine Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'ni temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ramazan Kaya katıldı. 
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Bloomberg HT İş Dünyası Programı Canlı Yayın Konuğu Şeref Fayat 
22 Temmuz 2016 

 

      
 
TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şeref Fayat, 22 Temmuz 2016 Cuma günü saat 13.00 ’de,  
Bloomberg HT kanalında Hande Berktan'ın sunduğu İş Dünyası Programının canlı yayın konuğu oldu ve 
programda son gelişmelerin hazır giyim üretimi ve ihracatına etkilerini değerlendirdi. 
 

28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 
24 Temmuz 2016 Pazar 

 

 
 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) geleneksel organizasyonu olan Samsung Boğazişi Kıtalararası 
Boğaziçi Yüzme Yarışı, 24 Temmuz 2016 pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Türkiye ve İstanbul'un 
tanıtımına katkı sağlayan yarışta, geçmiş Dönem TGSD Başkanlarından Ahmet Nakkaş, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da kendi yaş grubunda birinci olmuş ve TGSD ailemize gurur yaşatmıştır. 
 

9. İstanbul Moda Konferansı 5. Çalışma Grubu Toplantısı 
25 Temmuz 2016 Pazartesi 

 

5. Çalışma Grubu Toplantımız, 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü Four Seasons Bosphorus Hotel’ de 
gerçekleşti. 
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20. Dönem 13. Yönetim Kurulu Toplantısı 

25 Temmuz 2016 Pazartesi 
 

       
 

Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Seda Dicle' nin ev sahipliğinde 13. Yönetim Kurulu Toplantısı 
gerçekleştirildi.  
 
Toplantımıza misafir olarak katılan Yazar Demet Cengiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile "Patronların 
Dünyası başlıklı bir küçük bir söyleşi yaptı. Söyleşide paraya, fikirlere, geleceğe yöne veren liderlerin 
başarılarının sırrını paylaşan Demet Cengiz, "Patronca" Kitabını tanıttı.  
 

Patronca kitabında, Bülent Eczacıbaşı, Hüsnü Özyeğin, Leyla Alaton, Cem Boyner, Hamdi Akın, Mustafa 
Taviloğlu, Lucien Arkas, Demet Sabancı Çetindoğan, Abdullah Kiğılı, Mustafa Taviloğlu, Ahmet Eren, 
Gülden Yılmaz, Esin Güral Argat, Ayşen Zamanpur’un da aralarında bulundu birbirinden kıymetli isimlerin 
olduğunu aktardı. 
 
Demet Cengiz, patronların çok büyük çoğunluğunun şansa inandığına ancak şans kadar önemli bir şey 
olan şans fırsatını değerlendirebilmek ile ilgili görüşlerini paylaştı.  Çalışmadan, kafayı takmadan istikrarlı 
bir başarının da pek mümkün görünmediğine değindi. 
 
Ayrıca, kitabında Hüsnü Özyeğin gibi duayen iş insanlarının da pişmanlıklarını büyük bir açıklıkla 
anlattığını ifade etti. Çünkü sürekli başarı hikâyeleri dinlemek diğer insanları hatalarıyla ilgili büyük 
üzüntüye, umutsuzluğa da ittiğini ve ancak en büyük pişmanlıkların işe fazla vakit ayırıp, aile ve özel 
yaşamı ihmal etmekle ilgili olduğunu vurguladı. 
  

Başarı için şans gerekir mi? Şansa inanırlar mı? Patronlar Dalkavuklar ile ilgili ne düşünür? İş ve özel 
hayatları arasında nasıl denge kuruyorlar? Tüm bu sorulara kitabında nasıl yer verdiğini örneklerle 
anlatan Yazarımız Yönetim Kurulu Üyeleri için kitabı Patronca’ yı imzaladı. 
 
TGSD Başkanı Şeref Fayat, nazik ev sahipliğini için Seda Dicle’ye ve katılımdan dolayı konuğumuz Demet 
Cengiz' e en derin teşekkürlerini sundu. 
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Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Toplantısı 

26 Temmuz 2016 Salı 
 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ile deri ve deri mamulleri 
sektörlerine ilişkin uygulamaları değerlendirmek üzere, 27 Temmuz 2016 Salı günü T.C. Ekonomi 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası’nda DİR Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti. 
 
Yerli üretim, ithalat, kapasite kullanım oranları gibi unsurlar kapsamında DİR çerçevesinde alınabilecek 
tedbirlerin tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ile deri ve deri mamulleri ihracatımıza olası etkileri ile  
ilgili görüş ve önerileri iletmek üzere,  Derneğimiz adına Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ve Dernek 
Danışmanı Mehmet Kumbaracı toplantıya katıldı. 
 
Toplantı, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ağar tarafından yönetildi. 
Gümrük, Sanayi, Maliye ve Kalkınma Bakanlıkları ile TİM, İhracatçılar Birliklerinin Temsilcileri, Deri, Ev 
Tekstili, Halı İhracatçıları Birlikleri ve TOBB Temsilcileri de toplantıya katılım gösterdiler. 
 
Toplantı açılışında T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı sunuşta, DİR 
kapsamında yapılan ithalatta  gerileme görüldüğü, bu kapsamda yapılan ithalatın giderek gerilediği  
( Genel İthalatın  % 13,6 ) , DİR kullanan toplam firma sayısının 1000  civarında ve kullanılan belge 
sayısının da 2000 kadar olduğu  belirtildi. 
 
Hazır Giyim İhracatçılarının DİR kapsamında yaptıkları ithalat kalemlerinin; Pamuk, Pamuk İplikleri, 
Sentetik İplik ve Sentetik Kumaş ürünlerinde yoğunlaştığı, Yerel üretimin miktar olarak yetersiz olduğu, 
Kapasite ve Kalite olarak yetersizliği, fiyat tutturulamaması ve temin ( istenilen ürünler zamanında teslim 
edilemediği için)  gibi ana nedenler  sonucu başvurulduğu  tespiti yapıldı. 
 
TGSD olarak söz aldığımızda; 
 

- Türkiye’ nin en önemli üretim & ihracat değerlerinin başında, Tekstil ve Hazır Giyim Tedarik 
Zincirinin ( production pipeline )  tüm halkalarının uyum içerisinde çalıştığı üretim ağının 
olduğunu,  

- Türk Tekstil ve Hazırgiyim sektörünün dayanışma içerisinde çalışarak global pazarlarda konumunu 
geliştireceğini, 

- İhracatçının, DİR kapsamında ithalata başvurmasının  en önemli etkenlerinden birisinin de 
"Müşteri Yönlendirmesi” olduğunu, 

- Asıl amacın, Katma Değeri ve Karlılığı Yüksek Hazırgiyim Sanayi üretiminin  teşvik edilmesinin 
gerekliliği, ihracatta istikrarlı büyüme ve net döviz girdisi sağlanması sonucunda, Yerel Tekstil 
Sanayinin de olumlu etkileneceğini,  

- Devletin daha çok vergi tahsil edebileceği, daha çok istihdam sağlanacağı, yatırımların artacağı ve 
ülkemiz için kazan& kazan  sonuçların refah getireceği ve neticede Cari Açığın da küçülmesine 
etken olacağını vurgulandı. 

             
Toplantı sonucunda Volkan Ağar, DİR kapsamında yapılan ithalatın, yerel Tekstil üretimine direkt 
olumsuz etkisinin olmadığının görüldüğünü ve Tekstil Sektörü ile ilgili değerlendirme toplantısında da bu 
konuda nasıl tepki verileceğinin izlenmesi gerektiğini ifade etti. 
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TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi Toplantısı 
27 Temmuz 2016 Çarşamba 

 
TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi Toplantısı, 27 Temmuz 2016 Perşembe günü İSO 
Odakule Tünel Salonunda gerçekleşti. Toplantıya, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'ni temsil etmek 
üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya katıldı. 
 
Toplantı gündeminde, ülkemizin içinde bulunduğu durumda sektör ekonomisini korumak amaçlı 
alınabilecek tedbirlerin görüşülmesi ve sektörün Türkiye ekonomisindeki etkisini ve rekabet gücünü 
rakamlarla ortaya koymak için yapılacak çalışmanın belirlenmesi ve bu yönde yapılacak PR ve imaj 
çalışmalarının görüşülmesine yer verildi. 
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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak sekiz yıldır organize ettiğimiz İstanbul Moda Konferansı’ nı, 2015 yılında 
IAF - Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu’nun her yıl düzenlediği Dünya Moda Kongresi işbirliğinde 
gerçekleştirdik. TGSD olarak 40. yılımızı kutladığımız 2016 yılının haklı gururuyla 9. ISTANBUL MODA 
KONFERANSI'nı 12-13 Ekim tarihlerinde Four Seasons Bosphorus Hotel ’de gerçekleştiriyoruz. 

9. Istanbul Moda Konferansı tüm hazır giyim sanayicilerini, İstanbul’da TGSD’ nin ev sahipliğinde bir araya 
getirecek. 12-13 Ekim 2016 buluşması ile İstanbul’dan tüm dünyaya Moda esintileri göndereceğimize inanıyoruz. 
 

Cerruti, Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Moncler, J Brand, FG4, Express, Miroglio, Li&Fung, Alexander McQueen, 
Tom Ford International, Arcadia, Uniqlo, Nike, Lee Cooper, Celio, Polo Ralph Lauren, Citizens of Humanity, 
Brandina, H&M, Tesco, Sainsbury’s, Debenhams ve Inditex gibi dünyanın en büyük marka ve alım grubu üst düzey 
yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldığı konferansımıza bu yıl da sürpriz marka ve alım grubu temsilcileri 
katılarak deneyimlerini sizlerle paylaşacaklar. 

Her yıl olduğu gibi sektörümüzde merakla beklenen B2B-Ikili İş Görüşmeleri Platformunda bu yılda üretici firma 
temsilcileri, belli başlı alım grupları ile bir araya gelerek yeni işbirliklerine imza atacaklar. Başta Avrupa olmak 
üzere pek çok ülkeden alım heyetleri ve dış alım grupları ile B2B’ ler de bir araya gelme şansı bulacaksınız. 

40. Yılını kutlayan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği‘ nin engin tecrübesiyle, bu yıl da her zamanki sürpriz konuk 
ve oturumları, açılış gecesinden kapanış saatine kadar dopdolu geçecek 9. İstanbul Moda Konferansı’ nın güzel ve 
verimli bir işbirliğinin başlangıcı olacağına inanıyor ve sizi konferansımıza davet ediyoruz. 

Dünyanın gündemi biz, bizim gündemimiz moda ve hazır giyim olacak. 

Sizi de bu büyük buluşmada yanımızda görmek, sizinle birlikte dünyanın moda gündeminde yer almak istiyoruz. 

Saygılarımla, 

Şeref Fayat 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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CoatsMatch, Colour Select ve Colour Compare uygulamaları ile renk seçimini ve 

renk karşılaştırmalarını kolaylaştıran çok etkin bir yöntem sunuyor. 
 

 
 

Coats Colour Select uygulaması, nerede olursanız olun birden fazla karteladan anında ve pratik bir 
şekilde renk seçimi yapmanızı sağlayarak ve renk algısındaki farklılıkların azaltılmasını hedefleyerek, renk 
tedarik zincirinizi kayda değer ölçüde hızlandırmanıza ve renk seçim sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı 
olur. 
 
Cep boyunda her yere taşınabilir CoatsMatch renk ölçüm cihazı ile dijital olarak tarafsız renk ölçümü 
yapılıp qtx formatında kaydedilebilir. Renk kaydı anında dünyanın her yerine iletilebilir.  
 
Bluetooth özelliği ile android işlemcili akıllı telefon veya tablet ile çok kolay ve rahat renk iletişimi 
yapılabilir. 
 
Kumaş kesim sürecinizin optimizasyonunu sağlamayı amaçlayan Shade Sorting modülü, kumaş toplarının 
tonlarına göre ayrılması için pratik ve objektif bir kalite güvence sağlar. 
 
Kumaş stokları için renk bazında dijital bir envanter oluşturulabilir. Kesim/dikim üretim siparişi için 
seçilen kumaş toplarındaki renk varyasyonları raporlanabilir. 
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The Woolmark Company, 
The Wool Lab Sonbahar/Kış 2017/18 sezonunu tanıtıyor 

 

Ticari piyasada mevcut yün kumaş ve yün ipliklerinde en iyi seçenekleri sunmaya devam eden  
The Woolmark Company, The Wool Lab Sonbahar/Kış 2017/18 sezonunu yansıtan lansmanında en yeni 
sezon moda rehberini tanıtıyor.  
 

The Wool Lab’in ilham veren en son baskısı, yedi temasından üçünü, hem kadın giyimine hem de erkek 
giyimine uyan bir stile adamakla kalmayıp, aynı zamanda, şu anda trend olan ve hızla yükselmeye devam 
eden androjen giyimi için de yeni alternatifler sunuyor. Yünlü kumaşların geleneksel erkek giyiminin 
ötesine geçerek daha popüler hale gelmesinden dolayı, The Wool Lab ilk defa bir tanıtım temasını ev 
eşyaları ve iç tekstil ürünlerine adayarak yeni alternatifler sunmaktadır.  
 

                 
 

Gentleman’s Ride (Centilmen’in Seçimi) teması, kullanılan klasik motosiklet tarzının yanı sıra zarif ve göz 
alıcı olma sanatının bir kutlaması olarak bilinen ikonik Distinguished Gentleman’s Ride’dan (Seçkin, Farklı 
ve Dikkat Çekici Centilmen’in Seçimi) esinlenilerek hayata geçirilmiştir. Günümüzde en kaliteli takım 
elbise, zarif ve şık tarz seçimini maceracı bir ruhla kolaylıkla birleştirebilen çağdaş ve modern erkeklerin 
giyim tarzı ve seçimi haline gelmiştir. Prince of Wales (Galler Prensi) veya Glenn Check gibi klasik kalıp ve 
desenler, takım elbiseleri daha göz kamaştırıcı hale getirerek onlara modern bir dokunuş katmaktadır. 
 

Radical Culture (Radikal Kültür) teması, zarif ve şık olmak isteyen fakat bu zarafete daha kaliteli 
seçimlerle ulaşmak isteyen yeni nesil kadınlar tarafından yenilikçi bir düşünceyle tekrar yorumlanmış bir 
feminiteyi (dişiliği) ve özgür ruhu temsil eden ve son derece büyüleyici bir dönem olan 1970’li yıllardan 
esinlenilerek oluşturulmuştur. Ham kumaş ve emprime desenlerin uyum içinde beraber kullanılmasıyla 
üretilen kıyafetler bu temanın başlıca giyim tarzlarından birini yansıtmaktadır. Onlarca yıldır süregelen 
siluet ve renkler, öncü ve modern bir gardrop oluşturmak için yeniden tasarlanmıştır.  
 

Athleisure (Rahatlık ve Şıklık Kombini), gösterişli ve şık bir görünüm sağlayan kullanışlı parçalardan 
oluşan moda unsurlarında mix-and-match (moda unsurlarını karıştırarak farklı tarzda ürünleri kombine 
etme) yöntemiyle hayata geçirilen bir temadır. Teknik ve kullanışlı kumaşlardan hazırlanan, aynı 
zamanda renk paletiyle pekiştirilen gençlik ve dünya sporunu anımsatan, zarif kesimli biçimler ve 
diyagonal hatlarla rahat ve sofistike bir yaşam tarzı sunulmaktadır.  
 

Giysilerin amaçlarından biri de insanların kendilerini korumalı hissetmesini sağlamaktır. Safe (Koruyucu) 
teması hem kadın giyimine hem de erkek giyimine uyumludur. Bu tema, sıcak tutan, çok katlı ve 
korumalı kıyafetlerin önemini bilerek ve bunu koruyarak kamuflaj giyimden esinlenilerek 
oluşturulmuştur. Sağlam ve dirençli kumaş motifleri, koruma hissi oluşturmak, daha şık, yeni ve modern 
bir görünüme ve aynı zamanda farklı katmanların giyilebilmesine olanak sağlamak amacıyla özellikle hafif 
üretilmiştir. 
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Breakaway (Özgür, Asi ve Yenilikçi Gençlik) tarzı, kurallarla sınırlı kalmadan özgürce hareket etmek 
isteyen genç nesiller içindir. Gençler, istedikleri yaşam ve giyim tarzını seçmekte bağımsız ve özgür olmak 
isterler. Genç nesiller, ailelerinden esinlenerek farklı biçim ve desenleri harmanlayabilmekte ve detayları 
da göz önünde bulundurarak eşsiz ve özel bir tarz ortaya çıkarmaktadırlar. 
 

Urban Farmers (Doğa’nın Sesi Olan Şehir Çiftçileri) temasında, ‘bölgesel yaşa ve çalış’ konseptini 
genişletmek isteyen yeni nesil çiftçiler sayesinde doğa kentsel alanlara yeniden hükmediyor. Yeni nesil 
çiftçilerin günlük gardropları, klas bir dokunuşla geleneksel kıyafetlerin harmanlanmasıdır. Bu giysilerin 
esas ve başlıca özelliği hafif olmalarıdır ve renk paleti de kentsel çevrede bulunan sebzelerin doğal 
renklerinden ilham alınarak hazırlanmıştır. 
 

                  
 

Yün, sadece hazır giyimle sınırlı kalmamakta ve aynı zamanda ev eşyaları ve iç tekstil ürünlerinin 
üretiminde de kullanılmaktadır. Laboratorio (Laboratuar) temasında, dokuma fabrikalarının hatırat ve 
arşivlerinden özel olarak seçilmiş motifler sayesinde başyapıtlar yeniden canlandırılıyor. Yeni 
zanaatkârların yaşam felsefesi, kıyafetler ve ev ürünleri için çıkmaz boya üretmek amacıyla eski ve yeni 
teknoloji yöntemlerini bir arada kullanmaktır. Renk tonlarının canlılığı ve parlaklığı, geometrik desenler 
ve kumaşlar ortaya eşsiz bir elişi sanatını çıkarıyor.  
 

The Wool Lab, dünya çapında en yenilikçi, kalite odaklı kirmenler ve dokumacılarla birlikte The 
Woolmark Company tarafından kuruldu. Her geçen sezon daha fazla sayıda profesyonel, The Wool Lab’in 
son sayısını beklemektedir, çünkü The Wool Lab dünyada ticari piyasada mevcut en kaliteli kumaş ve 
ipliklerin tanıtıldığı güncel kaynak rehberini takipçilerine sunmakta ve en iyi ürünleri keşfetmelerine 
olanak sağlamaktadır. 
 

14-17 Haziran 2016 tarihlerinde Pitti Uomo’da gerçekleştirilen lansmanın ardından, The Wool Lab, 
Sonbahar-Kış 2017/18 kreasyonunu dünya çapında en önemli ticari fuar ve sergilerde tanıtacak. 
Tanıtımların ardından, en iyi tasarımcılar, markalar, üreticiler ve perakendecilerle yüz yüze 
gerçekleştirilecek görüşmelerin yanı sıra The Woolmark Company’nin global ağında ürünler satışa 
sunulacaktır. 
 

The Woolmark Company Hakkında 
 
The Woolmark Company, yün alanında küresel bir otoritedir. Uluslararası tekstil ve moda endüstrisini 
kapsayan geniş çaplı ilişki iletişim ağımız vasıtasıyla, lüks giyimde birincil içerik ve en yüksek kalitede 
doğal elyaf olarak Avustralya yününe dikkat çekiyoruz.  
 
The Woolmark Company logosu dünyada en çok tanınan ve itibar gören markalardandır. Bu markalar, 
üretimden bitmiş ürüne kadar yenilikçi ve mükemmelliğin öncülüğünü temsil etmekte ve en yüksek 
kalite garantisi sunmaktadır. 
 
The Woolmark Company, araştırma, gelişme ve pazarlamanın yanı sıra dünya çapında Avustralya 
yününün tedarik zincirine yatırım yapan 24.000’den fazla yün hayvanı yetiştiricisine ait, kâr amacı 
gütmeyen bir şirkettir ve Australian Wool Innovation’ın yan kuruluşudur.  
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 ABD DOLARI) 2015 GENEL Temmuz 2016 Ocak-Temmuz 2016 

  İH. RAK. DEĞ % İH. RAK. DEĞ % PAY İH. RAK. DEĞ % PAY 
Tekstil 7.956 -10,4 518 -17,8 5,9 4.523 -2,1 6,1 

HG ve Konf. 16.969 -9,4 1.251 -16,0 14,3 9.974 3,4 13,4 

TOPLAM 143.729 -8,7 8.778 -18,7 100 80.447 -4,9 100 

  Son 12 Aylık İhracat  139.723 -6,1   

Tarih Yayın Adı Haber Başlığı 
01.07.2016 CAPITAL  MÜTHİŞ GÜÇ DEĞİŞİMİ!  

01.07.2016 DERİN EKONOMİ  İŞ DÜNYASI BREXIT İÇİN NE DEDİ  

01.07.2016 İTKİB HEDEF  DRAMATİK SONUÇLAR OLABİLİR  

01.07.2016 İTKİB HEDEF  ABD'Lİ ALIM GRUPLARI "MADE İN TURKEY"NİN PEŞİNDE  

01.07.2016 İTKİB HEDEF  BOĞAZİÇİ, HAZIR GİYİMİN AKTÖRLERİNİ AĞIRLADI  

01.07.2016 KLASS MAGAZİN  ALS HASTAKLARINA DESTEK İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER  

01.07.2016 KONFEKSİYON & TEKNİK  TESTİLDE GLOBAL KARİYER VE İŞ İMKANI YAYGINLAŞIYOR  

01.07.2016 UTA LOJİSTİK  HAZIR GİYİMDE LOJİSTİĞİN MODASI DEĞİŞİYOR  

01.07.2016 UTA LOJİSTİK  HAZIR GİYİMDE LOJİSTİĞİN MODASI DEĞİŞİYOR  

03.07.2016 SABAH  DİLEK GÜNGÖR  

05.07.2016 TİCARİ HAYAT  TÜRKİYE'NİN İHRACAT ŞAMPİYONU İLK 10 FİRMA AÇIKLANDI  

05.07.2016 TİCARİ HAYAT  ALS HASTALARINA DESTEK İÇİN GÜÇLER BİRLEŞTİ  

17.07.2016 EKONOMİST  ZEYBEKÇİ'NİN DÖNÜŞÜ EN ÇOK KİMİ SEVİNDİRDİ  

17.07.2016 HABERTÜRK  DEMOKRASİYE HİÇBİR MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ  

17.07.2016 KARAR  SEÇİMLE GELEN HÜKÜMET ANCAK SEÇİMLE GİDER  

17.07.2016 SABAH  EKONOMİ DÜNYASI TEK SES TEK YÜREK  

17.07.2016 SÖZCÜ  ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKNALIYIZ  

17.07.2016 TÜRKİYE  GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ  

17.07.2016 YENİ MESAJ  İŞ DÜNYASINDAN SERİ AÇIKLAMALAR  

17.07.2016 YENİ ŞAFAK  İNADINA DAHA COK ÇALIŞACAĞIZ  

17.07.2016 ZAMAN  DARBE GİRİŞİMİ VATANA İHANET  

18.07.2016 DÜNYA  İŞ DÜNYASI 'DARBE KARŞISINDA TEK  

19.07.2016 TİCARİ HAYAT  İŞ DÜNYASI TEK VÜCUT  

24.07.2016 EKONOMİST  İÇİNDEKİLER 

24.07.2016 EKONOMİST  TGSD, HANGİ ÖZELLİKLERDE GENEL SEKRETER ARIYOR  

24.07.2016 PARA  TEK SES TEK VÜCUT  

25.07.2016 HÜRRİYET  VAHAP MUNYAR  

27.07.2016 DÜNYA  PİYASALARIN YENİ PARİTE SENARYOLARI  

27.07.2016 DÜNYA  İHRACATÇI 'KALKIŞMAYI' HASARSIZ ATLATTI  

27.07.2016 DÜNYA EK  DEMOKRASİYE HER TÜRLÜ MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ  

28.07.2016 DAILY SABAH  TURKISH ECONOMY TAKES UP WHERE IT LEFT OFF, SHRUGS OFF COUP ATTEMPT  

28.07.2016 DÜNYA  İHRACATÇILAR "GÜVEN" ATAĞINA KALKIYOR  

28.07.2016 HEDEF HALK İHRACATÇI 'KALKIŞMAYI' HASARSIZ ATLATTI  

28.07.2016 MİLLİYET CADDE  RENGİNİZİ, TENİNİZE GÖRE SEÇİN  

28.07.2016 YENİ GÜN  DARBE GİRİŞİMİ İHRACATI NASIL ETKİLEDİ  

29.07.2016 ANADOLU'DA BUGÜN  İHRACATÇILAR 'GÜVEN' ATAĞI BAŞLATTI  

29.07.2016 BURSA KENT  BİNAY KAZAN  

29.07.2016 TÜRKİYE'DE YENİ ÇAĞ  İHRACATÇILAR 'GÜVEN' ATAĞI BAŞLATTI  
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