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Hazırgiyimde artan global risklerin  
en etkili panzehri ticari alacak sigortası! 
 

TGSD Başkanı Şeref Fayat ile Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs 
Alpergun düzenledikleri ortak basın toplantısında artan global risklere 
karşı ticari alacak sigortasının önemine dikkat çektiler. 
 
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, kurlardaki aşırı 
hareketlilik, Rusya, Ukrayna, Irak ve Suriye’deki çatışmalar başta olmak üzere global 
riskler nedeniyle önlerini görmekte zorlandıklarını söyledi.  
Hazır giyimin Türkiye’nin en önemli ihracat kalemi olduğuna değinen Şeref Fayat, 
“Sektör geçen yıl 18,7 milyon dolarla kendi ihracat rekorunu kırdı.  Ülkemizin toplam 
ihracat gelirinin yüzde 12’si hazır giyimden elde edildi.  AB’nin Çin’den sonraki en 
büyük hazır giyim tedarikçisiyiz” dedi. 
 
İyi geçen bir yılın ardından önemli kısmı parite kaynaklı da olsa ihracatın son 4 ayda 
ciddi bir düşüş gösterdiğine dikkat çeken Fayat, sözlerini şöyle sürdürdü:  
 
“Hazır giyim ihracatında yaşadığımız kan kaybına tahsilat probleminin eklenmemesi 
için firmalarımızın kendilerini korumaları gerekiyor. Burada ihracat sigortası olası 
risklere karşı en önemli korunma enstrümanı olarak karşımıza çıkıyor. Finansal 
sorunlarla karşılaşmamak için tüm firmalarımıza önerimiz mutlaka ihracat sigortası ile 
riskleri minimize etmeleri. Yoksa son pişmanlık fayda getirmiyor.” 
 
ALPERGUN: TİCARİ ALACAK SİGORTASI VAZGEÇİLMEZ BİR ARAÇ OLDU 
Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun ise konuşmasında hazırgiyim sektörüne 
bilgi ve poliçe ile güvenli ticaret desteği sağladıklarına işaret ederek, ticari alacak 
sigortasının giderek daha önemli ve vazgeçilmez bir araç haline geldiğini söyledi.  
“Risk var demek yeterli değil. Biz riski nasıl yönetecekleri konusunda destek 
sağlıyoruz” diyen Alpergun, şöyle devam etti:  
 
“Global ekonominin gidişatı ile tüm firmalarımız farklı ihracat pazarlarına 
yönelmeliler. Alternatifler bulmalı ve bunları da doğru ve güvenilir yollarla 
portföylerine eklemeliler.  
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Tekstil sektörü ihracatının yüzde 52’sini, hazır giyim ise yüzde 75’e yakınını Avrupa 
ülkelerine yapıyor. Örneğin biz son dönemde sektördeki firmalarımızla yaptığımız 
toplantılarda sıkça Amerika’yı konuşuyoruz. Coface olarak Kuzey Amerika’da 160 bin 
alıcı portföyüne sahibiz. Bu bölgede 40 milyar Euro sigortalanan risk tutarı ile tüm 
firmalarımıza hizmet vermeye hazırız.”  
 
Belkıs Alpergun ABD’nin 97,2 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı 
bulunduğunu buna karşın Türkiye’nin payının ise sadece yüzde 0,6 olduğunu hatırlattı. 
Türkiye’nin 2003 – 2004 yıllarında ABD’ye yaklaşık 1 milyar 550 milyon dolar olan 
ihracatının 2014’de 462 milyon dolara düştüğüne dikkat çeken Alpergun, “Hedefimiz 
Türk ihracatçısının payını Çin, Hindistan, Vietnam gibi ülkelerin büyük payı aldığı bu 
ülkede  11, 12 yıl öncesinin iki katına çıkarmak olmalı. Tekstilde 12.2 milyar dolar 
ithalattan ise yüzde 2,5 paya sahibiz. Kısaca ABD’nin büyük bir potansiyel ayrıca 
dinamik ve dengeli büyüyen bir pazar olduğunun altını çizmek gerekir” dedi.  

 
Risk yönetiminin bir firmanın geleceğini belirleyen ana başlıklar arasında olduğuna 
değinen Alpergun, “Riskte olduğu gibi hızlı olan her şeyi yönetmek profesyonellik 
istiyor. Bu nedenle günümüzde firmalarımız mutlaka bizden ve bizim gibi şirketlerden 
destek almalılar” dedi.   
 
EMRE ÖZER: KOBİLER İÇİN EASYLINER’I GELİŞTİRDİK 
Basın toplantısında Coface’ın KOBİ’ler için geliştirdiği EasyLiner hakkında bilgi veren 
Coface Mali ve İdari Grup Genel Müdür Yardımcısı Emre Özer ise firmaların poliçeye 
web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşabileceklerini bildirdi. Özer,  “KOBİ’ler online fiyat 
teklifi alabilecek ve poliçeyi bu şekilde basabilecek. 3 ayda, yüzde 80  tazminat ödeme 
gibi özellikleri olan EasyLiner tamamen OBİ ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlandı” 
dedi.  
 
Ekonomik beklentiler hakkında da düşüncelerini paylaşan Özer, Coface olarak 2. 
çeyrek için güven endeksinin dip seviyeden toparlandığını belirterek, yıl sonunda 
yüzde 3,5 büyüme, yüzde 7,5 enflasyon öngördüklerini sözlerine ekledi.  
 
 
Görsel soldan sağa: Emre Özer, Belkıs Alpergun, Şeref Fayat 
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