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Ya Değişime Ayak Uyduracağız
ya da Yok Olacağız

O

lağanüstü olayların yaşandığı ve her açıdan zorlandığımız
bir yılın nihayet sonuna geldik. 2020, hemen hemen
herkesin her açıdan kayıp yaşadığı bir yıl oldu. Salgının
yol açtığı tahribatı azaltmaya çalışırken yaşadığımız İzmir
depremi ile bir kez daha yıkıldık, enkaz altında kaldık ve içimiz yandı.
Tüm milletimizin başı sağ olsun.
Ödediğimiz bedellerin boşa gitmemiş olması için salgın
sürecinin, insan sağlığı ve küresel ticaret açısından doğru yönetilmesi
gerekiyor. Bu noktada devletlere ve uluslararası şirketlere olduğu
kadar, bireylere de sorumluluklar düşüyor.
Çin’in küresel ticarette tüm ülkelerin üretimlerini ve sektörlerini
tehdit ettiğini her platformda dile getirdim. COVID-19 virüsünün
de Çin kaynaklı olmasıyla birlikte, Batı’nın Çin’e karşı tavrını artık
değiştireceğine veya değiştirmesi gerektiğine inanıyordum.
İlk yapılan açıklamalarda ve batılı alıcıların davranışlarında
Türkiye başta olmak üzere farklı tedarikçi ülkelere yönelim olduğunu
görmeye başlamıştık. Fakat Çin’in son birkaç aydır yakaladığı ihracat
artışı, eski normale dönüşün başladığını gösteriyor. Göreve geldiği
günden itibaren Çin’e karşı aldığı kararlarla dikkat çeken ABD
Başkanı Trump’ın görevi Joe Biden’e devretmesiyle ABD’nin Çin
politikalarında bir değişim olup olmayacağını merak ediyorum.
Aşı tarafında güzel haberler gelmeye başlasa da uluslararası tüm
kuruluşlar küresel ticaretin 2021’de de daralmaya devam edeceğini
gösteriyor. Diğer yandan hızlı dijitalleşme ve kargo sektörünün aldığı
önlemler, ikinci dalga olsa dahi ticaretin yeniden durma noktasına
gelmeyeceğini gösteriyor.
E-ticaret, geleneksel ticarete oranla payını artırmaya devam
ediyor. İlk kez e-ticaret hacmi, fiziki ticaretin önüne geçti. Ev tekstili
sektörümüz de online pazarlara hızlı uyum sağladı. Salgınının
küresel ticaret üzerinde oluşturduğu kara bulutlara rağmen Türk
ev tekstili ihracatımız artışını sürdürüyor. Eylül ayının ardından
ekim ayında da yüzde 15’in üstünde artış oldu ve yılın 10 ayında
sektörün toplam ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı. Türkiye ev tekstili
sektörü bir dünya markası olsa da ihracatımızı artırabilmemiz için
daha fazlasına ihtiyacımız var. En birincil önceliğimiz, online pazar
yerlerinde mutlaka yerimizi almak olmalı. Özellikle dijital pazarlama
sürecini doğru yönetmemiz gerekiyor. Yeni dünya düzeninde dijital
dünyaya ayak uyduramayan hiçbir sektörün uzun süre ayakta
kalmasının mümkün olmayacağına inanıyorum. Sektörümüz her
alanda bu değişime bir an önce adapte olmalı ve ivedilikle tüm dijital
platformlarındaki yerini almalıdır. Devletimize, ilgili bakanlık,
kurum ve kuruluşlarımıza düşen ise, özel sektörün ve KOBİ’lerin
dijital çağa ayak uydurmalarını sağlayacak yapıcı reformları herhangi
bir şarta bağlamaksızın hayata geçirmektir.
Sağlıklı bir yıl geçirmeniz dileğiyle…

We Either Keep Up with the
Change or We Will Perish

W

e have finally come to the end of a year of extraordinary
events and difficulties in every aspect. 2020 was a year
when almost everyone lost all aspects. While we were
trying to reduce the damage caused by the epidemic, we
collapsed once again with the Izmir earthquake that tore our hearts out.
Our condolences to our nation.
The epidemic process must be managed correctly in terms of human
health and global trade so that the costs we have paid are not wasted.
At this point, responsibilities fall on individuals as well as states and
international companies.
I have expressed on every platform that China threatens the
production and sectors of all countries in global trade. With the COVID-19
virus also originating from China, I believed that the West would or should
change its attitude towards China.
In the first disclosures in western buyer behavior we begin to see
the change in orientation to different supplier countries, especially in
Turkey. However, the export increase that China has achieved in the last
few months shows that the return to the old normal has started. I wonder
whether there will be a change in the US policy on China when President
Trump, who has been drawing attention with the decisions he took against
China since the day he took office, handed over the presidency to Joe Biden.
Although the good news starts to come on the vaccine side, all
international organizations show that global trade will continue to shrink
in 2021. On the other hand, the rapid digitalization and the measures
taken by the cargo industry show that even in the second wave, the trade
will not come to a standstill again.
Commerce has started to shift to e-commerce. For the first time,
e-commerce volume outstripped physical commerce. Our home textile
industry has also adapted quickly to online markets. Despite the dark
clouds the epidemic has created on global trade, our Turkish home textile
exports continue to increase. After September, there was an increase of
over 15 percent in October, and the total exports of the sector in 10 months
of the year approached 2 billion dollars. Turkey’s home textile market
is a global brand, though, we need more to improve our exports. Our
top priority should be to take our place in the online marketplaces. In
particular, we need to manage the digital marketing process correctly.
I believe that in the new world order, no sector that cannot keep up
with the digital world will not be able to survive for a long time. Our
industry must adapt to this change in every field as soon as possible and
take its place in all digital platforms urgently.
Our state, relevant ministries, institutions, and organizations are
responsible for implementing constructive reforms that will enable the
private sector and SMEs to keep up with the digital age, without any
conditions.
Hope you have a healthy year...
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Divanev Greeny Serisi
ile Lüks ve Konforlu Bir
Dokunuş
“İyi ve kaliteli bir ev yaşamı herkesin hakkı” fikrinden yola

çıkan Divanev, Greeny Serisi ile yaşam alanlarını modernizmin
ihtişamıyla buluşturuyor. Yeşilin en güzel tonlarını taşıyan
Greeny Yemek Odası ile lüks ve konforun büyüleyici
birlikteliğini yaşatan Greeny Koltuk Takımı, şıklığıyla göz
alıyor. Ceviz, ceviz-gold ve antrasit-gold renkte üç farklı ayak
alternatifi de bulunan Greeny Koltuk Takımı, iki farklı kumaş
kategorisinde on farklı kumaş seçeneği ile
her zevke hitap ediyor. Yeşil renkte lake
boyalı konsol kapakları, çizgisel desen
uygulamaları ve altın renkte yalın kulp
tasarımıyla dikkat çeken Greeny Yemek
Odası’nın yuvarlak formdaki aynaları ve
cam kapaklı vitrini ise şıklığı tamamlıyor.
Greeny Yemek Odası Takımı’nın ahşap
ayaklı sabit ve açılır masa alternatifi en
kalabalık misafirlerinizi bile rahatça
ağırlamanıza yardımcı olurken; vitrin
içerisinde kullanılan LED aydınlatma
uygulaması, konsoldaki özel kaşıklık
bölmesi gibi detaylar ise fonksiyonelliğe
vurgu yapıyor.

A Luxurious and
Comfortable Touch with
Divanev
Greeny Series
Divanev, starting with the idea of “a good and quality domestic life

is everyone’s right”, brings together living spaces with the splendor of
modernism with the Greeny Series. The Greeny Dining Room, which carries
the most beautiful tones of green, and the Greeny Sofa Set, which makes
the enchanting combination of luxury and comfort, draws attention with
its elegance. Greeny Sofa Set, which has three different leg alternatives
in walnut, walnut-gold and anthracite-gold colors, appeals to every taste
by offering ten different fabric options
in two different fabric categories. The
Greeny Dining Room draws attention with
its green lacquered console lids, linear
pattern applications and a plain handle
design in gold, and the rounded mirrors
and glass-covered showcase complement
the elegance. Greeny Dining Room Set’s
fixed and extendable table with wooden
legs helps you to comfortably host even
your most crowded guests; Details such
as the LED lighting application used
in the showcase and the special cutlery
compartment in the console emphasize
functionality.

Linens’in Yeni Sezon Koleksiyonuyla Evlerde Değişim Başlıyor
Change Begins in Houses with Linens’ New Season Collection
Linens, son dönemin yükselen renk
ve desen trendlerini buluşturduğu
Sonbahar/Kış 2020-2021 koleksiyonu
ile yaşam alanlarına hayat katıyor.
Yeni sezon koleksiyonuyla Linens,
ev alışverişini keyfe dönüştürmeye
devam ediyor. Stil sahibi evler
yaratmak isteyenlere hitap eden
Linens, Sonbahar/Kış 2020-2021
koleksiyonu ile yeni mevsimde evlere
yenilik katıyor. Sade çizgilerden,
ihtişamlı görünüme kadar her zevke
hitap eden, sıcak renklerin bir arada
kullanıldığı koleksiyon, sonbaharın
dinginliği ve zaman zaman
hareketliliği yatak odalarına taşıyor.
Sonbahar renklerinin yansıtıldığı
koleksiyondaki nevresim
takımlarında gri, kırmızı ve taba gibi
güçlü renkler geometrik desenlerle
harmanlanıyor. Perde tasarımlarıyla
da göz dolduran koleksiyon, evlere
sonbahar esintisini taşıyor.
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Linens brings life to living spaces
with its Autumn / Winter 2020-2021
collection, which brings together the
rising color and pattern trends of
the last period. With its new season
collection, Linens continues to turn
home shopping into pleasure. Appealing
to those who want to create stylish
homes, Linens adds innovation to
homes in the new season with its
Autumn / Winter 2020-2021 collection.
The collection, which appeals to all
tastes from plain lines to magnificent
appearance, where warm colors are
used together, brings the serenity and
occasional dynamism of autumn to
bedrooms.
The duvet cover sets in the collection,
where autumn colors are reflected,
blend strong colors such as gray, red and
tan with geometric patterns. Impressing
with its curtain designs, the collection
brings the autumn breeze to homes.

VİTRİN / SHOWCASE

Zorlu
Tekstil’den
Antibakteriyel
Özellikli
Ev Tekstili
Yatırımları
Home Textile
Investments
with
Antibacterial
Features by
Zorlu Tekstil
Türkiye’nin tekstilde en büyük gruplarından ve
ihracatçılarından biri olan Zorlu Tekstil’in TAÇ
markalı biyosidal içerikli anti bakteriyel kumaşlarla
tasarlanan nevresim takımları, bakteri oluşumunu
yüzde 99,7 oranında engelliyor. Zorlu Tekstil,
kullanıcıların sağlığını düşünen bu akıllı ürünlerin
yanı sıra çarşaftan nevresime, yastık kılıfından
havluya, seccadeden uyku tulumuna kadar birçok
ürünün yer aldığı tek kullanımlık ürünlerle ev dışında
da hijyen arayanlara pek çok seçenek sunuyor.
Zorlu Tekstil’in sahip olduğu bilgi birikimi,
güçlü Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi ile pandemi
döneminde olduğu gibi değişen dünyanın ani
taleplerine çevik bir şekilde çözüm ürettiğini
ve aksiyon aldığını belirten Zorlu Holding
Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın; “Yıllardır
sürdürülebilirlik odaklı olarak akıllı tekstil
ürünlerine yatırım yapıyoruz. Hastanelere ve
sağlık sektörüne anti bakteriyel çarşaf ve nevresim
dahil birçok akıllı tekstil ürünümüzle destek
oluyoruz. Sahip olduğumuz bu know-how ile bu
dönemde terletmeyen ve nefes aldıran teknik tekstil
kategorisindeki kumaşlarımızla anti bakteriyel
maskeler ürettik. Halihazırda İngiltere’ye
Marks & Spencer markası için beş milyon adet anti
bakteriyel maske ihracatı gerçekleştirdik. Yine bu
süreçte İngiltere’ye havayı temizleyen perde satışı
yaptık. Önümüzdeki dönemde de insanların hayatını
kolaylaştıracak yenilikçi ürünler geliştirmeyi
sürdüreceğiz” dedi.

13 HOMETEXTILE Kasım / November 2020

Taç branded bedlinens of Zorlu Textil, one of
Turkey’s largest textile groups and exporters,
prevents the growth of bacteria by 99.7 percent
with biocidal anti-bacterial fabrics. In addition
to these smart products that consider the health
of the users, Zorlu Tekstil offers many options
for those looking for hygiene outside the home,
with disposable products including bed sheets,
duvets, pillowcases, towels, prayer rugs and
sleeping bags.
Zorlu Holding Textile Group President
Necat Altın stated that Zorlu Textile produces
solutions to the sudden demands of the changing
world and takes action in an agile manner, as in
the pandemic period, with its knowledge, strong
R&D and innovation capacity and said, “We
have been investing in smart textile products
with a focus on sustainability for years. We
support hospitals and the health sector with
our many smart textile products, including antibacterial sheets and bedding. With this knowhow we have, we produced anti-bacterial masks
with our fabrics in the technical textile category
that are antiperspirant and breathing. We have
currently exported five million antibacterial
masks to the UK for the Marks & Spencer
brand. During this period, we sold air-cleaning
curtains to United Kingdom. In the upcoming
period, we will continue to develop innovative
products that will make people’s lives easier.”
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BUTTİM Geleceğe
Emin Adımlarla İlerliyor
BUTTIM Takes Firm
Steps Forward

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi
(BUTTİM), 25 yıldır yaklaşık
8 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor ve ziyaretçileri ile
birlikte günlük yaklaşık 25 bin kişiyi misafir ediyor.
BUTTİM Ticaret Merkezi, Yönetim Kurulu Başkanı
Sadık Şengül’ün önderliğinde Bursa ekonomisine
daha büyük katkılar sunmanın yollarını arıyor.

Bursa International Textile and Trade Center
(BUTTIM) has been employing approximately
8,500 people for 25 years and hosts approximately
25,000 people daily with its visitors. BUTTIM
Trade Center is seeking ways to make greater
contributions to Bursa’s economy under the
leadership of Chairman Sadık Şengül.

Bursa’ya daha fazla değer
katmak amaçlanıyor
BUTTİM’e serbest bölge statüsü kazandırmak
isteyen Başkan Şengül ve yönetimi, bu hedef
doğrultusunda ticaret merkezlerinde gerekli
altyapıyı itinalı çalışmalarla sürdürüyor. Başkan
Sadık Şengül, BUTTİM’in şehrin tam merkezinde,
çevresi korunaklı, giriş ve çıkışların tamamıyla
kontrol altında tutulabildiği altyapıya sahip bir
ticaret merkezi olduğunun altını çizdi. Sadık Şengül,
Yenişehir Havalimanı, otoban bağlantısı ile İDO ve
BUDO’ya olan yakınlığı ve şehrin giriş çıkışları ile
bağlantılı bir konumu olan BUTTİM’in serbest bölge
statüsüne kavuşturulmasıyla, yurt dışına yapılan
faturasız satışların önüne geçilebileceğini belirtti.
Böylelikle firmaların aynı zamanda KDV’den muaf
bir şekilde ürün alım satımı yapabileceğinin altını
çizen Başkan Şengül, Türkiye’nin her köşesinden
ticaret erbaplarını Bursa’ya çekmeyi planladıklarını
ifade ederek, “Bursa’yı ticaretin kalbi haline
getirerek şehrimizde hizmet veren birçok sektöre de
destek verebiliriz” dedi.

Aimed to enrich Bursa
President Şengül and his administration, who
want to give BUTTIM the status of a free zone,
complete the necessary infrastructure in trade
centers with careful studies in line with this
goal. Chairman Sadık Şengül underlined that
BUTTIM is a commercial center in the very center
of the city, with a sheltered environment and an
infrastructure where entry and exits can be fully
controlled. Sadık Şengül stated that, having a free
zone status, with Yenişehir Airport, its proximity
to İDO and BUDO with its highway connection,
and its location, which is connected to the city’s
entrys and exits, BUTTIM could prevent what
is considered as an illegal system by the state
and non-invoiced sales abroad can be prevented.
Chairman Şengül underlines that, companies
that can trade VAT-free trade in this way and
expressed that they want to gather competent
traders from all over Turkey to Bursa and said,
“We want to make Bursa the heart of trade and
support many sectors that serve our city.”
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EV TEKSTİLİ, PANDEMİYİ
E-İHRACATLA AŞIYOR
HOME TEXTILES OVERCOMES
THE PANDEMIC WITH E-EXPORT
Pandemi nedeniyle evlerde geçirilen zamanın
artması, ev tekstili sektörüne yönelik ilgiyi de
yukarı taşıdı. Sadece iç pazara değil, yurt dışına
da satış hacmini artıran ev tekstili, pandeminin
ördüğü duvarları, doğru yönetilen e-ihracat
kanallarıyla yıkmak için çalışıyor.

D

ünya, 2020’nin son çeyreğine de
pandeminin etkilerini hissederek
girdi. Yeni normal düzenlemeleri,
ülke ekonomilerini ve sosyal
hayatı bir nebze rahatlatsa da koşullar eski
alışkanlıklara dönmeye henüz uygun değil.
COVID-19 salgınından etkilenmemenin
en doğru yolu sosyal mesafeyi korumak
ve hijyen kurallarına uymak. Dolayısıyla
sosyal ilişkilerden ticari faaliyetlere her
aktivite, buna uygun olarak yeniden
düzenleniyor. Bireyler özelinde eğitim ve iş
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The increase in time spent at homes due to the pandemic
has raised the interest in the home textile industry. The
home textile, which increases its sales volume not only
to the domestic market but also abroad, is working
to demolish the walls built by the pandemic through
properly managed e-export channels.

T

he world welcomed the last quarter
of 2020, feeling the effects of the
pandemic. Although the new normal
regulations relax the country’s
economies and social life to some extent, the
conditions are not yet suitable to return to old
habits.
The most effective way to protect against
the COVID-19 epidemic is to maintain social
distance and comply with hygiene rules.
Therefore, every activity from social relations to
commercial activities is rearranged accordingly.
While education and business life has been

ANALİZ / ANALYSIS

hayatı daha çok evlere taşınırken firmalar
da ticari ilişkilerinde dijital kanallara
daha fazla ağırlık vermeye başladı. Evlere
verilen önem ev tekstiline olan talebi
artırırken, sektör oyuncuları da satış
hacmini artırmanın çözümünü e-ihracata
yönelmekte buldu.
Ticaret Bakanlığı’ndan
e-ticarete tam destek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yılın
ilk altı ayı için verdiği veriler, ticaret
dünyasındaki değişimi kanıtlar nitelikte.
E-ticaret hacmi, geçen yılın ilk altı ayına
göre yüzde 64 oranında büyüyerek
91 milyar 700 milyon TL oldu.
Ticaret Bakanlığı, destek programları
ve hizmetleriyle e-ticarete verdiği önemi
gösteriyor. 2017’den beri hizmette olan
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS),
2019 sonunda güncellenerek daha kapsamlı
hizmet sunmaya başladı. Yılın başında
hayata geçirilen “Elektronik Ticarette
Güven Damgası” uygulamasının ardından,
nisan ayında “E-ticaret olarak KOBİ’lerin
yanındayız” kampanyası başlatıldı.
E-ihracata da katkı sunması beklenen bir
diğer yenilik olan Kolay İhracat Platformu
ise eylül ayında hizmet vermeye başladı.
Platform, yapay zeka desteği ve uluslararası
veri tabanlarıyla entegre olma özellikleriyle
ihracata dair anlık veriler sunacak.
Teşvikler için temel şart, ürünlerin
Türkiye’de üretilmiş olması
Ticaret Bakanlığı’nın ihracat için sunduğu
14 teşvik programı, e-ihracat için de
kullanıma uygun. E-ihracat yapacak
firmalara sunulan devlet desteklerini
marka tescili, pazara giriş seyahat
masrafları, fuar katılım giderleri, tanıtım/
pazarlama faaliyetleri, yurt dışında birim
açma destekleri gibi harcamalara karşı
sunulan destekler olarak özetlemek
mümkün. Aynı zamanda tasarım ve
markalaşma (Turquality) destekleri de
sunuluyor. Destek miktarları ve süreleri
projenin özellikleri ve ihtiyaçlarına göre
değişkenlik gösterirken şirketlerden
beklenen en temel koşul, ürünlerin
tamamen Türkiye’de imal edilmiş olması.

moved to homes, companies have begun to focus
more on digital channels in their commercial
relations. While the importance given to homes
increased the demand for home textiles, sector
players turned to e-export as a solution to
increase their sales volume.
Full support to e-commerce from the
Ministry of Trade
The data provided by Trade Minister Ruhsar
Pekcan for the first six months of the year proves
the change in the trade world. E-commerce
volume grew by 64 percent compared to the first
six months of last year and reached 91 billion
and 700 million TL.
The Ministry of Commerce shows the
importance it attaches to e-commerce with
its support programs and services. Electronic
Commerce Information System (ETBİS), which

Ev tekstili sektörü, e-ticarette en aktif satış hacmini
yakalayan ürün grupları arasında yerini aldı.
IdeaSoft’un yaptığı araştırma, yükselen e-ticaretin
alışkanlıklarında en büyük payın, yüzde 184’ü bulan
satış hacmiyle ev tekstilinin olduğunu gösteriyor.
As a result, the home textile industry took its place among
the product groups that captured the most active sales
volume in e-commerce The research conducted by IdeaSoft
shows that the largest share in the habits of the rising
e-commerce is home textiles with a sales volume of 184%.

has been in service since 2017, was updated
at the end of 2019 and started to offer more
comprehensive services. Following the “Stamp
of Trust in Electronic Commerce” practice
initiated at the beginning of the year, the “We
stand by SMEs as e-commerce” campaign was
launched in April.
Another innovation that is expected to
contribute to e-export, Easy Export Platform
started to serve in September. The platform will
provide instant data on exports with artificial
intelligence support and integration with
international databases.
Basic requirement for incentives, is to
produce in Turkey
The 14 incentive programs offered by the
Ministry of Commerce for exports are also
suitable for e-export. It is possible to summarize
the state support provided to companies
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Türkiye, e-ihracat payını büyüten ülkeler arasında geliyor.
TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na
göre, 2019 yılında 20 milyon 460 bin olan e-ticaret müşterisi
sayısı, 2020’de 21 milyon 900 bine yükseldi.
Turkey is also among the countries that grew its share
in e-exports. According to the Household Information
Technologies Usage Survey of TURKSTAT, the number of
e-commerce customers, which was 20 million 460 thousand
in 2019, rose to 21 million 900 thousand in 2020.

E-ticaret sayesinde pandeminin ördüğü
duvarlar aşıldı
Pandemi sürecinde ekonomi üzerindeki en büyük
şok dalgası, ülke sınırlarının kapatılması sonucunda
uluslararası ticarette oluşan durgunluk nedeniyle
yaşandı. Bu noktada destek alınabilecek en güçlü
alan, dijital çözümler ve onun bir uzantısı olarak
e-ticaret imkanları oldu. E-ticaretle birlikte,
pandeminin ördüğü duvarların kolaylıkla aşılabildiği
görüldü. Bu aşamada dijital altyapısı oturmuş
ve e-ticaret know-how’u yeterli seviyeye gelmiş
şirketler, geleneksel ticaret yöntemlerine mahkûm
rakiplerinden birkaç adım ileriye geçebildiler.

E-IHRACATTA BAŞARILI
OLMAK IÇIN NE YAPMALI?

E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, Türk firmaların
e-ihracatta önemli gelişme kaydettiğini ancak daha
atılması gereken pek çok adım olduğunu söylüyor.
Tanciğer’e göre e-ihracatta başarı; dijital altyapılarını
oturtmuş, online mecralara tamamen entegre olmuş ve
hedef pazarda tanınan, güvenilen bir isme sahip olmuş
markalarla başarılacak bir hedef. E-ihracatta başarılı
olmak için mutlaka yerine getirilmesi gereken adımlar
şöyle:
l Her şeyden önce hedefe yönelik doğru, gerçekçi ve
detaylı bir analiz çalışması yapılmalı. Hedef pazar, hedef
ürünler, yatırım ve harcama kalemleri tek tek belirlenmiş
olmalı.
l Kargo ücretlerini aşmak ve teslimat hızı için hedef
pazarda stok tutmak çok önemli.
l Doğru analiz ve hedef pazarda stoktan sonra
bulunduğunuz mecrada mutlaka ilk sayfada olmanız
gerekiyor. Alibaba ya da Amazon’da ilk sayfada çıkmayı
başardıktan sonra kendi internet sitenizi de geliştirebilir
ve e-ihracat çalışmalarınıza entegre edebilirsiniz.
l Müşterilerinize PayPal hizmeti sunabilmek için hedef
pazarda şirket açmanız ve vergi mükellefi olmanız gerekir.
PayPal’ı kullanabiliyor olmanız sizi rakiplerinizden bir
adım öne taşıyacaktır. Şirket sahibi olmanın yanında
marka patenti almak, pazarda güvenilir bir üne sahip
olmak gibi artıları da markanıza katmalısınız.
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that will make e-export as supports offered
for expenses such as trademark registration,
market entry travel expenses, fair participation
expenses, promotion / marketing activities,
support for launching branches abroad. It also
offers design and branding (Turquality) support.
The amount and duration of the support for
projects varies according to their needs and the
only requirement is to produce in Turkey.
Thanks to e-commerce, the walls built by
the pandemic were overcome
During the pandemic process, the biggest shock
wave on the economy was experienced due to
the halt in international trade as a result of the
closing of the borders of the country. At this
point, the strongest area of support was digital
solutions and e-commerce opportunities as an
extension of it. With e-commerce, it has was
seen that the walls built by the pandemic can be
easily overcome. At this stage, companies with
established digital infrastructure and having a
sufficient level of e-commerce know-how were
able to go a few steps ahead of their competitors
that are obliged to traditional trade methods.

WHAT TO DO TO
SUCCEED IN E-EXPORT?

E-Export Turkey President Mert Tanciğer says that the
Turkish firms that export showed significant development but
added that there are many more steps to be taken. Success in
e-export according to Tanciğer, is a goal to be achieved with
brands that have established their digital infrastructures, fully
integrated with online channels and have a well-known and
trusted name in the target market. The steps that must be
taken to be successful in e-export are as follows:
l First of all, a target-oriented, realistic and detailed analysis
study should be done. Target market, target products,
investment and expenditure items should be determined one
by one.
l It is very important to keep stock in the target market for
overcoming shipping costs and speed of delivery.
l After the correct analysis and stock in the target market, you
must be on the first page of the channel you are in. After you
manage to appear on the first page on Alibaba or Amazon, you
can also develop your own website and integrate it into your
e-export activities.
l In order to provide paypall service to your customers, you
must open a company in the target market and become a
taxpayer. Being able to use Paypall will take you one step
ahead of your competitors. In addition to being a company
owner, you should add the advantages such as obtaining a
brand patent and having a reliable reputation in the market to
your brand.
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PROF. DR.
EMRE ALKİN
“PMI IYIYSE KÜRESEL
TICARET DE IYIDIR”
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, büyük
değişimlerden geçen dünyamızda tüm şirketlerin
kendi iş yapılarını yeniden, en ince detayına dek
masaya yatırdığını söyledi. Alkin; PMI (Satın Alma
Yöneticileri) Endeksi’nin
çok önemli olduğunu
vurgularken, bu endekste
iyi sinyaller alınmaya
başlandığını ifade etti.
Alkin; “Pandemi ile
birlikte çok hızlı bir düşüşe
geçen PMI Endeksi’nin
düzelme eğilimine geçtiğini
söyleyebiliriz. PMI iyiyse
küresel ticaret de iyidir. Bu
iyileşme, büyümenin de daha istikrarlı hale gelme
olasılığını güçlendirir” dedi.
Prof. Dr. Alkin, geçtiğimiz aylarda katıldığı küresel
Zoom toplantısında, Huawei Yönetim Kurulu
Başkanı’nın “E-ticareti artırırsanız, büyümeyi
istikrarlı hale getirirsiniz. Herkesin işinin durduğu
yerde sizin işiniz devam eder” ifadelerine yer
verdiğini aktararak, e-ticarete çabuk uyum sağlayan
ülkelerde pandemi öncesi seviyelere gelindiği, hatta
pozitife geçildiği bilgisini verdi.

“IF PMI IS GOOD,
GLOBAL TRADE IS GOOD”

Economist Prof. Dr. Emre Alkin said that in our
world, which has undergone great changes, all
companies have put their own business structures
on the table again, to the finest detail. Alkin stated
that the PMI (Purchasing Managers Index) is very
important and that good signals have started to be
seen in this index. Alkin said, “We can say that the
PMI Index, which declined very rapidly with the
pandemic, is in a recovery trend. If PMI is good, so
is global trade. This improvement also strengthens
the possibility of growth becoming more stable,” he
said.
Prof. Dr. Alkin reminded that Huawei Chairman’s
words, “If you increase e-commerce, you stabilize
growth. Your business continues where everyone’s
work halt” at the global Zoom meeting he attended
in recent months, he informed that countries that
adapt quickly to e-commerce have reached prepandemic levels and even switched to positive.

Deloitte Digital’in araştırmasında ortaya çıkan
veriler, e-ticaret rakamlarının her yıl artarak
ilerlediğini, 2020’de ise bu artışın 2019’a göre
yüzde 50’den fazla olduğunu gösteriyor. E-ticaret
hacminin 2023 yılına kadar 6,5 trilyon dolara
ulaşacağı tahmin ediliyor.
1,5 milyon yeni kişi e-ticaretle tanıştı
Türkiye de e-ihracat payını büyüten ülkeler
arasında geliyor. TÜİK’in Hanehalkı Bilişim
Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2019
yılında 20 milyon 460 bin olan e-ticaret müşterisi
sayısı, 2020’de 21 milyon 900 bine yükseldi.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD)
Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi de
e-ticaret pazarının pandemide yakaladığı büyüme
hızının devam edeceğini, yaşadığımız bu dönemi
e-ticaret sektörü için önemli bir kilometre taşı
olarak kabul etmek gerektiğini söylüyor.
E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer
ise e-ticaret rakamlarının Amerika Birleşik
Devletleri’nde yüzde 56’lık bir payla ilk defa
fiziksel ticaretin önüne geçtiği bilgisini paylaştı.
Salgın süresinde Türkiye’nin e-ticaret hacminin
de arttığını söyleyen Tanciğer; “Türkiye’den
The data revealed in the research of Deloitte Digital
show that the e-commerce figures are increasing every
year, and in 2020 this increase is more than 50 percent
compared to 2019. E-commerce is estimated to reach
6.5 trillion dollars by 2023.
1.5 million new people met e-commerce
Turkey is also among the countries that grew its share
in e-exports. According to the Household Information
Technologies Usage Survey of TURKSTAT, the
number of e-commerce customers, which was 20
million 460 thousand in 2019, rose to 21 million 900
thousand in 2020.
Electronic Commerce Operators Association
(ETID) Chairman Emre Ekmekçi says that the growth
rate of the e-commerce market in the pandemic
will continue, and that this period we live in should
be considered as an important milestone for the
e-commerce sector.
E-Exports Turkey Chairman Mert Tanciğer pointed
out that the share of e-commerce is ahead of the
physical commerce with a share of 56 percent in the
United States. Tanciğer also stated that Turkey has
increased its share in e-exports and added, “Products
from each category reached the serious sales numbers
thanks to e-exports. Among the best sellers we see
home textiles, jewelry, cosmetics, leather and office
supplies.”
Home textile is the shining star of this period
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e-ihracat yoluyla satılan her kategoriden ürün
ciddi satış rakamlarına ulaştı. En çok satanlar
arasında ev tekstili, takı, kozmetik, deri ve ofis
malzemelerini görüyoruz” dedi.
Bu dönemin parlayan yıldızı ev tekstili
Tüm dinamiklerin değiştiği bu dönemde
şirketler e-ticaretle nefes alırken, hiç olmadığı
kadar evlerinde vakit geçiren bireylerde ise
hijyen ve konforu artıran ev tekstili ürünleri
ön plana çıktı. Bunun sonucunda da ev tekstili
sektörü, e-ticarette en aktif satış hacmini
yakalayan ürün grupları arasında yerini
aldı. IdeaSoft’un yaptığı araştırma, yükselen
e-ticaret alışkanlıklarında en büyük payın,
yüzde 184’ü bulan satış hacmiyle ev tekstilinin
olduğunu kanıtlıyor.
Ocak-ekim döneminde ihracat
iki milyar doları aştı
Ev tekstili, pandemi sürecini pozitif
rakamlarla geçiren sektörlerin başında
geliyor. İnsanların evlerine verdiği özenin
katlandığı bu dönemi avantaja çeviren sektör,
ürün gamını hijyenik ve sürdürülebilir
tekstille birleştirerek, yurt içinde olduğu kadar
yurt dışı pazarda da satış hacmini artırdı.
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş
İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Hüseyin Bayram, ocak-ekim ayları
arasında ev tekstili ihracatı verilerini paylaştı
ve ihracat rakamlarındaki artışa dikkat çekti.
Ocak - Ekim 2020 döneminde gerçekleştirilen
iki milyar doların üzerindeki ihracatın
büyük başarı olduğunu söyleyen Bayram,
“Öncelikle bu gurur tablosunu oluşturan
tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum.
Çağın gereklerine en hızlı şekilde adapte
olarak, teknolojiyi, Ar-Ge ve inovasyonu
etkili bir biçimde kullanarak ve nitelikli
ürünler üreterek yeni düzende geleceğe
daha da sağlam adımlarla yürümek istiyoruz.
Yaşadığımız zorlu süreci fırsata çevirerek,
bu süreçten güçlenerek ayrılacağımıza
inanıyorum” dedi.
“Ev tekstili oyuncuları, e-ticarette
mutlaka yerini almalı”
TETSİAD, ev tekstili için e-ticaretin
yeni normalde artan öneminin pandemi
sonrasında da devam edeceği bilinciyle
sektörü bilgilendirmeye yönelik toplantılar
düzenlemeye önem veriyor. Konunun
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E-commerce is
estimated to reach
6.5 trillion dollars
by 2023.

In this period when all dynamics changed,
e-commerce opportunities made companies
breathe, while investments that increased
home hygiene and comfort came to the fore
for individuals who spend more time in their
homes than ever before. As a result, the home
textile industry took its place among the
product groups that captured the most active
sales volume in e-commerce.
The research conducted by IdeaSoft shows
that the largest share in the habits of the
rising e-commerce is home textiles with a sales
volume of 184%.
Exports exceeded two billion dollars in
January-October period
Home textile is one of the sectors that have
gone through the pandemic process with
positive figures. Turning this period in which
people give their homes into an advantage, the
sector has combined its product range with
hygienic and sustainable textile, increasing its
sales volume in the domestic market as well as
in the international market.
Turkey Home Textile Industrialists and
Business People Association Chairman Hasan
Hüseyin Bayram, shared the home textile
exports data in January-October period
and drew attention to the increase in export
figures. Stating that the export of more than
two billion dollars in the January - October
2020 period was a great success, Bayram said,
“First of all, I congratulate all of our exporters
who contributed to this pride. By adapting
to the requirements of the age in the fastest
way, using technology, R&D and innovation
effectively and producing qualified products,
we want to walk even more firmly into the
future in the new order. I believe that we will
turn this difficult process into an opportunity
and go through this process stronger.”
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uzmanlarının bir araya geldiği
Zoom toplantılarında TETSİAD
Başkanı Hasan Hüseyin
Bayram konuşmalarıyla sektörü
e-ticarette güçlü yapılanmaya
davet ediyor. Başkan Bayram,
pandeminin, ticari alışkanlıkları
tümden değiştirdiğini, e-ticaretin
gerekliliklerine göre dönüşmeyen
firmaların oyun dışı kalacaklarını
vurgulayarak “Daha düne
kadar korkarak bakıp temkinli
yaklaştığımız e-ihracat ve e-ticaret
hayatımızın bir parçası haline
geldi. Öyle ki dünyadaki ekonomik
göstergeler e-ticaretin, geleneksel
ticaretin önüne geçtiğini
gösteriyor” diyor.
Amazon’da Türkiye’den en çok
havlu satılıyor
Ev tekstili, e-ihracatta da
Türkiye’ye en çok katma değer
sunan sektörler arasında geliyor.
Ev tekstilinin Amazon’dan aldığı
pay pandemiyle birlikte 4,5
milyar doları bulurken bu miktar
pandemi öncesinde 1,5 milyar
dolar civarındaydı. Amazon’da en
güçlü olduğumuz ürün grubu ev
tekstili. Türkiye’den en çok havlu
satışı oluyor.
Bu başarıya rağmen
Türkiye’nin ihracatta kat
etmesi gereken uzun bir yol
var. Mert Tanciğer, e-ihracatta
başarı için ülkelerin ihracat
menzillerinin genişlemesinin
gerektiğini söylüyor. Tanciğer’in
aktardığı bilgilere göre, Çin’in
ihracat menzili 7 bin kilometre,
Amerika’nın 7 bin 500 kilometre,
Almanya’nın ise 11 bin kilometre.
Türkiye’nin 3 bin 200 kilometrelik
ihracat menzili, bu ülkelere kıyasla
çok dar. Tanciğer; “Bu menzili
büyütmenin yolu doğru ürünler,
doğru stratejiler, doğru partner ve
doğru platformlarda iş yapmaktan
geçiyor. Pandemi sürecinin
beraberinde getirdiği yeni düzenin
avantajlarından ancak bu şekilde
faydalanabiliriz” diyor.

“Home textile players should
definitely take their place in
e-commerce”
TETSIAD attaches importance to
organizing meetings to inform the
sector, with the awareness that the
new normally increasing importance
of e-commerce for home textiles
will continue after the pandemic.
TETSIAD President Hasan Hüseyin
Bayram invites the sector to a strong
structuring in e-commerce with his
speeches at the Zoom meetings where
experts on the subject come together.
President Bayram emphasized that
the pandemic has completely changed
commercial habits and that companies
that do not transform according to the
requirements of e-commerce will be
out of the game and said, “E-export
and e-commerce, which we have been
afraid of until yesterday, have become
a part of our life. “So much so that the
economic indicators in the world show
that e-commerce is ahead of traditional
commerce.”
The bestselling product of Turkey
on Amazon are the towels
Home textile, is among the most
e-export sectors offering added value
in Turkey. While the share of home
textiles from Amazon reached 4.5
billion dollars with the pandemic, this
amount was around 1.5 billion dollars
before the pandemic. Home textile
is our strongest product group on
Amazon. The most selling product from
Turkey is towels.
Despite this success, there is a long
way to go in Turkey’s exports. Mert
Tanciğer says that for success in
e-export, the export range of countries
should expand. According to the
information conveyed by Tanciğer,
China’s export range is 7 thousand
kilometers , America’s 7500 kilometers
and Germany’s 11 thousand kilometers.
Turkey’s 3200 export-kilometers
range is very narrow compared to
those countries. Tangier said, “The
way to increase this range is to do
business with the right products, right
strategies, right partners and right
platforms. This is the only way we can
benefit from the advantages of the new
order brought along by the pandemic
process.”

AKADEMİSYEN
DR. HAKAN ÇINAR
“ULUSLARARASI TICARETIN
KAYDIĞI YER E-TICARET
OLMAYA BAŞLADI”
Mentor Grup Ortağı, Akademisyen Dr. Hakan Çınar,
TETSİAD’ın düzenlediği Zoom toplantısında yaptığı
sunumda pandemi süreci ile kaydi paraların nakdi
paralardan daha önemli
olduğunun ortaya çıktığını
söyledi. Dr. Hakan Çınar,
“Kaydi para e-ticaretle
birlikte yürüyen bir
büyüme gösteriyor. Artık
uluslararası ticaretin kaydığı
yer de e-ticaret olmaya
başladı. Bugün çok yüksek
rakamlarda, artık sadece
hava taşımacılığı değil, kara
taşımacılığının da kullanıldığı
bir e-ticaret var. Ticaret
Bakanlığımız da pandemi
sürecinde önemli adımlar attı. Artık tüm dünyada
e-ticaret alışkanlığı yerleşti. Dünya üzerinde yapılan
her iki dolarlık alışverişin bir dolarlık bölümü ülkelerin
birbirleri arasında yaptıkları ticaretten kazanılıyor. Bu
oran bundan 30 sene önce yüzde 20’lerdeymiş şu anda
yüzde 50’lerde. Bu da uluslararası ticaretin her geçen
gün büyüdüğünü gösteriyor” dedi.

“E-COMMERCE HAS BECOME
THE PLACE WHERE
INTERNATIONAL TRADE HAS
SHIFTED”

Mentor Group Partner, Academician Dr. Hakan Çınar,
explained that with the pandemic process, bank money
turned out to be more important than cash money, in
his presentation at the Zoom meeting organized by
TETSIAD. Dr. Çınar said, “The bank money is growing
together with e-commerce. Now e-commerce has started
to be the place where international trade has shifted.
Today, there is a very high number of e-commerce,
where not only air transport but also land transport is
used. Our Ministry of Trade has also taken important
steps during the pandemic process. E-commerce habits
have settled all over the world. One dollar of every
two-dollar trade in the world is earned from the trade
between countries. This rate was around 20 percent 30
years ago, now it is around 50 percent. This shows that
international trade is growing day by day.”
HOMETEXTILE Kasım / November 2020
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“İSTANBUL
İŞ DÜNYASI
PANDEMİYLE
YAŞAMAYI
ÖĞRENDİ”

“ISTANBUL BUSINESS
WORLD LEARNED TO
LIVE WITH THE PANDEMIC”
“İstanbul pandemi döneminde tüm sektörler için
lokomotif özelliğini sürdürmüş, iş dünyamıza
güçlü şekilde liderlik ve örneklik etmiştir.
Şehrimiz salgın korkusuna teslim olmadan ama
gerekli korunma ve mücadele tedbirlerini de
alarak üretimi sürdürmeyi başardı.”
“During the pandemic period, Istanbul continued
to be the locomotive for all sectors, and has been a
strong leader and example for our business world.
Our city has managed to continue production
without surrendering to the fear of epidemics,
but taking the necessary protection and struggle
measures.”

İ

TO Başkanı Şekib Avdagiç, COVID-19
sürecinin ekonomi ve ticarette köklü
dönüşümlere yol açtığını söyleyerek yeni
normalde İstanbul’un üstlendiği rolleri,
Türkiye’nin gelişmeye açık ticari konumunu ve
dördüncü çeyreğe girilirken ortaya çıkan tabloyu
anlattı. AB’nin 1,9 trilyon Euroluk ithalatında
Çin’in yüzde 19, Türkiye’nin ise yüzde 4 payı
olduğunu belirten Avdagiç’e göre, Türkiye
bölgedeki ihracat payını pandemi sonrası
artıracak şekilde hazırlıklarını yapmalı.
COVID-19 salgını hem yerel hem de global
anlamda ticari ilişkileri tümden değiştirdi.
İstanbul’un ticaret hayatı, pandemiden nasıl
etkilendi? Yeni normale geçişle birlikte bir
canlanma olduğu söylenebilir mi?
Salgın, tüm dünya ticaretini olduğu gibi Türkiye
ve İstanbul ticari hayatını da olumsuz etkiledi.
Ancak genelde Türkiye, özelde İstanbul, kısa
zaman içinde yeni normale geçişle birlikte
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İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI
THE CHAIRMAN OF THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE
MR. ŞEKİB AVDAGİÇ

I

TO Chairman Şekib Avdagiç said that
the COVID-19 process transformed the
economy and trade radically and added
that the roles of Istanbul in the new normal,
Turkey’s progress to the open trade positions and
told that the picture that emerges when entering the
fourth quarter. Avdagiç indicated that China had
a share of 19 percent in EU imports of 1.9 trillion
euros, and pointed out that the share of Turkey was
at 4 percent and underlined that Turkey should
make preparations to increase its share in postpandemic.
The COVID-19 pandemic has completely
changed business relations both locally and
globally. How was Istanbul’s business life
affected by the pandemic? Can it be said that
there is a revival with the transition to the
new normal?
The pandemic had a negative impact on the
commercial life of Istanbul and Turkey like that
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salgının olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak
bir canlanma atağını başlatmayı başardı.
Özellikle hizmet sektörlerinden kaynaklanan
kayıplar, sanayi sektörlerimizdeki hızlı
ivmelenme ve güçlü iç talep ile telafi edilebildi.
İstanbul tüm sektörlerde lokomotif özelliğini
sürdürmüş, iş dünyamıza güçlü şekilde liderlik
ve örneklik etmiştir.
Biz bu gelişmelerden ve göstergelerden
şu sonucu çıkarıyoruz: İstanbul iş dünyası,
pandemiyle yaşamayı öğrendi. Salgın
korkusuna teslim olmadan ama gerekli
korunma ve mücadele tedbirlerini de alarak
üretimi sürdürmeyi başardı. Artık ekonomide
pandemi kaynaklı hasarların azalma
eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz.
Sanatsal etkinliklerin bile sanala döndüğü
bir dönemde, İstanbul’un pandemiden nasıl
etkilendiğini düşünüyorsunuz?
Bana göre İstanbul ve Türkiye bu anlamda
çok stratejik bir konuma sahip. Özellikle
gelişmiş ülkelerin, güvenli ve kesintisiz
tedarik merkezlerine ihtiyaç duyması, bu
önemi perçinledi. Biz iş dünyası olarak Avrupa
Birliği ülkeleriyle coğrafi yakınlığımızın,
küresel tedarik zincirinde ülkemizi öne
taşıyacağına inanıyoruz. Bunu da güçlü sanayi
kapasitemizle sağlayabileceğiz. Her zaman
verdiğim bir rakamı tekrarlamak isterim:
AB’nin 1,9 trilyon Euroluk ithalatında Çin’in
yüzde 19, Türkiye’nin ise yüzde 4 payı var.
Türkiye işte bu payı pandemi sonrası artıracak
şekilde hazırlıklarını yapmalı. Biz iş dünyası
olarak bunun için çalışıyoruz.
İTO’ya kayıtlı kaç firma bulunuyor? İTO
sektörün ne kadarlık bir kısmını temsil
ediyor?
1882 yılında kurulan İstanbul Ticaret Odası
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın köklü
odalarından biridir. Selanik’ten Bağdat’a,
Beyrut’tan Trabzon’a kadar birçok odanın
kurucu odasıdır. Günümüzde ise 441 bin
üyesiyle Paris, Madrid ve Barcelona Ticaret
Odaları ile birlikte dünyanın beş büyük
odasından biridir.
Türkiye’deki kurulu firmaların üçte biri,
İTO’nun üyesidir. Daha da önemlisi, bizim
üyelerimiz Türkiye’deki milli gelirin yüzde
31’ini üretiyor. Yine Türkiye’nin toplam
ihracatının yüzde 49’u İTO’nun temsil ettiği
İstanbul’dan gerçekleştiriliyor. Tüm vergi
gelirlerinin yüzde 47’sini de İstanbul ödüyor.
O yüzden biz, ‘İstanbul’a bakan, onda büyük
bir Türkiye fotoğrafı görür’ diyoruz.

“AB’nin 1,9 trilyon
Euroluk ithalatında
Çin’in yüzde 19,
Türkiye’nin ise yüzde
4 payı var. Türkiye bu
payı pandemi sonrası
artıracak şekilde
hazırlıklarını yapmalı.
Biz iş dünyası olarak
bunun için çalışıyoruz.”
“China had a share of 19
percent in EU imports of
1.9 trillion euros, and the
share of Turkey was at 4
percent. Turkey should
make the appropriate
preparations to increase
this share after the
pandemic. As the
business world, we work
for this.”

of all world trade. But often Turkey, Istanbul
in particular, within a short time, was able
to initiate a revival to counter the negative
effects of the epidemic transition to the new
normal. Especially the losses stemming from the
service sectors were compensated by the rapid
acceleration in our industrial sectors and strong
domestic demand. Istanbul has continued to be
a locomotive in all sectors and has been a strong
leader and example for our business world.
We draw the following conclusion from these
developments and indicators: Istanbul business
world has learned to live with the pandemic.
It managed to continue production without
surrendering to the fear of epidemic, but also
taking the necessary protection and prevention
measures. We now observe that the damage of the
pandemic in the economy tend to decrease.
In an age where even artistic activities
became virtual, how do you think Istanbul’s
advantages, especially its location, were
affected?
For me Istanbul and Turkey has a very strategic
position in this regard. The need for safe and
uninterrupted supply centers, especially in
developed countries, reinforced this importance.
We, as the business world, believe that our
geographical proximity with the European Union
countries will bring our country forward in the
global supply chain. We will be able to achieve this
with our strong industrial capacity. I would like to
repeat the figure as always: China had a share of 19
percent in EU imports of 1.9 trillion euros, and the
share of Turkey was at 4 percent. Turkey should
make the appropriate preparations to increase this
share after the pandemic. As the business world,
we work for this.
How many companies are registered with
ITO? How much of the sector does ITO
represent?
Istanbul Chamber of Commerce Founded in
1882, is one of the world’s long established
chambers not only in Turkey. It is the founder
of many chambers in the geography of our
country, from Thessaloniki to Baghdad, from
Beirut to Trabzon. Today, with its 441 thousand
members, it is one of the five largest chambers
of the world, together with the Chambers of
Commerce of Paris, Madrid and Barcelona.
One third of the companies established in
Turkey, a member of the ITO. More importantly,
our members produce 31 percent of the national
income in Turkey. Still, 49 percent of Turkey’s total
exports represented by ITO is carried out from
Istanbul. Istanbul also pays 47 percent of all tax
revenues. That is why we say that, “When one looks
at Istanbul, they see a large Turkey portrait.
HOMETEXTILE Kasım / November 2020
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İstanbul’daki sanayinin en büyük sektörlerinden
biri de ev tekstili sektörü. Tekstil
sektöründen farklı bir yapıya sahip ev tekstili
sektörünün etkinliğini ve potansiyelini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ev tekstili mamullerinin de ağırlıklı olarak
içerisinde yer aldığı diğer hazır eşyaların ihracatı
2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 13,3 artarak
1,7 milyar dolar olmuştur. Bu istatistik, pandemi
gibi ev merkezli yaşantının öne çıktığı ve dış
harcamaların azaldığı bir dönemi, ev tekstili
sektörünün çok iyi değerlendirdiğini ortaya
koyuyor. Ama Türkiye’nin potansiyeli daha
da fazla. Çünkü hem Türkiye’nin bulunduğu,
coğrafyanın birikimi hem de millet olarak
bizim geleneksel olarak uzman olduğumuz
alan tekstildir. Özellikle ülkemizin yeni tedarik
zincirinin öncü ve kuvvetli parçalarından
biri olduğu pandemi sürecinde, Türkiye bu
üstünlüğünü ev tekstili alanında da kullanmalıdır.
Dünyanın en büyük birkaç fuarından biri olan
Evteks Fuarı’nın bu yıl gerçekleştirilememiş
olması sektörü nasıl etkiledi? İTO olarak sektöre
yönelik sanal ticaret heyetleri veya sanal fuar
gibi projeniz olacak mı?
Sanal fuarcılığı, ana fuarcılık akımını
güçlendirecek ve destekleyecek bir unsur olarak
görüyorum. Ticaret Bakanlığımız da bizler
de benzer çalışmaların içindeyiz. COVID-19
sebebiyle sanal ticaret heyetlerinden, sanal
iş görüşmelerinden, sanal fuarlardan artık
bahsetmekle kalmıyor, bizzat uyguluyoruz. İTO
olarak bu yöndeki çalışmalara destek veriyoruz,
birçok uluslararası heyet ve iş görüşmelerini
online ortamda yapıyoruz. Ancak salgın
önlemlerine dikkat edilerek, fuarların tekrar
açılması ile beraber, en kısa zamanda fuarcılık
sektörünün eski dinamizmine ulaşacağına
inanıyoruz.
İTO olarak diğer sektörler için düzenlediğiniz
sanal ticaret ve sanal fuarlar oldu mu veya
olacak mı? Olduysa katılım ve firmalardan
memnuniyetle ilgili nasıl bir dönüş oldu? Sanal
fuarlar, sizce alternatif olabilir mi?
Evet, İTO olarak firmalarımızın sanal fuarlara
katılımını organize ettik. Pandemi başlamadan
önce bizim 2020 fuar programımızda, 36
uluslararası fuar yer alıyordu. Sadece 2020 yılının
ocak ve şubat aylarında yer alan dört fuarda Türk
firmalarının fiziki olarak salonlarda yer almasını
sağlayabildik. Kalan 32 fuar, salgın sebebiyle iptal
edildi. Bu fuarlar arasında bulunan bazı önemli
fuarlar ise iptal edilmeden online olarak organize
edildi. Söz gelimi dünyanın köklü ve önemli marka
fuarlarından Canton Fuarı, SIAL Canada ve SIAL
China, Frankfurt Kitap Fuarı, MIPCOM Fuarı,
Jec Composit ve Hannover Sanayi Fuarı sanal
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“Pandemi gibi ev merkezli yaşantının öne çıktığı ve
dış harcamaların azaldığı bir dönemi, ev tekstili
sektörü çok iyi değerlendirdi.”
“This reveals that home textiles take advantage of a
period such as pandemic where home-based life stands
out and external expenditures decrease.”

One of the biggest sectors of the industry in
Istanbul is the home textile sector. How do you
evaluate the effectiveness and potential of the
home textile industry, which has a different
structure than the textile industry?
Exports of other ready-made goods, including mainly
home textile products, increased by 13.3 percent in
January-September 2020 and reached 1.7 billion dollars.
This reveals that home textiles take advantage of a
period such as pandemic where home-based life stands
out and external expenditures decrease. But there is
more potential in Turkey. Because of the accumulation
of Turkey’s geography and our traditional expertise
as a nation is textile. In particular, as being one of the
pioneers, Turkey should utilize its superiority in the field
of home textiles in the new supply chain in the pandemic
process.
How did the fact that the Evteks Fair, one of the
largest fairs in the world, could not be held this
year affected the industry? As ITO, will you have
projects such as virtual trade delegations or
virtual fair for the sector?
I see the virtual fair organization as an element that will
strengthen and support the main exhibition trend. We
are also involved in similar studies with the Ministry of
Commerce. Due to COVID-19, we do not only talk about
virtual trade delegations, virtual business meetings,
virtual fairs, but we apply them personally. As ITO, we
support the works in this direction; we conduct many
international delegations and business meetings online.
However, we believe that the fair industry will reach its
old dynamism as soon as the fairs are reopened by paying
attention to the epidemic measures.
Have or will there be virtual trade and virtual
fairs organized for other sectors as ITO? If
so, how did it turn out about the participation
and satisfaction of the companies? Can it be an
alternative to physical fairs?
Yes, as ITO, we organized virtual fairs with the
participation of our companies. Before the pandemic
started, there were 36 international fairs in our 2020
fair program. Turkey could only physically participate
in four of them in January and February. The remaining
32 fairs were canceled due to the epidemic. Some of the
important fairs among these fairs were organized online
without being canceled. For example, Canton Fair, SIAL
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ortamda gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası
olarak biz de bu fuarlara katıldık ve yaklaşık
250 firmanın da ilk defa sanal fuara iştirakini
sağladık.
Sanal fuarlara katılan firmalar, bu katılımdan
genel olarak çok memnun kaldılar. Bize olan
geri dönüşler, özellikle odamızın sanal fuarlara
adaptasyonda ve firmalarımızın sanal katılımını
sağlamada tıpkı fiziki katılımda olduğu gibi çok
başarılı olduğunu gösteriyor.
Son olarak döviz kurlarındaki artışı, Türk
iş dünyası için bir tehdit olarak görüyor
musunuz?
İş dünyası olarak döviz kurunun TL karşısında
enflasyon kadar artışı olması gerektiğini hep
dile getiriyoruz. Çünkü bu bizi uluslararası
piyasada rekabetçi yapar. Kurdaki artışın
maliyetlere yukarı yönlü bir etkisi olurken
elbette getirdiği bazı pozitif etkiler de var. Bu
nedenle bu tür olayların “siyah ya da beyaz” gibi
kesin cevapları yoktur. Döviz kuru meselesini
de sadece Türkiye yaşamıyor, birçok ülkenin
para birimi dolar karşısında değer kaybediyor.
Dolayısıyla biz, tüm ülkeleri etkileyen küresel
konjonktürde son dönemde artan belirsizliğin
Türkiye’ye düşen kısmını yaşıyoruz. Elbette
Türk Lirası da gerçek değerini, denge kurunu
bulacaktır.
Döviz kuru tartışmalarını ortadan tamamen
kaldıracak olan tek ilaç, hepimizin bildiği gibi,
yerli ve milli üretimimizi artırmaktır. İTO olarak
yerli üretim ve ihracatı artırmaya yönelik teşvik
ve fonlama kararlılığının en güçlü savunucusu ve
destekçisiyiz. Geleceğimiz, “fabrikaya dönüşen
kredi” ve “ülkemize döviz getirecek teşvikler” ile
çok daha iyi olacaktır. Türkiye’nin endüstriyel
kapasitesinin yükselişi için, kazandığımız her
bir lirayı ülkemize döviz getirecek, üretime
dönüşecek işlere harcamalıyız.
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“Sanal fuarcılığı,
ana fuarcılık akımını
güçlendirecek ve
destekleyecek
bir unsur olarak
görüyorum.
COVID-19 sebebiyle
sanal ticaret
heyetlerinden, sanal
iş görüşmelerinden,
sanal fuarlardan
artık bahsetmekle
kalmıyor, bizzat
uyguluyoruz.”
“I see the virtual
fair organization
as an element that
will strengthen and
support the main
exhibition trend.
Due to COVID-19,
we do not only talk
about virtual trade
delegations, virtual
business meetings,
virtual fairs, but
we apply them
personally.”

Canada and SIAL China, Frankfurt Book Fair, MIPCOM
Fair, Jec Composit and Hannover Industry Fair, which
are among the well-established and important brand
fairs of the world, were held in virtual environment. As
the Istanbul Chamber of Commerce, we also participated
in these fairs and approximately 250 companies
participated in the virtual fair for the first time.
Companies participating in virtual fairs were
generally very satisfied with this participation.
Feedbacks indicate that our Chamber is very successful
in adapting to virtual fairs and ensuring virtual
participation of our companies, just like physical
participation.
Finally, do you see the appreciation
in foreign currency as a threat to the
Turkish business world?
As the business world, we always express that
the exchange rate should increase as much as the
inflation against TL. This makes us competitive in the
international market. While the increase in exchange
rate has an upward effect on costs, of course there
are some positive of it. For this reason, such events
do not have definitive answers. Turkey is not the only
country that is effected by the currency, the currencies
of many countries are losing value against the dollar.
Therefore, Turkey is having its fair share of the growing
uncertainties in the global economic environment just
like other countries. Of course, the Turkish Lira will find
its real value, the balance rate.
As we all know, the only medicine that will completely
eliminate the exchange rate debate is to increase our
domestic and national production. As ITO, we are the
strongest advocate and supporter of the incentive and
funding determination to increase domestic production
and exports. Our future will be much better with the
“loan that turns into a factory” and “the incentive to
bring foreign currency to our country”. In order to
promote Turkey’s industrial capacity, we should spend
every lira to production.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

SUSTAINABILITY
Pamukta ithalat oranlarının artması, dikili
alanlarda görülen daralma, çiftçinin yeterli
destek görmemesi gibi olumsuzluklardan doğan
tablo; dünyanın sayılı pamuk üreticilerinden
olan Türkiye’nin farklı bir üretim politikası
benimsemesi gerektiğini ortaya koyuyor.
İyi pamuk uygulamaları, sürdürülebilirliğin
global trend olduğu günümüzde
Türkiye’yi yeniden dünyanın en
büyük pamuk ihracatçıları
arasına sokmanın yollarından
biri olarak öne çıkarıyor.

The scene arising from
negativities in cotton,
which Turkey being one
of the world’s leading cotton
producers, such as the increase in
cotton import rates, the contraction
in the planted areas and the lack of
support to the farmers reveals the need
to adopt a different policy. Good cotton
practices, as sustainability being one of the
global trends, come to the fore as one of the ways
that can make Turkey one of the largest cotton
exporters in the world again.
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BEYAZ ALTIN PAMUK, ACİLEN
İYİLEŞTİRME POLİTİKASI
BEKLİYOR

COTTON, THE WHITE GOLD,
EXPECTS IMMEDIATE
IMPROVEMENT POLICIES

T

ürkiye, dünyanın en önemli pamuk
üreticileri arasında yer alıyor. Ticaret
Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün Nisan
2020’de yayınladığı 2019 Yılı Pamuk Raporu’nda
yer verilen Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi
(ICAC) verilerine göre 2019/20 sezonunda
Türkiye, pamuk üretim miktarında dünyada altıncı
sırada geliyor. Pamuk ekim alanlarında dünyada
11’inci, birim alandan elde edilen lif pamuk verimi
açısından beşinci, pamuk tüketiminde dördüncü,
pamuk ithalatında ise beşinci ülke konumundayız.
Pamukta sahip olunan bu güç, ülke ekonomisine
katkısı en yüksek sektör olan tekstile de olumlu
yansıyor. İHKİB verilerine göre, Ocak- Eylül 2020
döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon
ihracatı 12,1 milyar dolar oldu. İTHİB’in açıkladığı
aynı dönem verileri ise tekstil ve ham maddeleri
ihracatının 6,7 milyar dolar olduğunu gösterdi.
2020 yılının Ocak-Eylül döneminde hazır
giyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel
ihracatındaki payı yüzde 10,2 olurken, tekstil ve
ham maddeleri sektörünün payı ise yüzde 7,5 oldu.
Sektör yıllık 15,5 milyar dolar cari fazla vererek ülke
ekonomisine net döviz girdisi sağlıyor.
Ağustos ihracat şampiyonu hazır giyim ve
konfeksiyon sektörü oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından
sunulan Ağustos 2020 verilerine göre, hazır giyim
ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 545 milyon dolarla
en fazla ihracat yapan sektör oldu. En önemli

T

urkey is among the most important cotton producers
in the world. According to Ministry of Commerce
General Directorate of Artisans, Craftsmen
and Cooperatives data of International Cotton Advisory
Committee (ICAC) from the 2019/20 season given in the
Cotton Report issued in April 2020, Turkey ranks sixth
among the largest cotton producers in the world. Turkey also
ranks eleventh in cotton cultivation, fifth in cotton yield per
unit area, fourth in cotton consumption, and fifth in cotton
imports.
This strength in cotton reflects positively on the textile
sector, which has the highest contribution to the national
economy. According to İHKİB data, in January-September
2020 period, Turkey’s garment and apparel exports was at
12.1 billion dollars. The data of the same period announced
by İTHİB showed that exports of textiles and raw materials
were at 6.7 billion dollars. During the January-September
2020, the share of exports of garments and apparel amounted
to 10.2 percent share in overall exports, while the share of
textiles and raw materials sector was at 7.5 per cent. The
sector provides a net foreign currency inflow to the country’s
economy by giving an annual current surplus of 15.5 billion
dollars.
Ready-to-wear and apparel industry
becomes export champion in August
According to Turkish Exporters Assembly (TİM) August
2020 data, garment and apparel industry was the sector
actualized most exports with 1 billion 545 million dollars.
Improvements on increasing Turkey’s cotton and cotton fibers
production and to increase its capacity in organic cotton are
needed to increase the demand from global markets.
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ham maddesi pamuk olan sektörün başarısını
sürdürebilmesi için, Türkiye’nin pamuktaki
üretim rakamlarını ve lif pamuk kalitesini
artırması, global pazarda daha çok talep gören
organik pamukta da kapasitesini yukarılara
taşımasının önemi büyük.
Pamuk ekim alanlarında daralma
gözleniyor
TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2019 yılında
477 bin hektarlık alanda pamuk tarımı yapıldı.
Türkiye’de pamuk üretim sahaları Ege Bölgesi,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çukurova ve
Antalya’da yoğunlaşmış durumda.
Türkiye’nin pamuk üretiminde dünyanın
önde gelen ülkelerinden biri olmasına karşın
sektörün geleceğiyle ilgili birtakım daralma
verileri mevcut. TÜİK’in yaptığı 1995 ile 2019
yılları pamuk ekim alanları karşılaştırmasında;
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekim
alanlarının yüzde 41 oranında genişlediği
görülmesine rağmen Çukurova’da yüzde 65,
Antalya’da ise yüzde 87 gibi büyük oranlarda
daralmalar kayda geçti. Söz konusu yıllar
arasında ülke genelinde toplam daralma oranı
ise yüzde 37.
Son veriler, pamukta ihracat-ithalat
dengelerinin de ithalat lehine değiştiğini gözler
önüne koyuyor. TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri,
2019 yılında 152 milyon dolar değerinde 87
bin ton lif pamuk ihracatı yapıldığını ortaya
koyuyor. İthalat rakamları ise 1,5 milyar dolar
değerinde ve 935 bin ton olarak açıklanıyor.
Bu verilere göre ülke ihracatı bir yıl öncesine
oranla değer bazında yüzde 8 azalırken, ithalat
oranı artışı yüzde 13 oldu. En çok ihracat

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC) verilerine
göre 2019/20 sezonunda Türkiye, pamuk üretim miktarında
dünyada altıncı sırada geliyor. Pamuk ekim alanlarında
dünyada 11’inci, birim alandan elde edilen lif pamuk verimi
açısından beşinci, pamuk tüketiminde dördüncü ülke
konumundayız.

According to International Cotton Advisory Committee
(ICAC) data from the 2019/20 season, Turkey ranks
sixth in the world in the amount of cotton production.
Turkey is the eleventh country in the world in cotton
cultivation, fifth in terms of fiber cotton yield per unit
area, and fourth in cotton consumption.
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GELECEĞİN PAMUĞU
BETTER COTTON

2019 tarihli Organik Pamuk Piyasası Raporu’na göre
organik pamuk üretiminin yüzde 98’i Türkiye’nin
de içinde bulunduğu yedi ülke tarafından yapılıyor.
Pamukta sürdürülebilirliğin payının daha da artırılması
en temel hedeflerden biri. Bu doğrultuda Better Cotton
Initiative (BCI), Tekstil Borsası ve Birleşmiş Milletler’in
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne göre 2025 yılına
kadar dünya pamuğunun yüzde 50’sinden fazlasının
daha sürdürülebilir büyüme yöntemleri ile üretilmesi ve
dönüştürülmesi hedefleniyor.

COTTON OF
TOMORROW
BETTER
COTTON

98 percent of the organic cotton
production is made by the seven
countries, in which Turkey is
among, according to the Organic
Cotton Market Report 2019. One
of the main goals is to increase the share of sustainability in
cotton even more. In this direction, the Better Cotton Initiative
(BCI) aims to produce and transform more than 50 percent of
the world’s cotton by more sustainable growth methods until
2025, according to the Textile Exchange and the Sustainable
Development Goals of the United Nations.

Cotton planting areas shrinked
According to TURKSTAT data, cotton cultivation was carried
out in an area of 477 thousand hectares in 2019. Turkey’s cotton
production areas are condensed in Aegean Region, Southeastern
Anatolia region, Çukurova and Antalya.
Although Turkey’s being one of the world’s leading countries
regarding the future of cotton production, there are data
contraction about the sectors future. In the comparison of
cotton cultivation areas between 1995 and 2019 by TURKSTAT;
although it is seen that the cultivation areas in the Southeastern
Anatolia Region have expanded by 41 percent, planting areas in
Çukurova and Antalya contracted by 65 percent and by 87 percent
respectively. The total contraction rate across the country between
these years is 37 percent.
Recent data reveal that the export-import balances in cotton
have also changed in favor of imports. TURKSTAT Foreign Trade
Statistics reveal that 87 thousand tons of fiber cotton was exported
in 2019, worth of 152 million dollars. Import figures are announced
as 935 thousand tons, worth of 1.5 billion dollars. Exports
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“ÜRETİMİ VE VERİMİ YUKARILARA
TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16 Ekim’de yaptığı
açıklamada kütlü pamukta primi yüzde 37,7 artırarak kilogram
başına 1,1 liraya çıkardıklarını söyledi. Bunun yanı sıra pamuk
üreticileri için mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram
başına 1,23 lira destek verilecek. Bakan Pakdemirli, “Bakanlık
olarak her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam
edeceğiz” diyerek, Türkiye’nin ürettiği ve ihraç ettiği kaliteli
tekstil ürünleriyle dünyada söz sahibi olduğuna işaret etti.
Türkiye’nin tekstildeki gücüne ve dünyanın önemli pamuk üretim
merkezlerinden biri olmasına vurgu yapan Pakdemirli; “Pamuk
üretiminde dünyada 6. sırada, verimde ise 3. sıradayız. Son 18 yılda
kütlü pamuk verimi, dekarda yüzde 40 artarak 500 kilograma
ulaştı. Yeni desteklerimizle hem üretimi hem de verimi daha da
yukarılara taşımayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

“WE ARE AIMING TO INCREASE
PRODUCTION AND YIELD”

Agriculture and Forestry Minister Bekir Pakdemirli said in a statement he
made on October 16 that they increased the premium in seed cotton by 37.7
percent to 1.1 lira per kilogram. In addition, support of 1.23 lira per kilogram
will be given to cotton producers, along with diesel and fertilizer support.
Minister Pakdemirli said, “We are standing by our manufacturer at
any time the Ministry will continue to do so” and pointed out the quality
of textile products produced and exported by Turkey have a say in the
world. Emphasizing that power and importance of Turkey’s major cotton
production centers Pakdemirli said, “We rank 6th in the world in cotton
production and 3rd in yield. In the last 18 years, seed cotton yield increased
by 40 percent per decare and reached 500 kilograms. We aim to increase
both production and efficiency with our new supports.”

yapılan ülkeleri Pakistan, İtalya ve Bangladeş
oluştururken, ithalatta ilk sıralarda ABD,
Brezilya ve Yunanistan bulunuyor.
1 milyon ton hedefine ulaşılamadı
Pamuk üreticileri 2017 yılında pamuk üretimini
1 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini
açıklamışlardı. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı
Bertan Balçık’ın Ağustos 2020’de yaptığı
açıklamada ise hedefin gerisinde kalındığına
vurgu yapılıyor. Balçık; “Olumsuz iklim koşulları
ile özellikle GAP ve Çukurova bölgelerinde
zararlıların verimi düşürmesi sebebiyle lif
pamuk üretim miktarı 800 bin tonda kaldı.
Tüketimde de aynı olumsuz durum söz konusu.
Beklenti 1 milyon 700 bin tondu, ancak
COVID-19 sebebiyle bu oran 1 milyon 400 bin
ton olarak gerçekleşti” dedi.
İstanbul Sanayi Odası da Temmuz 2020’de
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decreased by 8 percent annually on value basis, while
the increase in imports was at 13 percent. Top exported
countries were Pakistan, Italy and Bangladesh, while
the USA, Brazil and Greece take the lead in imports.
1 million tons target not reached
Cotton producers announced their aim to increase
their cotton production to 1 million tons in 2017. In
the statement made by President of the National
Cotton Council Bertan Balçık, in August 2020,
it is emphasized that the target was not reached.
Balçık said, “Fiber cotton production remained at
800 thousand tons due to the unfavorable climatic
conditions and the decrease in yield of pests especially
in the GAP and Çukurova regions. There is the same
negative situation in consumption. The expectation
was 1 million 700 thousand tons, but consumption
remained at 1 million 400 thousand tons due to
COVID-19.”

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK / SUSTAINABILITY
düzenlediği “Tarladan Markaya Pamuk
Çalıştayı”nda Türkiye’nin pamuktaki
potansiyelini yeterince kullanmadığına
değindi ve pamukta dünya markası
olmak için ‘10 Politika Önerisi’ yaptı.
Öneriler arasında üretim, hasat
ve çırçırlama süreçlerinin modernize
edilmesi, çiftçilerin eğitilmesi,
organik ve iyi pamuk üretiminin
yaygınlaştırılması gibi başlıklar yer aldı.
Sürdürülebilirlik, pamukta etkisini
artırıyor
İstanbul Sanayi Odası’nın önerilerinde
de vurgulandığı gibi sürdürülebilirlik,
iyi tarım uygulamaları, organik ürün
gibi kavramlar üretim politikalarında
belirleyici konumda. 2009 yılında
“küresel pamuk üretimini, pamuk
üreticilerini, içinde yetiştiği çevre ve
sektörün geleceği için daha iyi hale
getirme” misyonu ile kurulan Better
Cotton Initiative’in (BCI) felsefesi,
Türkiye’de de karşılık buldu. BCI ile
aynı misyonla hareket eden İyi Pamuk
Uygulamaları Derneği (İPUD) 2013
yılında kuruldu.
İyi pamuk uygulamalarında ilk kez
düşüş gözlendi
İPUD’un kuruluşundan bu yana iyi pamuk
uygulamalarının yaygınlaşmasına yönelik
sürdürdüğü çalışmalar, bu yıl haricinde
karşılığını aldı. Yıldan yıla yükselen iyi
pamuk uygulamaları grafiğinde bu sene ilk
kez düşüş gözlendi. İPUD Yönetim Kurulu
Başkanı Leon Piçon; “Henüz lisanslama
aşaması tamamlanmadı ama tahmini
verilerimize göre ekim alanlarındaki
azalmanın yanında better cotton üretimi
yapan çiftçi sayısı 3 bin 299’dan 3 bin 6’ya,
kütlü better cotton üretimi 262 bin tondan
242 bin tona, lif better cotton üretimi de
102 bin tondan 94 bin tona geriledi” dedi.
Piçon bu gerilemenin, bu yılki pamuk
üretimindeki düşüşle bağlantılı olduğunu
düşündüklerini de sözlerine ekledi.
Ticaret Bakanlığı da yayınladığı
Pamuk Raporu’nun “Çözüm Önerileri”
kısmında iyi pamuk uygulamalarına
vurgu yaparak “GDO’suz Türk pamuğu
imajı tüm sektör paydaşlarınca
benimsenmeli ve üretimde better cotton
uygulamaları dikkate alınmalıdır. Bunun
yanında özellikle gelişmiş ülkelerde
organik pamuktan yapılan tekstil
ürünlerinin tercih edilmesi sebebiyle,
organik pamuk üretimi teşvik edilmeli ve
artırılmalıdır” önerisine yer verdi.
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İPUD Yönetim Kurulu
Başkanı Leon Piçon;
“Henüz lisanslama
aşaması tamamlanmadı
ama tahmini verilerimize
göre ekim alanlarındaki
azalmanın yanında
better cotton üretimi
yapan çiftçi sayısı 3
bin 299’dan 3 bin 6’ya,
kütlü better cotton
üretimi 262 bin tondan
242 bin tona, lif better
cotton üretimi de 102
bin tondan 94 bin tona
geriledi” dedi.

Leon Piçon, Chairman
of the Board of IPUD
said, “The licensing
phase has not yet
been completed, but
according to our
estimations, the
number of farmers
producing better
cotton has decreased
from 3 thousand
299 to 3 thousand
6, the production
of better unseeded
cotton decreased
from 262 thousand to
242 thousand tons,
and the production
of better fiber cotton
decreased from 102
thousand to 94 to a
thousand tons.”

Istanbul Chamber of Industry also mentioned that the
potential of cotton proction of Turkey has not been realized in
From Farm To Brand Cotton Workshop” in July 2020 and made
“10 Policy Recommendations” to become a global brand in cotton.
Among the recommendations were topics such as modernizing
the production, harvesting and ginning processes, training
farmers, and promoting organic and fine cotton production.
Sustainability effects cotton more
As emphasized in the suggestions of the Istanbul Chamber of
Industry, concepts such as sustainability, good agricultural
practices and organic products are in a determining position in
production policies. Founded with the mission of “making better
for the future of the environment and industry reach in global
cotton production and cotton producers” in 2009, the Better
Cotton Initiative (BCI) philosophy, corresponded with Turkey.
Acting with the same mission as BCI, the Good Cotton Practices
Association (IPUD) was founded in 2013.

Good cotton practices decrease for the first time
IPUD’s efforts to spread good cotton practices have paid off since
its foundation, except this year. For the first time this year, a
decline was seen in the graph of good cotton practices that had
been increasing year by year. Chairman of the Board of IPUD
Leon Piçon said, “The licensing phase has not yet been completed,
but according to our estimations, the number of farmers
producing better cotton has decreased from 3 thousand 299 to 3
thousand 6, the production of better cotton decreased from 262
thousand to 242 thousand tons, and the production of better
cotton decreased from 102 thousand to 94 thousand tons.” Piçon
added that they think this decline is related to the decline in cotton
production this year.
In the Cotton Report published by the Ministry of Commerce,
emphasizing the good cotton practices in the “Solution
Suggestions” section, the image of “GMO-free Turkish cotton
should be adopted by all sector stakeholders and better cotton
practices should be taken into account in production.” In addition
it was underlined that organic cotton production should be
encouraged and increased, especially in developed countries,
because textile products made of organic cotton are preferred.

RÖPORTAJ

INTERVIEW

Evrim Akın
Oyuncu ve Sunucu
Actress and Presenter
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“BEN GERÇEK
BİR EV KEDİSİYİM”

“I AM A TRUE HOMEBODY”
Yıllardır ekranlardan evlerimize konuk olan ödüllü sunucu ve oyuncu Evrim Akın, dekorasyon
yarışması konseptine sahip yeni programı Yeni Bir Ev ile ekranlara döndü. Evrim Akın ile
yeni projesinden ev dekorasyonunda vazgeçemediklerine, evlere kapandığımız dönemde
edindiği alışkanlıklarından hayalindeki orman evine uzanan samimi bir sohbet gerçekleştirdik.
Award-winning presenter and actress Evrim Akın, who has been a guest of our homes on screens for
years, is now here with Yeni Bir Ev with the concept of a decoration competition. We had a sincere
conversation with Evrim Akın, about from her indispensables in home decoration to her new project,
from the habits she acquired when we closed down to the houses, to the forest house of his dreams.

İ

E

ster dizi ister yarışma programı olsun, her
projesinde enerjisi ve yeteneğiyle beğeni toplayan
Evrim Akın, yarışmacıların ev dekorasyonunda
becerilerini sergileyecekleri ve kazananın ev sahibi
olacağı Yeni Bir Ev programıyla bir kez daha izleyiciyle
buluşuyor. Başarılı oyuncu bu aralar yoğun temposu
nedeniyle eve vakit ayıramasa da kendisini tam bir
ev kedisi olarak tanımlıyor. Akın, pandemide girilen
karantina döneminin hem midesine hem de ruhuna iyi
geldiğini, evinde kitapları, kedisi ve filmleriyle mutlu
olduğunu ifade ederken sevdiği renklerden dekorasyon
tercihlerine her şeyin doğayla uyumlu olmasını tercih
ettiğini söylüyor.

vrim Akın, who is acclaimed for her energy and
talent in every project, whether it is a TV show or
a competition program, will once again meet the
audience with the program Yeni Bir Ev, where
the contestants will showcase their skills in home decoration
and the winner will be the host. Although the successful artist
cannot spare time for home due to his busy pace these days,
she defines himself as a complete homebody. Akın says that
the quarantine period entered in the pandemic is good for
both her stomach and his soul, and that she is happy with
her books, cats and movies at home, and she prefers that
everything from the colors she loves to decoration preferences
is in harmony with nature.

Bir kez daha ev dekorasyonu içerikli bir programla
ekranlardasınız. Daha önce Ev Kuşu ile ünlülerin
evlerine konuk oluyordunuz. Yeni Bir Ev, yeni
maceralar… Nasıl hissediyorsunuz?

Once again, you are on the screen with a home
decoration program. You were visiting the houses of
famous people in the Ev Kuşu before. Yeni Bir Ev, new
adventures… How do you feel?
I am very excited because the project came to life through very
difficult processes. We have been together with the channel
and our production company since June. There have been
some setbacks, including the pandemic process. We stumbled
on the way, then got up again, but finally got up well.
Yeni Bir Ev is a challenging project. We are on the set
from 9 am to 12 pm. But at the end of each competition, we
have a nice surprise that is worth all the tiredness; we gift
the winner a house. To briefly explain the concept of the
competition; Our journey begins with five competitors every
week. Every day a contestant decorates the house of the lucky
person of the week and voting begins. Each contestant has

Çok heyecanlıyım çünkü proje çok zorlu süreçlerden
geçerek hayat buldu. Haziran ayından beri kanalla ve
yapım şirketimizle bir aradaydık. Pandemi süreci de dahil
bazı aksilikler oldu. Yolda giderken tökezledik, sonra
tekrar kalktık ama en nihayetinde güzel kalktık.
Yeni Bir Ev, zorlu bir proje. Sabah 9’dan gece 12’ye
kadar setteyiz. Ama her yarışmanın sonunda, tüm
yorgunluğa değecek güzel bir sürprizimiz var; kazanana ev
hediye ediyoruz. Yarışmanın konseptini kısaca anlatmak
gerekirse; her hafta beş yarışmacıyla yolculuğumuz
başlıyor. Her gün bir yarışmacı haftanın şanslısının evini
dekore ediyor ve oylamaya geçiliyor. Her yarışmacının beş
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saati var, bunun üç saati alışveriş,
iki saati de aldığı eşyalarla evi
dekore etmek için kullanılıyor.
Yarışmacılarımıza yardımcı
olmak için boya ustalarımız,
taşımacılarımız, elektrik ustamız
var. Ben de etrafı temizleme,
ürünleri yerleştirme gibi işlerde
yarışmacılara yardım ediyorum.
Elbette adil bir yarış olması için
hiçbir aşamada fikrimi beyan
etmiyorum. Haftanın finalinde
10 bin liralık büyük ödülümüz
var. Yarışmacı parayı almayıp
yola devam etmeyi seçiyorsa, dört
finalistle daha bir araya gelerek
yarışıyor. Ve finalde kazanana ev
hediye ediyoruz.

Bu projede sizi çeken şeyler
neler oldu? Profesyonel
sebeplerin yanında ev
dekorasyonu temalı işlere
özel bir ilginiz olduğundan söz
edebilir miyiz?

Son yıllarda sunuculuk,
kariyerimde biraz daha öne
çıkmaya başladı. Bu süreçte
oyunculuğu özlediğimi fark
ettim ve Güldür Güldür ekibine
katıldım. İki sezon orada devam
ettim. Sonra da sunuculuğu özleyip
menajerime program yapmak
istediğimi söyledim. Kafamda
tasarladığım net bir program
konsepti yoktu. Kendi yazdığım
bir anaokulu projem vardı, onu
yapmayı düşünürken menajerim
Onur İliman bana Yeni Bir Ev
programıyla geldi. Benim kabul
etmemin nedeniyse şu ana dek
yaptıklarımdan çok farklı bir proje
olması. Daha önce ev programı
yaptım ama onun konsepti
farklıydı. Dekorasyon yarışması
daha önce hiç yapılmamış bir
konsept. Bir şeyin ilki olmak da
cezbedici geldi bana. Türkiye’de
herkes evi olsun diye çalışır. Bir
insanı ev sahibi olmasına vesile
olmak, beni etkiledi. Böyle bir
manevi tatmin de var.

Peki, seyirci neler bulacak bu
programda?
Bence göz zevkini geliştirecek,
evini güzelleştirecek pek çok
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Bir soru bir cevap
Words according to...
Kitap: Dünyam
Book: My World
Şehir: Ankara
City: Ankara
Şiir: Olmazsa insan da olmaz,
hiçbir şey olmaz…
Poem: Otherwise there is no human,
nothing will happen...
Renk: Gereklilik
Color: Necessity
Öfke: Nefes alamamak
Anger: Not being able to breathe
Çocuklar: Temizlik, safiyet…
Kids: Purity, innocence...
Tutku: Hırs, bağımlılık, bende
olmayan…
Passion: Ambition, addiction, what I lack...
Başarı: Dünyanın en güzel keyfi
Success: The most joyful thing in the world
Aşk: Kavuşamamak
Love: Not being able to reach
Ev: Hayat
Home: Life
Orman: Zenginlik
Forest: Wealth
Anne: Vicdan
Mother: Conscience
Aile: Şans
Family: Luck
Hayvanlar: Evlat, dünyalarım…
Animals: Child, my world...

five hours, of which three hours are
shopping and two hours of decorating
the house with the items they bought.
We have foreman dye, transporters,
electricians to assist our competitors.
I also help the contestants with jobs
such as cleaning around and placing
products. Of course, I do not express
my opinion at any stage for a fair
race. We have a grand prize of ten
thousand liras in the final of the week.
If the competitor chooses to take the
money and keep contest, he will meet
with four more finalists to compete.
And we gift home to the winner in the
final.
What were the things that
attracted you in this project?
Can we mention that you have
a special interest in home
decoration themed works besides
professional reasons?
In recent years, hosting has started to
stand out a little more in my career.
During this process, I realized that he
missed acting and joined the Güldür
Güldür team. I was a part of the
crew for two seasons. Then I told my
manager that I missed hosting and
wanted to program. There was no
clear program concept in my mind.
I had a kindergarten project I wrote
myself, while I was thinking of doing
it, my manager Onur İliman came
to me with Yeni Bir Ev program. The
reason I agreed to take part is that it
is a very different project from what
I have done so far. I’ve done a home
show before, but his concept was
different. The decoration competition
is a concept that has never been
done before. Being the first thing
was also tempting to me. In Turkey,
everyone works to have a house. Being
instrumental in helping someone to
own a home has impressed me. There
is also such a spiritual satisfaction.
Well, what will the audience find
in this program?
I think they will find a lot of valuable
information that will improve the
eye pleasure and make your home
beautiful. I think the audience had
enought of culinary programs. We
also want to satisfy our eyes and
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değerli bilgi bulacak. Bana kalırsa izleyici yemek
programına doydu. Biraz da gözümüzü, estetik
zevkimizi doyurmak istiyoruz. Program, çok
güzel bir amaca hizmet ediyor bir de. Benim gibi
dekorasyon konusunda kafası karışık, kararsız
kişilere yol gösterici olmak gibi bir misyonu
var. Bilgileniyoruz, besleniyoruz. Mimar
yarışmacılarımız da var, onların bilgi birikimi,
estetik zevkleri hem izleyiciler hem de benim için
ilham verici olacak.

Yeni Bir Ev programı dışında başka projelerde
de sizi görecek miyiz?

Çok yoğun bir projeye yeni başladık. Set saatleri
gerçekten çok uzun, çok emek isteyen bir iş. Ayrıca,
Yeni Bir Ev’in tadını çıkarmak, projeye yoğunlaşmak
hoşuma gidiyor. Bu süreçte başka bir proje
düşünmüyorum.

İş temponuzdan fırsat bulup evinizde vakit
geçirebiliyor musunuz? Evinizdeyken en çok
ne yapmaktan keyif alırsınız?

Evde vakit geçirmeyi çok severim ancak şu aralar
hiç zamanım kalmıyor. Evde olmamam da en çok
kedimi üzüyor. Şu günlerde zor ama evdeyken en
çok uzanmaktan keyif aldığımı söyleyebilirim. Onun
dışında da mutfakta olmayı seviyorum. Ben gerçek
bir ev kedisiyim. 15 gün evde kalıp da dış kapıyı
açmadığımı bilirim. Evde belli bir köşem vardır.
Orada kitap okurum. Yanımda birikir kitaplar. Bir
şeyler yazarım. Merak ettiğim konuları araştırırım.
Mesela bugünlerde sette çok vakit geçirdiğim
için bekleme zamanlarımı değerlendirecek
yeni meraklar edindim. Mesela makyözümle
beraber matematik çalışıyoruz, okul yıllarından
kalan bilgilerimizi tazeliyoruz. Sette İtalyan bir
arkadaşımız var, ondan İtalyanca öğrenmeye
başladım. Sette bekleme sürelerini bu şekilde
değerlendirmeye çalışıyorum.

Pandemi nedeniyle eve kapandığımız
zamanların sizdeki izdüşümü nasıldı?
Karantina süreci size neler hissettirdi?

Ben zaten karantinadaydım. Çok farklı bir durum
olmadı aksine evde olmaktan çok keyif aldım. Tabii
bu duruma en çok da kedim Bozi sevindi. Her an
baş başaydık. Pandemi elbette çok kötü sonuçlar
yarattı. Hayatını kaybedenlere, hastalananlara,
herkese ayrı ayrı çok üzüldüm. Sağlık çalışanlarının
özverisine de şükran duyuyorum. Doğa içinse
sevindim. Dünyamız biraz dinlenme fırsatı buldu.
Trafik azaldı, dışarıyı kirleten kalabalıklar yok
oldu. Doğa kendine geldi, yeni kuş sesleri keşfettik.
Zaten dünyanın sadece bize ait olmadığını anlasak
pandemiler de olmaz.
Tabii dünyanın olağan hareketliliği yine başladı.
Biz böyle bir dünyaya doğduk. Çağımızın bize
sunduğu bu. Çalışmaya devam etmek zorundayız.

aesthetic taste. The program also serves a very good
purpose. It has a mission to guide people who are
confused and undecided about decoration like me.
We are informed, we fuel. We also have architect
contestants, their knowledge and aesthetic tastes
will be inspiring for both the audience and myself.
Will we see you in other projects besides Yeni
Bir Ev?
We just started a very busy project. Set hours are
really long, demanding work. I also like to enjoy Yeni
Bir Ev and focus on the project. I do not think of any
other projects in this process.
Can you find the opportunity from your work
schedule and spend time at home? What do
you enjoy most when you are at home?
I love spending time at home, but nowadays I don’t
have any time. My cat is most upset when I am
not home. It’s hard these days, but I can say that I
enjoy lying down the most when I’m at home. Other
than that, I love being in the kitchen. I am a real
homebody. I know that I stayed at home for 15 days
and did not open the door. I have a certain corner at
home. I read a book there. Books pile up beside me.
I write stuff. I research topics that I am interested
in. For example, since I spend a lot of time on the set
these days, I have acquired a new interst for me free
times. For example, we study math with my make-up
artist, refresh our knowledge from school years. We
have an Italian friend on set, and I started learning
Italian from him. I try to valua the free times on set
in this way.
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Pandemi, ev tasarımını ve
evde geçirilen zamanı çok
daha önemli hale getirdi. Bu
süreçte evdeki yaşamınızda
neler değişti, edindiğiniz yeni
alışkanlıklar oldu mu?

Olmaz mı? Herkes gibi ben de
ekmek ustası oldum. Çeşit çeşit
ekmek pişirmeyi öğrendim. Yoğurt
ve turşu yapmaya başladım. Çok
fazla yemek yedim bir de bu süreçte.
Genel olarak mutfak işlerine merak
saldım diyebilirim. Tabii bu dönem,
normalde sevdiğim ama işim
nedeniyle vakit ayıramadığım şeyler
için güzel bir fırsat oldu. Daha önce
Güldür Güldür nedeniyle çok yoğun
olduğum için izleyemediğim dizileri
ve filmleri izleme fırsatı buldum.
Bol bol kitap okudum. İşin getirdiği
sorumluluklar hayatımdan çıkınca
okumaya ve izlemeye daha fazla
konsantre olabildim, yeni şeyler
düşünme fırsatı buldum. Pandemi
döneminde evden geçirilen zaman
bana her anlamda iyi geldi. Hem
midemi hem beynimi doyurdum.

Yaşadığınız ev, hayalinizdeki
ev mi? Son yılların modası olan
kentten doğaya kaçış sizin de
hayallerinizi süslüyor mu?

Hayalimdeki evde yaşadığımı
söyleyemem. Orman içinde bir evim
olsun isterim. Lüks delisi değilimdir

How was your projection of the
times we closed home because
of the pandemic? What did the
quarantine process make you
feel?
I was already in quarantine. It
was not a very different situation,
on the contrary, I enjoyed being at
home. Of course, my cat Bozi was
the most happy about this situation.
We were alone every moment.
The pandemic, of course, had dire
consequences. I was very sorry for
those who lost their lives and who
got sick. Of course, I am grateful
for the dedication of the healthcare
professionals. I am happy for nature.
Our world has had a chance to rest.
Traffic decreased, crowds polluting
the outside disappeared. Nature has
recovered, we discovered new bird
sounds. If we understand that the
world is not only ours, there will be
no pandemics.
Of course, the usual rush of the
world has started again. We were
born into such a world. This is what
our age offers us. We have to keep
working.
The pandemic made home
design and time at home all
the more important. What has
changed in your life at home
during this period, have you
acquired any new habits?

13 yıllık dostları
Bonnie ve Julie’nin yasını tutuyor
Evrim Akın, köpekleri Bonnie ve Julie’i ağustos
ayında, dokuz gün arayla kaybetmiş. 13 yıl boyunca
bir an bile ayrılmadığı köpeklerinin vefatından
büyük üzüntü duyan Akın, onların yokluğuna
alışmakta çok zorlandığını söylüyor.

Mourning for her friends of
13 years Bonnie and Julie
Evrim Akın lost his dogs Bonnie and Julie in August, nine
days apart. Akın, who is deeply saddened by the death of his
dogs, who have not left her side for a moment for 13 years,
says he has a hard time getting used to their absence.
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ama konfor ararım. Sıcak olacak mutlaka, yazın da yeterince
serin olacak. 25 dereceyi geçmeyecek. Aslında normal
hayatımda evimdeki tüm imkanların bir dağ ya da orman evine
taşındığını hayal ediyorum. Evin önünde bir göl ya da nehir
olabilir. Ben doğa insanıyım. Arabalardan ya da insanlardan
çok doğayı görmek istiyorum.

Pek çok eve konuk olmuş, dekorasyon hikayelerini
dinlemiş birisiniz. Peki, sizin tarzınızda neler öncelikli?
Toprak tonlarını çok seviyorum. Renk seçiminde de doğa
sevgim öne çıkıyor. Rahatça uzanıp vakit geçirebileceğim
koltuğum, olmazsa olmazımdır. Tabii kütüphanem olmadan
olmaz, kitaplarım yanımda olmalı.

Ev tekstilinde tercihlerinizi neler belirler?

Ev tekstiline yönelik seçimlerimde görünüm ya da uyumdan
çok sağlığımı düşünmem gerekiyor. Oldukça alerjik bir
bünyeye sahibim. Lateks, nikel, yün, birçok malzemeye karşı
alerjim var, ne yazık ki. Yün yatakta üstümdeki pijamaya
rağmen kaşınmaya ve kızarmaya başlıyorum. Bu nedenle alerji
yapmayacak ev tekstili ürünlerini tercih ediyorum.

“Normal hayatımda evimdeki tüm
imkanların bir dağ ya da orman
evine taşındığını hayal ediyorum.”
“In my normal life, I imagine that all the
possibilities my home offers and move to
a mountain or forest house.”

Wouldn’t I? Like everyone else, I became a bread
maker. I learned to bake varieties of bread. I started
making yogurt and pickles. I ate a lot of food
during this period. I can say that I got interested
in culinary in general. Of course, this period was
a good opportunity for things that I normally love
but could not take time off due to my job. I had the
opportunity to watch TV series and movies that I
had not seen before because I was very busy because
of Güldür Güldür. I read a lot of books. When the
responsibilities of the job were out of my life, I could
concentrate more on reading and watching, and had
the opportunity to think new things. Time spent from
home during the pandemic period was good for me in
every sense. I fed both my stomach and my brain.
Is the house you live in, your dream home? Is
escaping from the city, which is the fashion
of the last years, to nature also your dreams?
What is your dream house like?
I cannot say that I live in my dream house. I would
like to have a house in the forest. I’m not crazy about
luxury, but I look for comfort. It should definitely be
hot, and it should be cool enough in the summer. It
should not exceed 25 degrees. Actually, in my normal
life, I imagine that all the possibilities my home offers
and move to a mountain or forest house. There may
be a lake or a river in front of the house. I am a nature
person. I want to see nature more than cars or people.
You have been a guest of many houses and
listened to decoration stories. So, what is the
priority in your style?
I love earthy tones. My love of nature stands out
in color selection. My seat where I can lie down and
spend time comfortably is a must. Of course I can’t do
without my library, I must have my books by my sid.
What determines your preferences in home
textile?
In my home textile choices, I have to think about my
health rather than appearance or harmony. I have a
very allergic nature. Unfortunately, I am allergic to
latex, nickel, wool, many materials. On the wool bed,
I start to itch and blush even though I wear pajamas.
For this reason, I prefer home textile products that do
not cause allergies.
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SOSYAL MEDYADA
SATIŞA DÖNÜŞEN MARKA
BİLİNİRLİĞİ HEDEFLENİYOR
BRAND AWARENESS IN
SOCIAL MEDIA TARGETED FOR SALES

P

andemi şartlarının getirdiği yeniliklerden
biri de sanal dünyanın yıldızının birkaç
kat daha parlaması oldu. Çalışma hayatı
ve eğitim mümkün olduğunca evlere
taşınırken alışveriş ve ticarette de
online’a yönelim arttı. Sosyal medya araçları da bu
dönüşümün içinde yerini alarak hayatlarımızdaki
payını daha da büyüttü. Üstelik sadece bireyler
bazında değil, ticari işletmeler için de en direkt ve
hızlı iletişim kanallarından biri haline geldi. Sosyal
medya, şirketler için elbette satışla birleştiği vakit
en doğru anlamı kazanıyor. Bu nedenle sosyal
medyada var olmanın yanında satışa dönüşen
bilinirlik, şirketlerin öncelikli hedefi olmuş
durumda. Türkiye’nin Amazon’da en çok satış
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ne of the innovations brought by the
pandemic conditions was that the
star of the virtual world grew apace.
While business life and education
moved to homes as much as possible, the trend
towards online shopping and e-commerce
increased. Social media tools have also taken
part in this transformation and increased their
share in our lives. Moreover, it has become
one of the most direct and fast communication
channels not only for individuals but also
for commercial enterprises. Of course, when
social media is combined with sales, it has the
right purpose for companies. For this reason,
in addition to being on social media, brand
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Pandemi koşullarında ticaretin durmaması için e-ticaret olanaklarını
sonuna dek kullanan şirketler, bu dönemde sosyal medyada var olmanın
getirilerini de daha iyi ölçme fırsatı buldular. E-ticarette en güçlü
sektör olarak öne çıkan ev tekstili içinse sosyal medya araçlarını doğru
kullanmak, global e-ticaretteki payını artırmanın en etkili yollarından biri.
Companies using e-commerce opportunities to the fullest in order to prevent trade
from stopping under pandemic conditions, had the opportunity to better measure
the returns of being on social media in this period. For home textile, which stands
out as the strongest sector in e-commerce, using social media tools correctly is one
of the most effective ways to increase its share in global e-commerce.

yapan sektörü konumunda olan ev
tekstili, sosyal medyanın etkileşim ve
marka görünürlüğüne yönelik sunduğu
avantajlarıyla birlikte gücünü artırmayı
hedefliyor.

Türkiye’de sosyal medya
kullanıcı sayısı 52 milyon

Şirketlerin sosyal medyanın kullanıcı
istatistikleri ve tüketici davranışları
üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi
olması, hedefleri doğrultusunda net
analizler yapması oldukça önemli.
Böylelikle hangi mecralarda nasıl
konumlanmaları gerektiğini daha doğru
planlayabiliyorlar.
Sosyal medya ajansı We Are Social
ve sosyal medya yönetim platformu
Hootsuite ortaklığında hazırlanan
“Global Statshot 2020” adlı rapor; sosyal
medyanın, internet kullanımının ve
e-ticaretin gidişatına dair verileri ve
gelecek öngörülerini içeriyor. Rapor,
Türkiye özelinde de önemli veriler
sunuyor. Buna göre Türkiye’de toplam

52 milyon sosyal medya kullanıcısı
bulunmakta. Bu sayının dağılımına
bakıldığında; 39 milyon kişinin Instagram,
13,6 milyon kişinin Twitter, 8,8 milyon
kişinin Snapchat ve 37 milyon kişinin de
Facebook kullandığı görülüyor. Türkiye,
internette günde ortalama 7 saat 29 dakika
geçiriyor. Bu da dünya ortalaması olan
6 saat 43 dakikanın üstünde. Türkiye’de
sosyal medya kullanımının yaş dağılımı
grafiğine bakıldığında ise Y kuşağının
bariz üstünlüğü dikkat çekiyor. Y kuşağı
özelinde sosyal medya kullanım oranı
yüzde 60.
E-ticaret Bilgi Platformu’nun
paylaştığı verilerde dünyada toplam 3,5
milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu
ve bu kullanıcıların 2,8 milyarının en az bir
kez online alışveriş yaptığı görülüyor. Yine
aynı platformda yer verilen bilgi, e-ticarete
en kolay uyum sağlayan platformun
Facebook olduğunu söylüyor ve Facebook
kurucusu Mark Zuckerberg’in Facebook’u,
“bir sonraki e-ticaret sınırı” olarak
konumlandırdığına vurgu yapılıyor.

awareness, which turns into sales, has
become the primary target of companies.
Turkey’s best-selling industry on
Amazon, home textile, aims aims to
increase the power with the benefits
offered visibility for the brand and social
media interaction.
There are 52 million
social media users in Turkey
It is very important for companies to have
information about the impact of social
media on user statistics and consumer
behavior and to make clear analyzes in
line with their goals. In this way, they can
plan more accurately how they should be
positioned in which channels.
The report titled “Global Statshot
2020”, prepared in partnership with
the social media agency We Are Social
and the social media management
platform Hootsuite, includes data and
future predictions on the course of social
media, internet usage and e-commerce.
The report, also offers important data
specific to Turkey. Accordingly, there are
a total of 52 million social media users in
Turkey. Looking at the distribution of this
number; it is seen that 39 million people
use Instagram, 13.6 million people use
Twitter, 8.8 million people use Snapchat
and 37 million people use Facebook.
Turkey, spends an average of 7 hours 29
minutes per day on the internet. This is
above the world average of 6 hours and
43 minutes. When the use of social media
age distribution chart in Turkey draws
attention to the obvious superiority of the
Y generation. Social media usage rate is
60 percent for millennials.
According to the data shared by the
E-commerce Information Platform,
it is seen that there are a total of 3.5
billion social media users in the world
and 2.8 billion of these users shop online
at least once. The information on the
same platform says that the platform
that adapts most easily to e-commerce
is Facebook, and it is emphasized that
Facebook founder Mark Zuckerberg
positions Facebook as the “next
e-commerce frontier”.
Six out of 10 people browsing the
online store buy products
According to the E-Commerce Statistics
of We Are Social 2020 Turkey, 81 percent
of Internet users between ages 16-64

HOMETEXTILE Kasım / November 2020

44

DİJİTALLEŞME / DIGITALIZATION
Online mağaza gezen her 10
kişiden altısı ürün satın alıyor

We Are Social 2020 Türkiye E-Ticaret
İstatistikleri’ne göre 16-64 yaş
aralığındaki internet kullanıcılarının
yüzde 81’i online ürün araması yapıyor,
yüzde 84’ü de online mağaza ziyareti
gerçekleştiriyor. Bu kullanıcılar
arasında, her 10 kişiden 6’sı en az bir
ürün satın alarak online gezintisini
tamamlıyor.

Dijital pazarlamanın ayrılmaz
parçası sosyal medya

Ürün pazarlama, marka bilinirliğini
artırma, etkileşimi canlı tutma gibi
başlıklarda sosyal medya yönetiminin
etkisi, COVID-19 pandemisinin
şekillendirdiği yeni normalde daha
da arttı. Sosyal medyanın mevcut ve
potansiyel müşterilerle interaktif
ilişki içerisinde olma imkanı sunması,
markaların satış potansiyelini her an
canlı tutmaları anlamına geliyor. Bu da
ancak dijital olanaklar ve sosyal medya
mecralarıyla sağlanabilecek bir özellik.
Sosyal medya araçlarının her biri, şirketler
için hiç kapanmayan bir vitrin görevi
görüyor. Buradan satışa kadar uzanan
sürecin iyi yönetilmesi; doğru mecra,
doğru sosyal medya paylaşımları ve doğru
kitleye ulaşmakla mümkün oluyor.

Ev tekstilinin dijital dünyadaki
payı büyüyor

Koronavirüs önlemlerinin insanları
daha çok dijital dünyaya yöneltmesinin
yanında bu zamanların belirleyicisi olan
bir diğer değişiklik; evlerde geçirilen
zamanın artması oldu. Bu da insanların
ev tekstiliyle ilgili daha çok araştırma
yapmasına ve bu ürün gruplarının
alışveriş listelerinde daha fazla yer
bulmasına olanak sağladı.
Ev tekstili Türkiye’de özellikle
pandemi döneminde en çok satışı
yapılan ürün gruplarından biri oldu.
E-İhracat Türkiye Başkanı Mert
Tanciğer’in verdiği bilgilere göre
Türkiye’nin Amazon’da en güçlü olduğu
kategori; ev tekstili. Ürün özelinde
ise havlu satışları lider konumda.
Ev tekstili, yurt içi online alışveriş
sitelerinde de en çok talep gören ürün
gruplarını bünyesinde barındırıyor.
Böyle olunca da satışların büyük
çoğunluğunun dijital mecraya kaydığı
günümüzde ev tekstili markalarının
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E-TICARET BILGI
PLATFORMU’NDAN SOSYAL MEDYA
PAZARLAMA IPUÇLARI:
Sosyal medya içerikleri bir plan
çerçevesinde hazırlanmalıdır.
Sadık bir takipçi kitlesi oluşturmaya
odaklanılmalı; gerçek kullanıcılar
hedeflenmelidir.
İçerikler, hedef kitleyi ilgilendirmeli;
ilgi çekici ve kaliteli görsellerle
desteklenmelidir.
İçeriklerdeki metinlerde kullanılacak
anahtar kelimeler için araştırma
yapılmalıdır.
Rakiplerin sosyal medya etkinlikleri
takip edilmelidir.
İçerik paylaşımları periyodik olarak
yapılmalıdır.
İşletmenin temel kimliği korunmalı; bu
konuda tutarlı davranılmalıdır.
Sosyal medya hesaplarından hedef
kitlenin hoşuna gidebilecek dış bağlantılar
veya içerikler paylaşılmalıdır.
Sosyal medya yardımıyla ulaşmak
istenen hedefler belirlenmeli ve tüm
yöntem ve stratejiler bu hedeflere göre
tasarlanmalıdır.
Sosyal medya platformu; işletmenin
yapısı, hedefleri ve kullanıcı tabanını
odağına alan bir yaklaşımla seçilmelidir.

SOCIAL MEDIA MARKETING
TIPS FROM THE E-COMMERCE
INFORMATION PLATFORM:

Social media content should be prepared
within the framework of a plan.
Focus should be on building loyal
followers; real users should be targeted.
Contents should concern the target
audience and should be supported with
attractive and quality visuals.
Research should be done for the keywords
to be used in the texts in the content.
Social media activities of competitors
should be monitored.
Content sharing should be periodical.
The basic identity of the business must
be preserved; this must be consistent.
External links or content that can be
enjoyed by the target audience should be
shared from social media accounts.
Goals to be achieved with the help of
social media should be determined and all
methods and strategies should be designed
according to these goals.
Social media platform; should be chosen
with an approach based on the structure of
the business, goals and user base.

doing online product search, 84 percent
of them visits online stores. Among these
users, 6 out of 10 people complete their
online shopping by purchasing at least one
product.
Social media; an integral part of digital
marketing
The impact of social media management in
titles such as product marketing, increasing
brand awareness, keeping interaction
alive has increased even more in the new
normal shaped by the COVID-19 pandemic.
The fact that social media provides the
opportunity to interact with existing and
potential customers means that brands
keep their sales potential alive at all times.
This is a feature that can only be achieved
through digital opportunities and social
media channels. Each of the social media
tools serves as a never-closing showcase for
companies. Successful management of the
process from here to sales is possible with
the right medium, right posts and the right
audience.
Home textile’s share in the digital
world is growing
In addition to the coronavirus measures
leading people to the digital world, another
change that determines these times; the time
spent in homes has increased. This enabled
people to do more research on home textiles
and to find more places for these product
groups in their shopping lists.
Home textile brands was one of the bestselling product groups in Turkey’s e-exports,
especially during the pandemic. According
to E-Export Turkey President Mert
Tanciğer the strongest category of Turkey
on the Amazon is home textiles. Towel
sales are the leader in terms of products.
Home textile includes the most demanded
product groups in domestic online shopping
sites. As such, social media channels are of
great importance for home textile brands
to present their products to the customers
in the most accurate way in today’s world,
where the majority of sales have shifted to
digital media.
The first and most important step is
visuality
The first topic to consider in social media
management for the home textile industry;
must be visual design. Visuality is seen
as the top priority step for home textile
companies as in every field of textile.
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Especially brands that want to exist in
e-commerce absolutely need photo, video
and page designs prepared with professional
scales.

ürünlerini en doğru şekilde müşteriye sunması
için sosyal medya kanalları, büyük önem taşıyor.

İlk ve en önemli adım görsellik

Ev tekstili sektörü için sosyal medya yönetiminde
ilk düşünülmesi gereken başlık; görsel tasarım
olmalı. Görsellik, tekstilin her alanında olduğu
gibi ev tekstili şirketleri için de en öncelikli
adım olarak görülüyor. Özellikle e-ticarette var
olmak isteyen markaların mutlaka profesyonel
ölçeklerle hazırlanmış fotoğraf, video ve sayfa
tasarımlarına ihtiyacı var.

İstikrar ve tutarlılık gerekiyor

Bir markanın zihinlerde kalıcı bir yer edinmesi ve
iyi bir etki bırakması, paylaşımlarının devamlılığı
ve tutarlığıyla doğru orantılı. Firmaların sosyal
medya üzerinden yapılan paylaşımlarda düzenli
bir zaman aralığı tutturmaları, aşırı ve lüzumsuz
paylaşımlardan kaçınmaları, plansız aralar
vermemeleri ve belli bir istikrarda ilerlemeleri
gerekiyor. Aynı şekilde içerik açısından da saygılı
bir üslup belirlenmesi, bununla birlikte ilgi
çekici ve etkileşime de imkan tanıyan içerikler
hazırlanması önemli. Ev tekstilinin kullanıldığı
alanlar gereği, gündelik hayatın ve ev ortamının
ayrıntılarına sahip paylaşımlar, takipçiler
tarafından daha ilgi çekici bulunacak ve ürünlerle
özdeşlik kurmaları kolay olacaktır.

Influencer marketing
çalışmaları yapılmalı

Sosyal medyanın hayatımızın her alanında
etkili olduğu, tercihlerimizi yönlendirdiği
düşünüldüğünde özellikle tekstil ve modada
influencerların insanlar üzerindeki etkileri
yadsınamaz. Evlerimiz ise pandemi döneminde
en çok vakit geçirdiğimiz ve en çok paylaşım
yaptığımız, dolayısıyla da en göz önünde olan
alanlar. Evlerde kullanılan tekstil ürünleri
üzerine faaliyet gösteren şirketlerin ürün ve
hizmetlerini tanıtmak için mutlaka marka ve
ürünle uyumlu influencerlarla iş birliklerine
gitmeleri, hedef kitleye ulaşma yolunda olumlu
etki yapacaktır.

Stability and consistency is needed
The fact that a brand has a permanent place
in the minds and leaves a good impression
is directly proportional to the continuity
and consistency of its posts. Companies
need to keep a regular time period in
the posts shared on social media, avoid
excessive and unnecessary sharing, not take
unplanned breaks and move forward in a
certain stability. Likewise, it is important
to determine a respectful style in terms of
content, as well as to prepare content that
is interesting and allows interaction. Due to
the areas where home textiles are used, the
posts with the details of daily life and home
environment would be found more interesting
by the followers and it will be easier for them
to identify with the products.

Ev tekstili, Türkiye’de e-ihracatın, özellikle
pandemi döneminde en çok satışı yapılan ürün
gruplarından biri oldu. E-İhracat Türkiye Başkanı
Mert Tanciğer’in verdiği bilgilere göre Türkiye’nin
Amazon’da en güçlü olduğu kategori; ev tekstili.
Home textile brands was one of the bestselling
product groups in Turkey’s e-exports, especially
during the pandemic. According to E-Export Turkey
President Mert Tanciğer the strongest category of
Turkey on the Amazon is home textiles.

Influencer marketing
studies should be made
Considering that social media is effective
in all areas of our lives and directs our
preferences, the effects of influencers on
people cannot be denied, especially in textile
and fashion. Our homes, on the other hand,
are the areas where we spend the most time
and share the most during the pandemic
period and therefore are the most prominent
areas. Companies operating on textile
products used at home should cooperate
with influencers that are compatible with
the brand and the product to promote their
products and services, and this will have
a positive effect on reaching the target
audience.
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“EV TEKSTİLİ BU
YILIN EN ÖNEMLİ
BAŞLIKLARINDAN
BİRİ OLDU”
“HOME TEXTILE IS
ONE OF THE MOST
IMPORTANT TOPICS
OF THIS YEAR”

Vivenka Mimarlık
Kurucusu / Founder
Uğur Erden
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Vivenka Mimarlık, minimalist yaklaşımı ön planda
tutarak ferah, sade ve işlevsel iç mekanlar tasarlıyor.
Bu yılın ev dekorasyon trendlerini ve gelecek sezon
beklentilerini konuştuğumuz Vivenka Mimarlık
Kurucusu Uğur Erden; “Bu sene bir trend çıkmadı belki
ama 2020’de insanlar evlerine hiç olmadığı kadar
değer verir oldular. Bu da ev tekstilini, bu yılın en
önemli başlıklarından biri olarak ortaya çıkardı” diyor.
Vivenka Architecture designs spacious, simple and
functional interiors by prioritizing the minimalist
approach. Vivenka Architecture Founder Uğur Erden
told us about this year’s home decoration trends and
next season expectations says, “This year, there may
not be a trend, but people value their homes more than
ever in 2020. This made home textiles one of the most
important topics of this year.”

V

ivenka Mimarlık, ismini Latince yaşamsal
anlamına gelen Vivense ve kalitenin “ka”sından
alıyor. Vivenka Mimarlık Kurucusu Uğur Erden,
isimlerinin ev tasarımına yaklaşımlarının en
açık ifadesi olduğunu belirtiyor. Erden, pandemi nedeniyle
evlerde geçirilen zamanın artırdığı bugünlerin en trend
başlıklarının ev tekstili ürünleri ve çalışma odaları
olduğunu söylerken, balkonların öneminin de hiç olmadığı
kadar arttığını vurguladı. Erden, 2021 yılı için de balkon,
çalışma odaları gibi bu senenin yeni yaklaşımlarının yerini
koruyacağını söylerken, bunlara canlı renklerin ve hobi
odalarının ekleneceği görüşünü taşıyor.

V

ivenka Architecture takes its name
from Vivense, which means vital in
Latin, and “ka” of quality (kalite
in Turkish). Vivenka Architecture
Founder Uğur Erden states that their names are
the clearest expression of their approach to home
design. Erden said that the most trendy headlines
of these days, where the time spent in homes has
increased due to the pandemic, is home textile
products and study rooms, and emphasized
that the importance of balconies has increased
more than ever. Erden says that this year’s new
approaches such as balconies and study rooms
will keep their place in 2021, and he believes that
vibrant colors and hobby rooms will be added to
these.
Your philosophy is “Designing spaces
not for housing but for living” Can you
elaborate? What should livable spaces
include, what should be considered in their
designs?
Unfortunately, the concept of home for people
can only remain in places that meet the need for
shelter, especially in crowded metropolises such as
Istanbul. There is not much time left to spend at
home from business life and time spent in traffic.
We thought, “Since people have very limited time,
then let’s turn their homes into pleasant lifeoriented places”. There are many details that can
positively affect the quality of life of people, from
the fabric to the ceramic selection used in our
homes. In the projects we have implemented, we
want people to spend their time in a much more
peaceful environment, at least when they come
home from work. Of course, our philosophy of
designing a space for living has become even more

Felsefeniz “Barınmak için değil, yaşamak için
mekanlar tasarlamak”. Bunu biraz açabilir miyiz?
Yaşanabilir mekanlar neleri içermeli, tasarımlarda
mutlaka gözetilmesi gerekenler neler olmalı?
İnsanlar için ev kavramı, özellikle İstanbul gibi kalabalık
metropollerde sadece barınma ihtiyacını karşılayan
mekanlar özelinde kalabiliyor ne yazık ki. İş hayatından,
trafikte harcanan zamandan geriye evde geçirilecek fazla
zaman kalmıyor. Biz de “madem insanların vakti çok kısıtlı,
o halde evlerini keyifli yaşam odaklı mekanlara çevirelim”
diye düşündük. Evlerimizde kullanılan kumaştan seramik
seçimine insanın yaşam kalitesine olumlu etki yapacak çok
sayıda ayrıntı var. Biz de hayata geçirdiğimiz projelerde
insanların en azından işten eve geldiğinde çok daha huzurlu
bir ortamda vakitlerini geçirmelerini istiyoruz. Pandemi
döneminde değişen ev-iş-sosyal yaşam dengelerinde ise
yaşamak için mekan tasarlama felsefemiz daha da önem
kazandı.
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important in the changing home-worksocial life balance during the pandemic
period.

Bir süredir hayatımızın en önemli gündem maddesi olan
pandemi, ev içlerinde neleri değiştirdi?
Pandemi, yaşam ve çalışmayı tamamen birleştirdi. Eskiden yaşadığımız
yer evimiz, çalıştığımız yer de ofisimizdi. Şimdi sektörün yüzde 50’si
evinden çalışmaya geçti. Böylelikle eviyle işini birleştirenler için
bir kaos başladı. Aynı şekilde öğrenciler evde online eğitime devam
ediyorlar. Ancak hem eğitim hem de iş hayatı düşünüldüğünde evlerin
büyük çoğunluğunun çalışmaya uygun ortamlara sahip olmadığı
görülüyor. Evlerimizde çalışma masaları, sessiz ortamlar gibi ayrıntılar
düşünülmemiş. Pandemi ile birlikte artık evlerde çalışma odalarının
önemi anlaşıldı. İnsanlar evlerinin müsaitlik durumlarına göre ya bir
odalarını çalışma odasına çevirmek istiyorlar ya da evin bir köşesini
çalışmaya uygun bir hale getirmek için çaba harcıyorlar.
Peki, ev tekstilinde ne gibi değişiklikler oldu?
Evlerden yürütülen iş ve eğitim yaşamının getirdiği şeylerden biri
de online toplantılarda ev ortamlarının görünmesi oldu. Online
görüşmelerde perde görünüyorsa örneğin, insanlar perde seçimine
daha bir önem verir oldu. Görsel etkiye, evin iyi görünmesine
verilen özen arttı. Tabii ev tekstilinde hijyen unsuru da seçimleri
etkilemeye başladı. Artık insanlar hijyenik, tamamen temizlenebilir
ve sürdürülebilir malzemelerle yapılmış nanoteknolojik ev tekstili
ürünlerini almaya, eskiye göre çok daha fazla dikkat ediyor. Zaten
konut denilince işin özü ev tekstilinden geçiyor. Seçeceğiniz koltuğun
kumaşından kullanacağınız yastığa, havlulara ve perdelere her
başlık, evi ev yapan detayları barındırıyor. Ev tekstili olmadan ev
tamamlanamaz. Elbette mimari tarafta bu işin aksamlarının çok iyi
yapılmış olması lazım ancak mekanı gösteren unsurlar, ev tekstili
kapsamındadır.
İç mekan tasarımlarında bu yılın trendleri neler?
Pandemi sebebiyle 2020’nin renkleri, mimari trendleri gibi şeylerden
söz etmek zorlaştı. Bu sene birçok insan sağlıklı olmayı ve maddi
olarak da fazla zarar görmemeyi amaçladı. Bu yıla özgü herhangi bir
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What has the pandemic, which has
been the most important agenda of
our lives for a while, changed in the
home?
The pandemic completely combined life
and work. The place we used to live in
was our home and the place where we
worked was our office. Now 50 percent
of the industry has gone to work from
home. Thus, the chaos started for those
who merged their home and business.
Likewise, students continue online
education at home. However, considering
both education and business life, it is seen
that the majority of homes do not have
suitable environments for work. Details
such as desks and quiet environments
are not considered in our homes.
With the pandemic, the importance
of working rooms in homes has now
been understood. Depending on the
availability of their homes, people either
want to turn one of their rooms into a
study or try to make a part of the house
suitable for work.
So, what kind of changes have
occurred in home textiles?
One of the things that brought homebased business and education life was
the appearance of home environments
in online meetings. For example,
if curtains are visible in online
conversations, people care more to
curtain selection. The attention given to
the visual impact and the effort to make
houses look good house has increased.
Of course, the hygiene factor in home
textiles has also started to affect the
choices. People are now paying more
attention to buying nanotechnological
home textile products made with
hygienic, fully cleanable, and
sustainable materials than before.
When it comes to housing, the essence
of the matter is home textiles. Each
headboard, from the fabric of the seat
you choose, to the pillows, towels, and
curtains you use, contains the details
that make the house home. A house
cannot be complete without home
textiles. Of course, on the architectural
side, the parts of this work must be very
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trendin geliştiğini söylemek güç. İnsanlar
evlerinde hiç olmadığı kadar çok vakit
geçirdikleri için evlerini yenileme, bir
şeyleri değiştirme ihtiyaçlarını daha çok
duyar oldular. Bu sene bir trend çıkmadı
belki ama 2020’de insanlar evlerine hiç
olmadığı kadar değer vermeye başladı.
Bu da ev tekstilini, bu yılın en önemli
başlıklarından biri olarak ortaya çıkardı.
2020 için bir diğer önemli değişiklik ise
çalışma odalarına artan talep diyebiliriz.
Bununla birlikte bu sene, balkonların
öne çıktığı bir yıl oldu. Yeni yapacağımız
ruhsat projelerinde balkonların
metrekaresini artırmaya çalışıyoruz. Yeni
dönemde insanlar balkonlarına küçük
bile olsa bahçe mobilyası almaya, orayı
yaşanabilir kılmaya önem veriyor.
2021’de hem ev tasarımı hem de ev
tekstili için neler öngörüyorsunuz?
Gelecek sezonun trendlerden birinin
canlı renkler olacağını düşünüyorum.
2021’de insanlar soft renklerdense
çok daha canlı renklere yönelecekler.
Çünkü insanlar artık evlerde geçirdikleri
vakitlerde de içlerinin ısınmasını,
enerji dolmayı istiyorlar. Genel
olarak da insanların evlerini daha
fazla değiştirecekleri bir yıl bizleri
bekliyor. Evlerde vakit geçirme süreleri
uzadıkça iç dekorasyonun önemi de
artacak. Çalışma odaları mutlaka
taleplere eklenecektir, bunun yanında
belki hobi odalarına yönelik tasarım
ihtiyaçları artacak. Mimari açıdansa
2021’de de yeni trendlerin çıkacağını
düşünmüyorum. Yeni akımlardan çok
herkes kendi ihtiyaçlarını ve rahatlığını
düşünerek evlerini dekore edecek. Evin
genişliği, her alanın maksimum verimle
kullanılabilmesi gibi faktörler, özellikle
de evin bir balkonu olup olmaması
dekorasyon aşamasında belirleyici olacak.

“İnsanlar evlerinde hiç olmadığı kadar
çok vakit geçirdikleri için evlerini
yenileme, bir şeyleri değiştirme
ihtiyaçlarını daha çok duyar oldular.”
“As people spend more time in their
homes than ever before, they feel the
need to renovate their homes and
change things more.”

well done, but the elements that show the space are
within the scope of home textiles.
What are the trends in interior design this year?
Due to the pandemic, it has become difficult to talk
about things such as colors and architectural trends in
2020. This year, many people aimed to be healthy and
tried to protect themselves financially. It is difficult to
say that any trend specific to this year has developed.
As people spend more time in their homes than ever
before, they feel the need to renovate their homes and
change things more. There is no trend this year, but
in 2020, people value their homes more than ever.
This has revealed home textiles as one of the most
important topics of this year. Another very important
change in 2020 is the increased demand for study
rooms. However, this year has been a year in which
balconies stood out. We are trying to increase the area
of balconies in our new license projects. In the new era,
people attach importance to buying garden furniture
for their balconies, even if it is small, and making it
livable.
What are your visions for both home design and
textile for 2021?
I think one of the trends of the next season will be
vibrant colors. In 2021, people will turn to colors much
more vivid than soft colors. Because people want to be
warmed up and filled with energy when they spend at
home. In general, a year when people will change their
homes more awaits us. As the time spent in homes gets
longer, the importance of interior decoration will also
increase. Study rooms will definitely be added to the
demands, as well as the design needs for hobby rooms
will increase. In terms of architecture, I do not think
that new trends will emerge in 2021. Everyone will
decorate their homes by considering their own needs
and comfort instead of new trends. Factors such as the
width of the house, the ability to use each area with
maximum efficiency, especially whether the house has
a balcony or not will be decisive.
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FARK YARATMANIN PEŞİNDE
MUDO CONCEPT

M

IN PURSUIT OF MAKING A DIFFERENCE
MUDO CONCEPT

udo’nun yolculuğu 1964 yılında,
Mustafa Taviloğlu’nun henüz
21 yaşındayken arkadaşı Doğan
Gürün ile birlikte Taksim
Fitaş Pasajı’nda kiraladıkları 12 metrekarelik
dükkanla başladı. Üç yıl sonra Gürün
ortaklıktan ayrılmış olsa da isimlerinin ilk iki
harflerinin bir araya gelmesiyle oluşan Mudo
ismi değişmeyerek günümüze kadar geldi.

Yeniliklerde imzası var

Üniversite yıllarında gemicilerden aldığı
malları satarak ticaret hayatına ilgisini ve
bu konudaki becerisini gösteren Taviloğlu,
Mudo markasını kısa zamanda Türkiye’nin
en önemli hazır giyim ve ev tekstili markasına
çevirmeyi başardı. Mudo’nun ilk baskılı tişört
satışı, ilk garment wash pantolonlar ve ilk
billboard reklamları gibi yeniliklerde imzası
var. Taviloğlu, işinde hep fark edilmenin ve fark
yaratmanın peşinde oldu ve yenilik neredeyse
oraya gitmekten hiç vazgeçmedi. 1960’lı ve
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udo’s journey began in 1964, when
Mustafa Taviloğlu, who was only
21 years old, and his friend Doğan
Gürün rented a 12-square-meter
shop in Taksim Fitaş Passage. Although Gürün left the
partnership three years later, the name Mudo, which was
formed by the combination of the first two letters of their
names, has survived until today.
MUDO has its signature in innovations
Selling the goods received from sailors, during his
university years, Taviloğlu showed interest and
competence in the commercial life, Mudo brand has
managed to become Turkey’s most important garment
and home textile brand in a short time. Mudo has its
signature in innovations such as the first printed t-shirt
sale, the first garment wash pants and the first billboard
advertisements. Taviloğlu has always been in pursuit
of being noticed and making a difference in his work,
and almost never stopped his pursuit of innovation.
In 60’s and 70’s he attended fashion shows in Paris as
a photographer with a press card borrowed from his
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70’li yıllarda dünya modasından haberdar
olmak ve yenilikleri Türkiye’ye getirmek
için arkadaşı Erol Simavi’den ödünç aldığı
basın kartıyla Paris’te defilelere fotoğrafçı
olarak katıldı, buralarda gördüklerinden
aldığı ilhamla mağazasını yeni modellerle
zenginleştirdi.
Mudo’nun 12 metrekarelik dükkanda
başlayan macerası yıldan yıla yeni mağazalar
ve alt markalarla büyüdü. Şu an Mudo’nun
Türkiye’nin 29 ilinde 129 mağazası ve KKTC,
Azerbaycan, Özbekistan ve Bulgaristan’da
açılmış beş yurt dışı mağazası bulunuyor. Alt
marka gruplarını da genişleten Mudo; Mudo
Collection, Mudo Fts64, Mudo Accessories ve
Mudo Concept ile hazır giyimden ev tekstiline
geniş bir skalaya sahip ürün gamıyla hizmet
sunuyor.

Mustafa Taviloğlu; 1960’lı, 70’li yıllarda dünya
modasından haberdar olmak ve yenilikleri
Türkiye’ye getirmek için arkadaşı Erol
Simavi’den ödünç aldığı basın kartıyla Paris’te
defilelere fotoğrafçı olarak katıldı.
Mustafa Taviloğlu; In 60’s and 70’s he attended
fashion shows in Paris as a photographer with a
press card borrowed from his friend Erol Simavi
brought the innovations and inspirations to
Turkey and has enriched the stores new models.

İlham St. Tropez pazarlarından geldi

Mudo Concept de tıpkı Mudo gibi, Mustafa
Taviloğlu’nun merakı ve gözlemciliği sayesinde
doğdu. Mudo Concept mağazalarının fikri
ilk kez St. Tropez’in renkli pazarlarında
gezerken belirmiş. Taviloğlu, Mudo Concept’in
ürün gamını zenginleştirmek için fırsat
buldukça dünyayı dolaşmaya, Afrika’dan
Uzak Doğu’ya, Güney Amerika’dan Avrupa’ya
her coğrafyadan beslenmeye devam ediyor.
Aynı zamanda özellikle ev tekstiline yönelik
koleksiyonlarında başarılı tasarımcılarla iş
birlikleri yapmaktan vazgeçmiyor.
friend Erol Simavi, brought the innovations and
inspirations to Turkey and has enriched the stores
new models.
Mudo’s adventure that started in a 12-square
meter shop has grown year by year with new stores
and sub-brands. Mudo currently has 129 stores
in Turkey’s 29 provinces and five stores overeas
in North Cyprus, Azerbaijan, Uzbekistan and
Bulgaria. Mudo expands its sub-brand groups;
Mudo Collection Mudo Fts64, Mudo Accessories
and Mudo Concept with a wide range of products
from ready-to-wear to home textiles.
Inspired from St. Tropez markets
Just like Mudo, Mudo Concept was born thanks to
Mustafa Taviloğlu’s curiosity and observations. The
idea for Mudo Concept stores was also developed for
the first time in the colorful markets of St. Tropez.
Taviloğlu continues to travel the world whenever
he finds the opportunity to enrich the product range
of Mudo Concept, fueling from every geography
from Africa to the Far East, from South America
to Europe. At the same time, it does not stop
collaborating with successful designers, especially
in home textile collections.
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Konseptiyle ve mimari tasarımıyla öncü

Mudo’nun ev tekstili, hediyelik eşya ve
dekoratif objelere odaklanan mağazası Mudo
Concept, aslında ilk kez 1990’ların başında
Beyoğlu’nda Mudo Pera adıyla ortaya çıktı. İlk
başlarda daha sınırlı bir konsepte sahip olan
marka, 1993 yılında Mudo Concept adını aldı.
Yıllar içerisinde marka bilinirliğini güçlendiren
Mudo Concept, “ev ve yaşam için her şey”
sloganıyla, alanındaki en geniş ürün gamına
sahip seçkin konseptiyle, dünyadan ödüller
toplayan mağazalar zincirine dönüştü. 2001
yılında açılan Maslak Mudo Concept mağazası
ise Türkiye’de bu alanda en geniş kapsamlı
koleksiyonu tek çatı altında hizmete sunan ilk
mağaza oldu. Aynı mağaza, ArchIST Awards for
Interior Design 2019 yarışmasında “Alışveriş
Alanı” kategorisinde birincilik kazandı.

Koleksiyonu, her yıl 10 bin yeni ürünle
zenginleşiyor

Babası Mustafa Taviloğlu’ndan işleri devralan
Ömer Taviloğlu, Mudo Concept markasını,
moda ve yaşam markası olarak gördüklerini
ve ev tekstilini de içeren ev dekorasyonu
modasının çok emek isteyen bir iş olduğunu
söylüyor. 30 bin çeşit ürüne sahip Mudo
Concept, ürün koleksiyonunu her yıl yüzde 40
oranında değiştiriyor ve en az 10 bin yeni ürün
ekleniyor.
Mudo Concept günümüzde ev tekstili,
mutfak, banyo, mobilya, aydınlatma, dekoratif
aksesuarlar ve tablo gibi çok geniş bir skalada,
ülke genelinde 100’den fazla noktada bulunan
mağazalarıyla hizmet sunuyor.
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Mudo Concept tıpkı
Mudo gibi, Mustafa
Taviloğlu’nun merakı
ve gözlemciliği
sayesinde doğdu.
Mudo Concept
mağazalarının fikri
lk kez St. Tropez’in
renkli pazarlarında
gezerken belirmiş.
Just like Mudo,
Mudo Concept
was born thanks to
Mustafa Taviloğlu’s
curiosity and
observations. The
idea for Mudo
Concept stores was
also developed for
the first time in the
colorful markets of
St. Tropez.

Pioneer with its concept and
architectural design
Mudo Concept, Mudo’s store that focuses on home
textiles, gifts and decorative objects, originally
launched in Beyoğlu in the early 1990s as Mudo
Pera. The brand, which had a more limited concept
at first, was named Mudo Concept soon after in
1993. Strengthening its brand awareness over the
years, Mudo Concept has transformed into a chain
of stores collecting awards from around the world
with its “everything for home and life” slogan and its
exclusive concept with the widest product range in
its field. The Maslak Mudo Concept store opened in
2001, it was the first most comprehensive collection
of shops under one roof, offering services in this
field in Turkey. The same store won first place in the
“Shopping Area” category at the ArchIST Awards
for Interior Design 2019 competition.
Its collection is enriched with 10 thousand
new products every year
Ömer Taviloğlu, who took over the business from
his father Mustafa Taviloğlu, says that they see the
Mudo Concept brand as a fashion and a lifestyle
brand, and that home decoration fashion, including
home textiles, is a labor-intensive job. Mudo
Concept, which has 30 thousand kinds of products,
changes its product collection by 40 percent every
year and at least 10 thousand new products are
added.
Today, Mudo Concept offers services in a wide
range such as home textile, kitchen, bathroom,
furniture, lighting, decorative accessories and
painting with its stores located at more than 100
points throughout the country.
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Gardenya Textile Founding Partner
Ms. Mukaddes Başkaya

“WOMEN’S
EMPLOYMENT
SHOULD BE
INCREASED IN ALL
POSITIONS”

G

ardenya Tekstil’in kurucu ortağı
ve Shikka markasının yaratıcısı
Mukaddes Başkaya, sektördeki
başarısının yanında kadın istihdamına
verdiği önemle de dikkat çekiyor. Şirketinde kadın
çalışan oranının yüzde 95 olduğunu söyleyen
Başkaya, Shikka ürünlerinde de ev kadınlarının
aile bütçesine katkı sağlamasına yönelik el emeği
detaylarına yer veriyor.
Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği’nin
ilk kadın başkanı ve Denizli İhracatçılar Birliği’nin
iki kadın yönetim kurulu üyesinden biri olan
Mukaddes Başkaya, “Kadın istihdamına verilen
önem, kadının aile bütçesine katkısını ve aile
içerisinde söz sahibi olma imkanını artırırken,
yeteneklerini, becerilerini ve yaratıcılıklarını
çoğaltmasına da olanak sunmaktadır” diyor.

Gardenya Tekstil Kurucu Ortağı Mukaddes Başkaya

“KADIN İSTİHDAMI
TÜM KADROLARDA
ARTIRILMALI”
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ukaddes Başkaya, the founding
partner of Gardenya Tekstil and
the creator of the Shikka brand,
draws attention to the importance
she attaches to women’s employment as well as her
success in the sector. Stating that the rate of female
employees in her company is 95 percent, Başkaya
also includes manual labor in Shikka products for
housewives to contribute to the family budget.
Mukaddes Başkaya, the first woman president
of Denizli Textile and Clothing Industrialists
Association and one of the two female board
members of Denizli Exporters Association, said,
“Increasing women’s employment increases the
contribution of women to the family budget and the
opportunity to have a say in the family, women’s
talents, skills and creativity It also allows for the
reproduction of it.”

IŞ’TE KADIN / WOMAN AT WORK
Başkaya stated that the share of women
employment in Turkey is at the bottom among
OECD countries and said, “Women should be
more encouraged” to urge the increase of women’s
employment in all sectors.

Türkiye’de kadınların istihdamda ve yönetici
kademelerinde aldığı payın, OECD ülkeleri arasında
en alt basamaklarda olduğunu söyleyen Başkaya,
“Kadınlar daha fazla yüreklendirilmeli” diyerek tüm
sektörlere kadın istihdamını artırmaları çağrısında
bulunuyor.
Sektöre giriş hikayenizden başlamak isteriz.
Yolculuk nasıl başladı ve bugünlere nasıl
gelindi?
Üniversiteyi bitirdikten sonra bir tekstil firmasının
ihracat pazarlama departmanında pazarlama
asistanı olarak başlayan serüvenim, daha sonrasında
bir firmada pazarlama müdürlüğü ve de sonrasında
da 1999 yılında kendi şirketimi kurmamla devam etti.
Bir masa ve bir bilgisayarla başlayan yolculuğumuzda
15 ülkeye ihracat yapan bir şirket haline geldik.
2013 yılında da ihracat tecrübelerimizi kendi
markamızda bir araya getirmeye karar verdik ve
Shikka plaj giyimi markamızı yarattık.
Ev tekstili sektöründe bir nebze kadın
yöneticilere rastlanıyorsa da genel
olarak sanayide erkek egemenliği
mevcut. Siz, kadınların iş gücünde ve
yönetici kademelerinde aldığı payı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de toplumsal yaşam biçimi büyük ölçüde,
eve gelir getiren tek kazananlı aile modeline
dayanmaktadır. Bugün tüm dünyada yoksullukla
mücadele stratejileri arasında, tek kazananlı hane
modelinin yerine çift kazananlı hane modeli teşvik

“Türkiye’de
kadınların
istihdamda
ve yönetici
kademelerinde
aldığı pay, maalesef
OECD ülkeleri
arasında en alt
seviyelerdedir.”
“They in
women’s share of
employment and
stage managers
in Turkey,
unfortunately,
are at the lowest
level among OECD
countries.”

I would like to start with your story of
entering the sector. How did the journey
begin and how has it come to these days?
My adventure, which started as a marketing
assistant in the export marketing department of a
textile company after graduating from university,
continued with my marketing manager in a
company and then establishing my own company
in 1999. In our journey that started with a desk
and a computer, we have become a company that
exports to 15 countries.
In 2013, we decided to combine our export
experiences with our own brand and created our
Shikka beachwear brand.
Although there are some women managers
in the home textile industry, there is
generally male dominance in the industry.
How do you evaluate the share of women in
the workforce and management positions?
Social life in Turkey is mostly based on a singleearner model. Today, among the strategies of
combating poverty all over the world, the doubleearner household model is encouraged instead of
the single-earner household model. Increasing
women’s employment increases the contribution of
women to the family budget and the opportunity
to have a say in the family, while also allowing
women to increase their talents, skills and
creativity. They in women’s share of employment
and stage managers in Turkey, unfortunately,
are at the lowest level among OECD countries.
Women should be more encouraged. The share
of women employment in Turkey is at the bottom
among OECD countries. Women should be more
encouraged
To what extent do you attach importance to
women’s employment in Gardenya Tekstil?
Do you have any social responsibility
projects or practices based on positive
discrimination regarding this issue?
Women have a great place in Gardenya Tekstil,
95 percent of our company is women. In Shikka,
which is our beach wear and home wear brand,
especially women’s hand labor and handicrafts
have a very important place. There are also
details of female hand labor in our products in
order to contribute to the family budget of the
women at home. We have a project that we will
develop with the women in prison in the next
season.
HOMETEXTILE Kasım / November 2020
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Likewise, how is Denizli’s approach to
women’s employment? Are studies done on
this matter?
In March of this year, I took office as the first
woman president of Denizli Textile and Clothing
Industrialists Association. At the same time, I am
one of the two female board members of the Denizli
Exporters Union (DENİB). For the first time this
year, women are in the board of directors of DENIB.
As I mentioned before, female employment should be
increased in all positions. Approximately 45 percent
of Denizli’s exports are home textiles and readymade clothing. Textile is the sector with the highest
rate of female employment and Denizli is one of the
provinces with the highest rate of female employment.
We have trainings to increase women’s employment.
Our companies carry out different trainings and
studies aimed at raising the awareness of women.

edilmektedir. Kadın istihdamının artırılması
kadının aile bütçesine katkısını ve aile içerisinde
söz sahibi olma imkanını artırırken, kadınların
yeteneklerini, becerilerini ve yaratıcılıklarını
çoğaltmasına da olanak sunmaktadır. Türkiye’de
kadınların istihdamda ve yönetici kademelerinde
aldığı pay, maalesef OECD ülkeleri arasında
en alt seviyelerdedir. Kadınlar daha fazla
yüreklendirilmelidir.
Gardenya Tekstil’de kadın istihdamına ne ölçüde
önem veriyorsunuz? Bu konuya yönelik sosyal
sorumluluk projeleriniz ya da pozitif ayrımcılığa
dayanan uygulamalarınız mevcut mu?
Gardenya Tekstil’de kadının yeri çok büyük,
şirketimizin yüzde 95’i kadın. Plaj giyimi ve ev
giyimi markamız olan Shikka’da özellikle kadın el
emeğinin ve el işçiliğinin çok önemli bir yeri var.
Ürünlerimizde evdeki kadınların aile bütçesine
katkı sağlaması amacıyla kadın el emeği detayları
da mevcut. Önümüzdeki sezonda hapishanedeki
kadınlarla geliştirecek olduğumuz bir projemiz var.
Aynı şekilde Denizli’nin kadın istihdamına
yönelik yaklaşımı nasıl? Bu yönde çalışmalar
yapılıyor mu?
Bu yılın mart ayında Denizli Tekstil ve Giyim
Sanayicileri Derneği’nin ilk kadın başkanı olarak
göreve geldim. Aynı zamanda Denizli İhracatçılar
Birliği’nin (DENİB) iki kadın yönetim kurulu
üyesinden biriyim. DENİB’in yönetim kurulunda
bu sene ilk kez kadınlar var. Daha önce de
belirttiğim gibi kadın istihdamı tüm kadrolarda
artırılmalı. Denizli ihracatının yaklaşık yüzde
45’i ev tekstili ve hazır giyim. Tekstil, kadın
istihdamının en yoğun olduğu sektör, Denizli
de kadın istihdamının en yoğun olduğu illerden
bir tanesi. Kadın istihdamının artırılması
için eğitimlerimiz var. Firmalarımız kendi
bünyelerinde kadınların bilinçlendirilmesine
yönelik farklı eğitimler ve çalışmalar
gerçekleştirmektedirler.
Tasarımlarınızda Anadolu motiflerine
yer verdiğinizi biliyoruz. Bunun yanı sıra
kadın olmanızın tasarımlarınız üzerindeki
etkisinden söz etmek mümkün mü? Çalışan
bir anne olmak nasıl yansıyor yaratıcılığınıza
mesela? Diğer taraftan bakarsak; başarılarla
dolu iş yaşamınızda kadın olduğunuz için
karşılaştığınız zorluklar oldu mu?
Biz çok kıymetli ve kadim topraklarda dünyaya
gelmişiz. Yapılan kazılarda Laodikya’nın tekstil
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Tekstil, kadın
istihdamının en
yoğun olduğu
sektör, Denizli de
kadın istihdamının
en yoğun olduğu
illerden bir tanesi.
Textile is the sector
with the highest
rate of female
employment and
Denizli is one of
the provinces with
the highest rate of
female employment.

We know that you include your Anatolian
motifs in your designs. Besides, is it possible
to talk about the effect of being a woman on
your designs? How is being a working mother
reflected in your creativity? If we look at
it from the other side; did you have any
difficulties because you are a woman in your
successful business life?
We were born in very precious and ancient lands.
We know from the excavations that Laodicea is a
textile city and very special fabrics are sold to the
world from here. We strive to do justice to these
lands and to use motifs that reflect us in our designs.
The woman is productive, and can think versatile.
As a working mother, I believe that looking at
the world through the eyes of a child and watching
their exploration processes nurtures our creativity
tremendously. As a mother, I have always tried to
keep my busy work and travels in balance with the
time I have reserved for my children. They also grew
up with us at this intense pace.
Denizli is the heart of the textile industry.
What does home textile mean to Denizli?
What can be done to raise Denizli’s awareness
and success in the foreign market in home
textiles?
We fill our living spaces with textile products
made of knitted and woven fabrics. Especially
the towels Denizli is renowned, and the Turkish
towels and even has an important place in world
markets. In order for companies to be strong and
stabile in the domestic and foreign markets, it
is very important that they stand out with their
brands, attach importance to innovation and R&D,
invest in technical textiles, and the continuity and
development of employment, which has become a
major problem especially in the sector.
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kenti olduğunu ve buradan dünyaya çok özel kumaşlar
satıldığını biliyoruz. Biz de bu toprakların hakkını
vermeye ve bizi yansıtan motifleri tasarımlarımızda
kullanmaya gayret gösteriyoruz
Kadın üretkendir, kadın çok yönlü düşünebilendir.
Çalışan anne olarak dünyaya bir çocuğun gözünden
bakmanın, onların keşfetme süreçlerini izlemenin
bizdeki yaratıcılığı da müthiş beslediğine inanıyorum.
Ben anne olarak çocuklarıma ayırdığım vakitle yoğun
iş tempomu, seyahatlerimi hep dengede tutmaya
çalıştım. Onlar da bu yoğun tempoda bizimle birlikte
büyüdüler.
Denizli, tekstil sektörünün kalbi konumunda.
Denizli için ev tekstili ne ifade ediyor? Şehrin ev
tekstilinde dış pazardaki bilinirliği ve başarısını
yukarıya taşımak için neler yapılabilir?
Yaşam alanlarımızı örme ve dokuma kumaşlardan
yapılmış tekstil ürünleriyle dolduruyoruz.
Dünyada özellikle havlu dendiğinde Türkiye’nin
ve hatta Denizli’nin bilinirliği yüksektir ve Türk
havlusunun dünya piyasalarında önemli bir yeri
vardır. Firmaların yurt içi ve yurt dışı pazarda güçlü
ve devamlı olabilmesi için markaları ile ön plana
çıkması, inovasyon ve Ar-Ge’ye önem vermesi, teknik
tekstile yatırım yapması ve de özellikle sektörde
büyük sıkıntı haline gelen istihdamın da sürekliliği ve
gelişimi çok önemlidir.
Pandemi döneminin ev tekstiline etkisi nasıl
oldu? Sektörün e-ticaret olanaklarından
ne ölçüde faydalandığını düşünüyorsunuz?
Şirketinizde bu konularda neler yapıldı?
Pandemi sürecinde önce ilk şokla tüm dünya
piyasalarında, alımlarda bir duraklama ve sipariş
ötelemeleri yaşandı. İlk iki ayı atlattıktan sonra
özellikle e-ticarette önemli artışlar yaşanmaya başladı.
Siparişlerimizde ve ihracatımızda artışlar devam
edecek gibi görünüyor. Türkiye olarak özellikle hızlı
ve iletişimi yüksek servisimiz, coğrafi konumumuz ve
Avrupa’ya yakınlığımızdan dolayı, seyahatin de kısıtlı
olması sebebiyle şu anda üretimde tercih edilen ülke
konumundayız. Bunu avantaja çevirebilmemiz ve bu
ivmeyi yukarılara taşıyabilmemiz önemli.
Bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Üretim, istihdam, ithalat ve perakende satış
stratejileri ve uygulamaları mecburen değişecek.
Sürdürülebilirlik bugünün ekonomik ve toplumsal
ihtiyaçlarını gelecek kuşakların olanaklarını çalmadan
ve doğaya zarar vermeden karşılayabilmektir. Dijital
dönüşüme hızla adapte olmaya çalışıyoruz. Biz de
e-ticaret altyapımızı güçlendiriyoruz ve markamıza
yeni kategoriler ekliyoruz.

How did the pandemic period affect home
textiles? To what extent do you think the
sector has benefited from e-commerce
opportunities? What has been done in your
company on these issues?
During the pandemic process, there was a halt in
purchases and order delays in all world markets
with the first shock. After the first two months,
significant increases started to be seen especially
in e-commerce. It seems that the increases in our
orders and exports and the increasing momentum
will continue. In Turkey, especially our highspeed communication service and, because of our
geographic location and our proximity to Europe,
we are the preferred travel from location countries
currently in production due to restricted. It is
important that we can turn this into an advantage
and move this momentum higher. Nothing will be
the same from now on. Production, employment,
import and retail sales strategies and practices
will necessarily change. Sustainability is to meet
the economic and social needs of today without

stealing the possibilities of future generations
and without harming the nature. We are trying
to adapt to digital transformation rapidly, we are
strengthening our e-commerce infrastructure and
adding new categories to our brand.
HOMETEXTILE Kasım / November 2020
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TEŞVİKLER

INCENTIVES

2020’NİN YILDIZI E-İHRACATA
YÖNELİK TEŞVİKLER ARTTI

T

INCENTIVES FOR THE STAR OF
2020 E-EXPORT INCREASED

icaret Bakanlığı’nın ihracat firmalarına sunduğu
14 farklı destek bulunuyor. E-ihracat firmaları
da bu desteklerden yararlanma imkanına sahip.
E-ticaret yapacak firmaların desteklerden
faydalanabilmesi için Ticaret Bakanlığı’nca belirtilmiş
kurallara uymaları gerekiyor. E-ihracatı yapılacak
ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması, başvuru için
firmaların yerine getirmesi gereken en temel şart olarak
öne çıkıyor.
Sunulan 14 farklı destek hakkında daha kolay bilgilere
ulaşmak isteyenlere yönelik bir site bulunuyor.
https://kolaydestek.gov.tr/ üzerinden verilen desteklerle
ilgili çok daha açıklayıcı bilgilere basit bir anlatımla
ulaşmak mümkün.
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here are 14 different supports provided
by the Ministry of Trade to export
companies. E-export companies also
have the opportunity to benefit from these
supports. E-commerce companies must comply with the
rules specified by the Ministry of Commerce in order
to benefit from the support. The basic requirement
to be fulfilled is that the e-exported products must be
produced in Turkey.
There is a site for those who want to find simpler
information about the 14 different supports offered. It
is possible to reach much more explanatory information
about the supports provided through
https://kolaydestek.gov.tr/.
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Ticaret Bakanlığı, COVID-19’un yarattığı
sorunları aşmada büyük katma değer sunan
e-ticarete yönelik desteklerinin kapsamını
artırdı. Sunulan destek programlarıyla firmaların
e-ticaret kanallarını etkin şekilde kullanması
ve Türkiye’de üretilen, özgün tasarımlı,
katma değeri yüksek ürünleri global pazarla
buluşturması amaçlanıyor.

Firmalara verilen e-ticaret destekleri arttı
COVID-19’la birlikte girilen yeni dönemde e-ticaretin
önemi daha da artarken destekler de paralel biçimde
yükseldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ayında
e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyeti ve sanal
fuarlara katılımı destek kapsamına aldıklarını açıkladı. Yeni
kararlar uyarınca; e-ticaret sitelerine üyelik giderleri 2020
yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında
desteklenecek. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara
katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin
yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları
giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek.
Destekler üç başlık altında sıralanıyor
E-ticaret faaliyetinde bulunan firmaların, faaliyetleri
ölçüsünde değişen miktarlarda devlet teşvikinden
yararlanmaları mümkün. Ticaret Bakanlığı’nın sitesinde,
elektronik ya da geleneksel metotla gerçekleşecek tüm
ihracat faaliyetleri için başvuruya uygun 14 adet devlet
yardımına dair ayrıntılı veri bulunuyor. Bakanlık, ihracat
firmalarına sunduğu desteklerde “ihracata hazırlık,
pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk
seviyesi” bulunduğu vurgusunu yapıyor.
İhracata hazırlık aşaması, ihracata yeni başlamış
KOBİ’lere yönelik destekleri içeriyor. Amaç, bu firmalar
için de ihracatı düzenli hale getirmek.

E-commerce incentives
given to companies increased
In the new period began with COVID-19, the
importance of e-commerce increased even more,
and the incentives increased in parallel. Minister of
Trade Pekcan announced in May that they included
memberships to e-commerce sites, virtual trade
delegation, and participation in virtual fairs within
the scope of incentives. In accordance with the new
decisions; membership expenses to e-commerce
sites will be supported by 80 percent for 2020 and
60 percent in the following years. The expenses of
the roof organizations representing our business
world for participation in virtual trade delegations
and virtual fairs and the expenses of virtual fair
organizations will also be supported by 50 percent.
Incentives are listed under three headings
It is possible for companies engaged in e-commerce
activities to benefit from government incentives in
varying amounts in line with their activities. On the
website of the Ministry of Trade, there are detailed
data on 14 state aids suitable for application for all
export activities to be carried out by electronic or
traditional method. The Ministry emphasizes that
there are “three maturity levels: preparation for
export, marketing, and branding” in the support it
provides to export companies.

The Ministry of Commerce has increased the
scope of its support for e-commerce, which
offers great added value in overcoming the
problems caused by COVID-19. With the support
programs offered by utilizing the e-commerce
channels of the companies effectively, the
original designs and high value-added products
produced in Turkey are aimed to be presented to
the global markets.
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DEVLETIN E-IHRACAT IÇIN
VERDIĞI TEŞVIKLER:

E-ihracat girişimleri için marka
tescili ve pazara giriş seyahat
masrafları,
İhracatçılar tarafından
desteklenen yurt içi ve yurt dışı
fuarlara katılım giderleri,
Bazı ülkelerdeki tanıtım/
pazarlama faaliyetleri,
E-ihracat için yurt dışında birim
açma destekleri (Açılış ofisi, mağaza,
depo ya da showroom gibi)
Yurt dışında e-ihracat için
tasarlanan yerelleştirilmiş web
sitelerinin dijital reklam maliyetleri,
Gazete, dergi, televizyon, billboard
ve radyo gibi geleneksel medya
mecralarında yayınlanacak yerel
dildeki ilanlar,
Tanıtım amacıyla yurt dışına
gönderilen çeşitli promosyon
malzemeleri için teşvik
verilebilmektedir.

Bu aşamada sağlanan devlet destekler;
l UR-GE desteği
l Pazara giriş belgelerinin desteklenmesi.
Pazarlama aşaması, yurt dışı pazarlara
ilk adımlarını atan firmaların ihracat
faaliyetlerinin sürekli olması ve yeni
pazarlarla ağlarını genişletmeleri için verilen
destekleri kapsıyor.
Pazarlama aşamasında sağlanan
destekler;
l Pazar araştırması, rapor ve yurt dışı
şirket alım, sektörel ticaret ve sektörel alım
heyetleri, e-ticaret sitelerine üyelik destekleri
l Yurt dışı birim, marka tescil ve tanıtım
desteği
l Türkiye ticaret merkezleri desteği
l Küresel tedarik zincirleri yetkinlik
projeleri
l İhracat kredi sigorta programı desteği
ile alıcı kredisi desteği
l Yurt dışı fuar desteği şeklinde sıralamak
mümkün.
Üçüncü ve son başlık olan markalaşma
aşamasında, artık yurt dışı pazarlara açılmış,
özgün tasarımlara sahip yetkin firmaların
güçlerini pekiştirmeleri için destekler
sıralanıyor.
Markalaşma aşamasında sağlanan
destekler;
l Marka-Turquality desteği
l Tasarım desteği
başlıklarında veriliyor.
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GOVERNMENT INCENTIVES
FOR E-EXPORT:

Trademark registration and
market entry travel expenses for
e-export initiatives,
Participation expenses in
domestic and international fairs
supported by exporters,
Promotional / marketing
activities in some countries,
Supports for launching units
abroad for e-export (such as
opening office, store, warehouse or
showroom)
Digital advertising costs of
localized websites designed for
e-export abroad,
Advertisements in local language
to be published in traditional media
such as newspapers, magazines,
television, billboard and radio,
Incentives can be given for various
promotional materials sent abroad
for promotional purposes..
E-ihracata yönelik bazı desteklerin
detaylı açıklamaları:
Pazar araştırması seyahat desteği:
Firmadan iki kişinin 20 güne kadar olan ve
en fazla üç ülkeye yapacağı yurt dışı pazar
araştırması seyahatlerinde konaklama
ve ulaşım masraflarının yüzde 70’i
destekleniyor.
Şirket satın alma desteği: Bu destek,
yabancı şirket alım işlemlerinde mali ve
hukuki raporlar için giderleri karşılamaya
yöneliktir. Bakanlığın ön onayıyla sunulan
destek oranı yüzde 75 olarak belirlendi.
Fuar desteği: Yurt dışındaki fuarlar için
harcamalarda yüzde 50’ye dek destek imkanı
mevcut.
Reklam ve tanıtım desteği: E-ihracat
faaliyetleri kapsamında yapılan reklam,
pazarlama, sponsorluk, lansman, kokteyl,
konferans gibi giderler, yüzde 60 oranında
destekleniyor.
Birim desteği: Yurt dışı faaliyetler için şirket
bünyesinde açılan birimlerin vergi, harç,
kira ve komisyon giderleri yüzde 40 ila 50
oranlarında destekleniyor.
Tasarım desteği: Tasarım ve
inovasyon kültürünün oluşturulması ve
yaygınlaştırılması, yurt dışı pazarlara yönelik
katma değeri yüksek ürün geliştirmek
amacıyla yürütülecek tüm tasarım ve ürün
geliştirme projelerine yönelik, yüzde 50
oranında destek sunuluyor.

The export preparation phase
includes support for SMEs that have
just started exporting. Its purpose
is to make exports regular for these
companies.
State incentives provided at this
stage are;
l Supporting the Enhancement
of International Competitiveness
(UR-GE)
l Supporting market entry
documents.
The marketing phase includes the
support given to companies that take
their first steps to foreign markets to
maintain their export activities and
to expand their networks with new
markets.
Incentives provided during the
marketing phase are;
l Market research, report and
foreign company acquisition, sectoral
trade and sectoral procurement
committees, membership support to
e-commerce sites
l Support for overseas units,
trademark registrations and
promotions
l Support from trade centers in
Turkey
l Global supply chains
competency projects

TEŞVİKLER / INCENTIVES
MARKA / TURQUALITY® PROGRAMI
KAPSAMINDA FIRMALARIN;

l Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
l Sertifikasyona ilişkin giderleri,

l Moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, şef, aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
l Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
l Yurt dışı birimlere ilişkin giderleri,

l Danışmanlık (yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri destekleniyor.

WITHIN THE SCOPE OF BRAND / TURQUALITY® PROGRAM;

l Expenses related to patent, utility model, industrial design and trademark registration,
l Certification expenses,

l Expenses related to employment of fashion, industrial product designer, chef, cook,
l Promotion, advertising and marketing activities,
l Expenses related to foreign units,

l Consultancy (management, design, law, informatics) expenses are supported.

E-ticaret faaliyetinde bulunan firmaların, faaliyetleri ölçüsünde değişen miktarlarda devlet
teşvikinden yararlanmaları mümkün. Ticaret Bakanlığı’nın sitesinde, elektronik ya da geleneksel
metotla gerçekleşecek tüm ihracat faaliyetleri için başvuruya uygun 14 adet devlet yardımına
dair ayrıntılı veri bulunuyor.
It is possible for companies engaged in e-commerce activities to benefit from government
incentives in varying amounts in line with their activities. On the website of the Ministry of
Trade, there are detailed data on 14 state aids suitable for application for all export activities to
be carried out by electronic or traditional method.

UR-GE PROJELERINDE DESTEK
SUNULAN FAALIYETLER:

UR-GE projeleri kapsamında aşağıda yer alan
faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu
faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin ilgili
genelgede belirtilen giderlerin, en fazla
yüzde 75’i proje bazında 400 bin dolara kadar
desteklenir.
l İhtiyaç analizi
l Eğitim hizmeti
l Danışmanlık hizmeti
l Kümenin yurt dışında tanıtımı

ACTIVITIES SUPPORTED
BY UR-GE PROJECTS:

Within the scope of UR-GE projects, a
maximum of 75 percent of the expenses related
to the following activities and the expenses
specified in the relevant Circular regarding the
organization of the said activities are supported
up to 400 thousand dollars on a project basis.
l Needs analysis
l Education service
l Consultancy service
l Promotion of the cluster abroad

l Buyer loan support with export
credit insurance program support
l International fair support
In the branding phase, which is
the third and last title, supports are
listed for competent companies with
unique designs that are now open to
foreign markets to consolidate their
power.
Incentives provided during the
branding phase are;
l Brand-Turquality support
l Design support

Detailed explanations of some
incentives for e-export:
Market research travel support:
70 percent of the accommodation
and transportation costs are
supported in the overseas market
research trips for two people from
the company for up to 20 days and to
three countries.
Company acquisition support:
This incentive is intended to cover
the expenses for financial and
legal reports in foreign company

acquisitions. The support rate
offered with the pre-approval of
the Ministry was determined as 75
percent.
Fair support: Up to 50 percent
support is available in expenses for
fairs abroad.
Advertisement and promotion
support: Expenses such as
advertising, marketing, sponsorship,
launching, cocktails, and
conferences made within the scope of
e-export activities are supported by
60 percent.
Unit support: Tax, fee, rent, and
commission expenses of the units
opened within the company for
foreign activities are supported at
the rates of 40 to 50 percent.
Design support: 50 percent
support is provided for all design
and product development projects
to be carried out with the aim
of creating and spreading the
design and innovation culture,
and developing high value-added
products for foreign markets.
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“WE SHOULD
USE ORGANIC
PRODUCTS IN
EVERYTHING CLOSE
TO THE SKIN”

P

andemiyle birlikte evin değerinin
daha da öne çıktığını ifade eden moda
tasarımcısı Nejla Güvenç; “Tene
yakın olan her şeyde organik ürün
kullanmanın faydası çok. Ev tekstili
benim için çok kıymetli. Önce kendimize ve
evimize sağlıkla bakmalıyız” diyor.
Tasarımlarınızda sürdürülebilirlik ve organik
malzeme kullanımına önem veren birisiniz.
Ekolojik bakış açınızı anlatır mısınız?
Doğa en büyük ilham kaynağım. Doğa seçenekler,
döngüler ve bozulmalarla dolu. Hiçbir şey simetrik
değil; fakat bir bütün olarak ele alındığında bir
yağmur ormanı, bir çöl ya da bir vadi mükemmeldir.
NEJ koleksiyonlarında doğal olan, doğadan gelen
esin kaynaklarıyla ekolojik ve organik bir yaklaşım
sergilemeyi istiyorum. Aslında mükemmel olan

Moda Tasarımcısı
Fashion Designer
Ms. Nejla Güvenç

“TENE YAKIN OLAN HER
ŞEYDE ORGANİK ÜRÜN
KULLANMALIYIZ”
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ejlaGüvenç stated that the value
of the house becomes even more
prominent with the pandemic and
added, “It is very useful to use organic
products for everything close to the skin. Home
textile is very precious to me. We must first take care
of ourselves and our home.”
You attach importance to the use of
sustainability and organic materials in
your designs. Could you tell us about your
ecological point of view?
Nature is my greatest source of inspiration. Nature
is full of options, cycles and distortions. Nothing
is symmetrical; but taken as a whole, a rain forest,
a desert, or a valley is perfect. I want to exhibit an
ecological and organic approach in NEJ collections
with natural inspiration. In fact, the perfect
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“mükemmel olmayanı” tasarıma dönüştürüyor.
Vücudun doğallığını ve mucizesini vurgulayan
tasarımlarla bireyin özgünlüğünü vurgulamak, doğal
olan, doğadan gelenle geçmişten geleceğe uzanan
“ekolojik yaşam” la değerlere değer katarak dünyayı
yaşanır kılabilmek misyonum.
Dünya kaynaklarına saygı duymak, içten gelen
bir duygu. Aynı zamanda bir kültür, aileden gelen
genetik bir aktarım. Markamı yaratırken de önce
kendimden, eğilimlerimden yola çıktım. Çünkü
doğal olmayan bir ürünü giyerken zorluk yaşıyorum.
Benim gibi pek çok insan olduğunu da biliyorum.
2001’de NEJ markamı organik ve sürdürülebilir,
tamamen doğal malzemelerden üretilmiş bir
koleksiyonla kurmaya karar verdiğimde sadece
Türkiye için değil, dünya için de çok rastlanan bir
karar değildi.
Koleksiyonlarının sürdürülebilir ve organik
olmasını ön planda tutan bir tasarımcı olarak
zorlandığınız anlar oluyor mu?
2001’de başlayan marka yolculuğumda ilk zamanda
anlaşılmakta zorlandığımı söyleyebilirim. Çünkü
o zamanlar organik denince akla sadece beslenme
geliyordu. Özellikle Türkiye’de genel algı bu
yöndeydi. Hatta bir gazeteciden “tasarımlarınız
giyilebiliyor mu?” diye bir soru da almıştım.
Bu nedenle NEJ markasının ilk koleksiyonunu
hazırladığımda daha çok yurt dışını hedefledim.
Aslında Türkiye dünya organik pamuk üretiminde
lider durumda. Bu üretimimizin büyük çoğunluğunu
önemli markalara ihraç ediyoruz. Kendi
markalarımızda fazla tüketilmiyor. Bu bağlamda
ihracat rakamlarına kıyasla küçük oranlarda kalan
organik ürün ihtiyacımı karşılamakta zorlandığım
oldu. Ama projemi anlattığımda, Türkiye’nin önde
gelen üreticileriyle “ekolojik hareket” adını verdiğim
ortak bir projeye giriştik. Yarattığım koleksiyonlarla
katıldığım yurt dışındaki organizasyonlarda,
fuarlarda “Made in Turkey” etiketini de dünyaya
tanıtmış oluyorum.
Sektör STK’larındaki görevlerinizle de yoğun
olarak ilgileniyorsunuz. Yönetici ve STK üyesi
kimliğinizle değerlendirirseniz, şu an gündemde
neler var?
Ülkemizde moda tasarımında büyük yollar kat ettik.
Bireysel çabalarla birlikte İTKİB ve devlet destekleri
ile moda endüstrisinde Türk tasarımcı ve markaları
yerini aldı.
Bireysel çalışmaların yanında toplumsal bir çaba
da gerekiyor. Bu bağlamda sektörün gelişimine
katkı sunmak adına derneklerde görev alıyorum.
Pandemi sürecinde tüm STK’lar çok çalıştı ve

“imperfect”; transforms into design. My mission
is to emphasize the uniqueness of the individual
with designs that emphasize the naturalness and
miracle of the body, and to make the world livable
by adding value with the “ecological life” that is
natural and extends from the past to the future.
Respecting the resources of the world is a sincere
feeling. It is also a culture, a genetic transmission
from family. While creating my brand, I first
started out from myself and my tendencies.
Because I have difficulty wearing an unnatural
product. I also know that there are many people
like me. In 2001, I decided to built my brand NEJ
with a collection entirely from natural materials
that are completely organic and sustainable,
it was not a very common decision not only for
Turkey but the world.

“Pandemi
süreci modada
Homewear
koleksiyonlarına
yönelimi artırdı.
Daha çok evlerde
kaldığımız bu
süreçte sağlıklı,
konforlu ve şık
tasarımlara ihtiyaç
duyuyoruz.”
“The pandemic
process has
increased the
trend towards
Homewear
collections in
fashion. We
need healthy,
comfortable and
stylish designs in
this process where
we mostly stay at
homes.”

As a designer who prioritizes the
sustainability and organic nature of her
collections, are there any times when you
have difficulty?
I can say that I had difficulty understanding at the
first time during my branding journey that started
in 2001. Because at that time, only nutrition came
to mind when it comes to organic. In particular,
the general perception in Turkey, was in this
direction. In fact, I was once have asked the
question, “Can your designs be worn?”. Therefore,
when I prepared the first collection of the NEJ
brand, I mostly targeted abroad. In fact, Turkey
is the world leader in organic cotton production.
We export the majority of this production to big
brands. It is not used much in our own brands. In
this context, I found it difficult to meet my organic
product needs, which remained at small rates
compared to export figures. But when I told my
projects to Turkey’s leading manufacturers, we
have embarked on a joint project called “ecological
movement”. With the collections I have created, I
have introduced the “Made in Turkey” label to the
world in international organizations and fairs I
attend.
You are also intensely interested in your
duties in sector NGOs. If you evaluate it with
your manager and NGO member identity,
what is on the agenda right now?
We have come a long way in fashion design in our
country. Turkish designers and brands have taken
their place in the fashion industry with individual
efforts and support from ITKIB and government.
In addition to individual efforts, a social effort
is also required. In this context, I take part in
associations to contribute to the development
of the sector. During the pandemic, all NGOs
worked hard and continue to work. I am one of
the founding members of the TOBB Creative
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çalışmaya devam ediyor. TOBB Kreatif Endüstriler
Meclisi’nin kurucu üyelerindenim, bu dönem de
başkan yardımcılığı görevime devam etmekteyim.
Aynı zamanda Yaratıcı Endüstriler Konseyi (YEKON)
kurucu üyesi, başkan yardımcısı ve Moda Tasarımcıları
Derneği üyesiyim.
Pandemi hepimize derslerle geldi. İnsanlık adeta
bir sınavdan geçiyor. Biz öncelikle var olan sürece
adapte olarak, hızlı çözüm önerileri üreterek sektörün
devamlılığını sağlayacak çalışmalar üzerine odaklandık.
Uzun dönemde kreatif endüstrilerin gelişim planlarının
oluşumu, ekonomi katkılarının planlaması, telif hakları,
hizmet ihracatı teşvikleri, dijital teknoloji hizmetleri gibi
sektörümüzün ihtiyacı olan konularda çalışmalarımız
devam ediyor. Dünyada söz sahibi bir ülke olmak için,
sadece güçlü ekonomi yetmez. O ülkenin yaratıcı
sanatlarda içerik üretebilmesi ve kültürünü dünyaya
taşıyabilmesi gerekir. Böylece toplumlar arası bir
etkileşim kurulmuş ve sınırlar ötesi bir etki sağlanmış
olur.
“Yaratıcı Endüstriler” olarak adlandırdığımız bu
alanlar, günümüzde ekonomik sürdürülebilirliğin ve
gelecek vizyonlarının en güçlü paydaşlarından biri
konumunda.
Türk tasarımcılarının yurt dışındaki bilinirliğini
nasıl buluyorsunuz? Turquality projesinde
danışmanlık da yaptınız. Türkiye’de tasarım ne
durumda?
Dünyanın bize bakışının değişmesi ve tasarımcılarımızın
fark edilebilir olması bir yolculuktu ve artık bu yolculukta
keyifli bir noktaya ulaştığımızı söyleyebilirim. Tabii daha
gidilecek yolumuz var. Tasarım artık popüler ve tercih
edilir bir alan haline de geldi. Okullar, eğitim programları
çok gelişti. Dijital çağdayız, artık gençlerin önü çok daha
açık. Daha hızlı hareket edebildikleri bir platformdalar.
Dolayısıyla uluslararası alanda da daha fazla yer bulma
imkanlarına sahipler. Dünyanın her yerindeki fuara
ya da etkinliğe dijital yollarla katılma imkânınız var.
Tabii rekabet de aynı oranda artmış durumda. Çok daha
profesyonel, çok daha yaratıcı, çok daha donanımlı
olmamız gerekiyor. Artık uluslararası bir ligdeyiz.
Ev tekstilinde nelere önem verirsiniz? Bu alana
yönelik tasarımlarınız var mı?
NEJ markasıyla ev tekstili ürünü tasarlamadım.
Hayallerimden biri bu açıkçası. Marin konseptli bir ev
tekstili koleksiyonu yapmak istiyorum. Tabii yine organik
malzemeler kullanmak isterim. Kendi markamda ev
tekstili tasarımım henüz olmasa da farklı markalara ev
tekstili alanında danışmanlık verdim. Tene yakın olan her
şeyde organik ürün kullanmanın faydası çok. Ev tekstili
benim için çok kıymetli. Önce kendimize ve evimize
sağlıkla bakmalıyız.
65 HOMETEXTILE Kasım / November 2020

Industries Council, and I continue to serve as
vice president of this period. I am also a founding
member and vice president of the Creative
Industries Council (YEKON) and a member of the
Fashion Designers Association.
The pandemic came to all of us with lessons.
Humanity is going through a test. In this process,
we focused on adapting to the existing reality,
producing quick solutions and ensuring the
continuity of the sector. In the long term, we
continue to work on issues that our industry
needs, such as the formation of the development

plans of creative industries, planning of economic
contributions, copyrights, service export incentives,
and digital technology services. A strong economy
alone is not enough to be a country that has a say
in the world. That country must be able to produce
content in creative arts and bring its culture to
the world. Thus, an inter-communal interaction is
established and a cross-border effect is achieved.
These areas, which we call “Creative Industries”,
are today one of the strongest stakeholders of
economic sustainability and future visions.
How do you find the recognition of Turkish
designers abroad? You have also provided
consultancy in the Turquality project on this
issue. What point is design at in Turkey?
It was a journey for the world to see us change and
our designers to be noticed, and now I can say that
we have reached a pleasant point in this journey. Of
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Defilelerin pandemi nedeniyle sanal yollarla
düzenlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Moda her ne kadar sürdürülebilirlik felsefesiyle de
icra edilebiliyor olsa da en hızlı tüketim endüstrisi
olma özelliğine sahip. Gelenek oluşturan bir alan
da değil, aslında hep değişmek isteyen bir alan.
İnsanın sosyolojik durumuna, hayata bakışına
hizmet ediyor. Moda yine eviriliyor. Şu an bu
şekilde var olabiliyor. Modayı ve sektörü devam
ettirmek istediğimiz için hibrit projeler en doğru
çözüm.
Pandeminin moda ve trendler üzerinde
etkileri nasıl olacak?
İnsanlık artık sürdürülebilirlik, doğallık gibi
değerler üzerinde düşünmeye başladı ve ihtiyaca
yönelik bilinçli alışverişe yöneldi. Ancak bilinçli
tüketicinin yanında bir grup da bir şeyleri kaçırma
korkusuyla, kontrolsüzce alışverişe kendini
kaptırdı. Günümüz sosyal hayatını tanımlayan
bir kavram olan FOMO (fear of missing out/bir
şeyleri kaçırma korkusu) insanlara yaşattığı suni
satın alma hazzı ile tüketim çılgınlığını destekliyor.
Değer ve ihtiyaç gözetmeksizin yaşanan bu haz
beraberinde kalite, üretim koşulları ve tasarım
değeri gibi temel unsurların göz ardı edilmesine
neden oluyor.
Bu dinamikler koleksiyonlara, çizgilere, renklere
de yansıdı. Bir yanda geçmişe özlem duyarken
bir yandan da geleceğe aydınlık umutlu bakış var.
Dijital kırmızılar, sarılar, daha canlı, eğlenceli
renkler devreye girdi.

“Ev tekstili benim
için çok kıymetli.
Marin konseptli
bir ev tekstili
koleksiyonu
yapmak istiyorum.
Tabii yine organik
malzemeler
kullanmak isterim.
Tene yakın olan
her şeyde organik
ürün kullanmanın
faydası çok. Önce
kendimize ve
evimize sağlıkla
bakmalıyız.”
“I want to make
a home textile
collection with a
Marin concept.
Of course, I would
like to use organic
materials. It is
very healthy to use
organic products
for everything close
to skin. We must
first take care of
ourselves and our
homes.”

course, we still have lots to do. Design has become
a popular and preferred area now. Schools and
educational programs have improved a lot. We
are in the digital age, young people have so many
options. They are on a platform where they can
move faster. Therefore, they have the opportunity
to find more places in the international arena. You
have the opportunity to participate in any fair
or event in the world through digital means. Of
course, the competition has increased at the same
rate. We need to be much more professional, more
creative, much better equipped. We are now in an
international league.
What do you care about in home textiles? Do
you have designs for this area?
I did not design a home textile product under NEJ
brand. This frankly is one of my dreams. I want
to make a home textile collection with a Marin
concept. Of course, I would like to use organic
materials. Although I do not have home textile
design under my own brand yet, I have provided
consultancy to different brands in the field of home
textile. It is very healthy to use organic products
for everything close to skin. Home textile is very
precious to me. We must first take care of ourselves
and our homes.
How do you evaluate that the fashion shows
are organized by virtual means due to the
pandemic?
Although fashion is present in a sustainable field, it
is the fastest consumer industry. It is not a field that
creates tradition, but a field that always wants to
change. It serves the sociological state of people and
their perspective on life. Fashion is evolving again.
It can exist this way right now. Since this is what we
need for hybrid projects, this is the right solution as
we want to continue fashion and the industry.
How will the pandemic affect fashion and
trends?
Humanity has now begun to think on values such as
sustainability and naturalness, and turned towards
conscious shopping for needs. However, besides the
conscious consumer, a group also got caught up in
shopping uncontrollably for fear of missing out.
FOMO ( fear of missing out), a concept that defines
today’s social life, supports the consumption frenzy
with the artificial purchase pleasure it provides to
people. This pleasure, experienced regardless of value
and need, causes the basic elements such as quality,
production conditions and design value to be ignored.
These dynamics are reflected in collections, lines
and colors. While longing for the past on the one
hand, there is a bright hopeful look to the future on
the other. Digital reds, yellows, more vibrant and
fun colors came into play.
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DÜNYANIN İLK STANDART
KANUNUNDA TEKSTİL
SEKTÖRÜNÜN YERİ

D

THE PLACE OF THE TEXTILE SECTOR IN THE
WORLD’S FIRST STANDARDS LAW

ünyadaki ilk standart kanunu olan
Kanunname-i İhtisab-ı Bursa,
1502 yılında Sultan II. Bayezid
Han tarafından çıkarıldı. Topkapı
Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde muhafaza
edilen bu çok değerli belge,
Türk Standartları Enstitüsü’nün
40. yılı etkinlikleri kapsamında günümüz
Türkçesine çevrildi.
Dünyada ticari faaliyetleri düzenleyen ilk
standart olan bu kanunname ile ambalajlama,
kalite, ölçü gibi esaslara dair kurallar ve cezalar
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belirlenmiş, sektörlerin ve mesleklerin sınırları
çizilmiş ve böylelikle düzenli bir ticaret
hayatının temelleri atılmıştır.
Kanunname-i İhtisab-ı Bursa, tekstil
sektörüne yönelik de çok kıymetli veriler
içeriyor. Bunları bir araya getirdiğimiz
derlememizi değerli okuyucularımızın
ilgilerine sunuyoruz.

Bursa belediye kanunu

Defter suretidir.
Padişah emri: “Bursa’da olan meslek
erbabı ve bilirkişileri toplayıp, her meslekte
alınan, satılan ve işlenen çeşitli kumaşların,
giyeceklerin ve diğer şeylerin tümüne
konulmuş narhların zaman içerisinde her
bir cinsin fiyat değişiminin teker teker
yazıldığı ayrıntılı bir defter hazırlayın.
Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’nın Bugünkü Ben tahta çıktıktan sonra narh ne şekilde
Türk Diline Çevrilmişi
uygulanmıştır? O zamandan beri aynı şekilde
Topkapı Sarayı, R. 1935, v. 43b
mi uygulanmıştır, yoksa değiştirilmiş midir?
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Değiştirilmişse sebebi nedir? Şimdiki
uygulama nasıldır? Etraflıca incelenerek
şüpheli ve bilinmeyen bir tarafı
bırakılmasın. Acele olarak detaylı bir
şekilde yazıp gönderiniz. Gönderdiğiniz
bu defter kanunname olup gerektiği anda
ona müracaat edileceğinden kesinlikle
narhın eksik bir çeşidi kalmasın.”
Yukarıdaki padişah emrine uygun
olarak meslek sahipleri ve bilirkişiler
çağrılarak: “Satılan her nesnenin eskiden
uygulanan narh miktarı nedir? Şu anda
eski narh uygulanmakta mıdır, yoksa
değiştirilmiş midir? Mevcut uygulamanın
sebebi nedir ve ne zamandan beri
uygulanmaktadır?” diye araştırıldığı
zaman hiçbir meslekte eski narhın
korunmadığı, bütün narh usulünün beşaltı yıl önce tamamen değiştirildiği ve o
zamandan beri narhın uygulanmadığı
görülmüştür.
Dokumalar
Kadife, kemha, tafta ve diğer kumaşların
kanunları bilirkişilere sorulunca eskiden
kadifenin tarifi konusunda dediler ki:
Kadife: Bağına beş okka lök ve havın
her dirhemine üç dirhem lök verirlerdi.
Dört yıl kadar oluyor ki, bağına üç okka
ve havın dirhemine bir buçuk, nihayet
iki dirhem lök vermelerinden dolayı
renk bozulup kötüleşince çivide çekenler
buna çerde adını verdiler. Fakat eskiden
çerde denilen bu değildi. Çerde, kadifenin
atkısına beş okka lök ve havın dirhemine
üç dirhem lökü tam olarak verdikten
sonra çividi ezip, süzüp suyuna çekmeye
derlerdi. Bunun sonucunda kırmızı
renk olurdu. Şu anda lök yarıya indirilip
hemen ezilmiş çivide çekildiğinde kırmızı
ile menekşe moru arasında alelade bir
renk elde edilir oldu.
İpek: “İpeğin pahalısı çok ince olur, tez
pişer, rengi de çabuk alır. Kötüsü ise kalın
olur, geç pişer, rengi incesi kadar kabul
etmez. Renkte bozukluk olunca güzellik
kalmaz.” deyince bu da yasaklandı.
Sırmalı kadife: Sırmalı kadifenin
telinden sorulunca: Eski zamanda sırmalı
kadifenin kırk beş ve elli teli bir dirhem
olup kumaşı dayanıklı, parlak ve gösterişli
olurdu. Yaklaşık beş-altı yıldır yavaş
yavaş telin altmışı, yetmişi bir dirhem ve
sonunda yüz tel bir dirhem olduğundan

Sultan’s order: Prepare a
detailed registry in which the price
changes of each type are for the
various fabrics, clothes and other
things bought sold and processed
in each profession are written
one by one over time by gathering
the professionals and experts
in Bursa. How was fixed price
applied after I was enthroned?
Has it been implemented in the
same way since, or has it been
changed? If so, what is the reason?
What is the current application
like? Do not leave a suspicious
and unknown side by examining
it thoroughly. Write in detail and
send it immediately. Since this
registry you send is a law and it
will be applied when necessary,
there will be no missing version of
the fixed price.
Professionals and experts were
invited in accordance with the
sultan’s order above and said:
he first standard law in
“What is the amount of tariff
the world, Kanunname-i
applied in the past for each sold item?
İhtisab-ı Bursa, was
Is the old fixed price currently in place
published by Sultan
or has it been changed? What is the
II. Bayezid Han in 1502. This very
reason for the current application and
valuable document kept in the
how long has it been implemented?“
Topkapı Palace Museum Library was When investigated, it was seen that
translated into today’s Turkish as part the old fixed price was not preserved in
of the 40th anniversary activities of
any profession, the whole fixed price
the Turkish Standards Institute.
method was completely changed five
With this law, which is the first
or six years ago and the fixed price has
standard to regulate commercial
not been applied since then.
activities in the world, rules and
Weavings
penalties on principles such as
When the experts were asked about
packaging, quality, and size were
the laws of velvet, kemha, taffeta and
determined, the boundaries of the
other fabrics, they used to say about
sectors and professions were drawn
the recipe of velvet:
and the foundations of a regular
Velvet: They gave five oka lok to
business life were laid.
per batch and three dirhams for
The Kanunname-i İhtisab-ı Bursa
each dirham of the pile. It has been
contains very valuable data regarding around for four years that they gave
the textile industry. We present our
three okas to their batches and one
compilation, in which we brought
and a half to the dirhams of the pile,
them together, to the attention of our
two dirhams at best, when the color
valuable readers.
deteriorated and worsened to indigo,
they called it cerde.
The Translation of kanunname-i
Silk: They said, “The expensive of
İhtisab-i Bursa into Today’s
silk is too thin, it is baked quickly, and
Turkish Language
acquires color fast. The worst is thick,
Topkapı Sarayı, R. 1935, v. 43b
it cooks late, and it does not acquire
the color as much as it is thin. There
Bursa municipal law
is no beauty left when the color is
Registry transcript.
distorted. From now on, do not mix the
good and bad silk threads” and mixing

T
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kumaşta dayanıklılık ve güzellik
bulunmaz oldu.
Dolabi kemha ve tabrehi tek renk
kemhalar: Bunlardan sorulduğunda: “Eski
kanuna göre bunların çözgüsü yedi bin tel
olurdu, Dört-beş yıldır içinden bin telini
çıkarıp alü bin telle İşlenir oldu. Teller
eksilince eni de ister istemez daraldı.”
denilince sebebi anlaşılmış oldu. “Bundan
böyle eski kanun gereği yedi bin telden
yapılsın ve eni de yerinde olsun” denildi.
Gülistanî kemha: Bundan sorulunca:
Gülistanî kemhanın geçmişte çözgüsü
yedi bin tel olup sonradan bin yüz elli tel
işlenerek toplamı sekiz bin yüz elli tel
olurdu. Yirmi beş yıldır bunun da bin teli
eksiltilmiştir. Bazı kimseler evvelki gibi
düzgün olarak yaparlar. Birçoğu eksik
işlemektedirler. Ama halk bundan zarar
görmez, Çünkü ucuz yollu olduğundan
değerinde alınıp satılır” denildi.
Vale: Bu kumaş cinsinin eski kanunu
sorulunca: “Eski günlerde valenin
çözgüsü bin altı yüz tel olup atkısı
eğrilmiş olurmuş. Zikrolunan tarihten
beri kimisi çözgüden iki yüz tel, kimisi
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üç yüz, dört yüz tel ve bazısı altı yüz tel,
bazısı da gelişi güzel sekiz yüz tel çıkarıp
sekiz yüz telle işleyip atkısını da çoğu
tabsız işler” dediler.
Müferrak vale: “Bu da sade vale gibi
çözgüsü bin altı yüz ve atkısı tablı ve
telinin altını çok olurdu. Birkaç yıldır
çözgüsü ve eni eksik ve teli kötü ve
kırmızısı lökle boyanmayıp kızılboya ile
boyanırmış. Bundan böyle eski âdete göre
olsun” denildi.
Musannaf vale: Evvelden iki bin iki yüz
tel olup eni diğer valelerden dörtte bir
eksik olurmuş. Eski halinde bırakıldı.
Çifte tafta: Bunun çözgüsü bin sekiz
yüz çifte tel olup eni de beş çeyrek gireh
olurdu. Taftanın yüzüne pürüzü gitsin
diye el ayası ile zamk sürülürdü. Şimdi
bunun da çözgüsünden kimi iki yüz, kimi
üç yüz ve kimi de dört yüz tel çıkartıp tel
noksanlığından ötürü seyrelince ister
istemez sağlam görünsün diye zamk
suyuna tuz katıp sürerlerdi.
Dühezâri tafta: Taftanın bir çeşidine
dühezâri derler. Eskiden çözgüsü iki bin
tel ve eni beş çeyrek ve gireh idi, Yapılan

silk threads was banned.
Brocaded velvet: When asked about the wire
of the gilt velvet, they said, “In the past, the
forty-five and fifty strings of the gilt velvet were
a dirham, and the fabric would be durable,
bright and flashy. For about five to six years,
gradually sixty, seventy, and finally a hundred
strands costs one dirham the durability and
beauty of the fabric was gone.
Dolabi velour and tabrehi single color
velours: When asked about, they said,
“According to the old law, the warp of these
would be seven thousand wires. For four or
five years, it has been removed from it with a
thousand wires and processed with six thousand
wires. When the wires were reduced, the width
inevitably became narrower. “From now on,
according to the old law, it should be made of
seven thousand wires and its width should be in
place.”
Flower garden velour: When asked about,
they said, “In the past, the warp of flower garden
velour was seven thousand wires, and later on,
one hundred and fifty wires were processed
and there would be a total of eight thousand
hundred and fifty wires. For twenty-five years,
a thousand strings of this have been reduced.
Some people do it properly as before. Many of
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kontrollerde: “Kiminin iki yüz ve kiminin üç yüz
teli eksik bulunup bundan böyle eskisi gibi olsun”
denildi. Bozukluğun sebebi ve zamanı yukarıda
anlatılmıştır.
Yekta tafta: Bir çeşidine de yekta tafta derler.
Geçmişte çözgüsü bin altı yüz tel olurdu. O tarihten
beri değişmiş ve bozulmuştur. Halen ilk kanun
üzere bırakıldı. Uygulanıp bakılırsa.
Atlas-ı şehrî: Eski günlerde çözgüsü dört bin iki
yüz tel, eni yarım arşın girehten biraz fazla olurdu.
Sonra Fatih Sultan Mehmet zamanında altı ve yedi
yüz telini çıkarmışlar. Bugün teftiş olunduğunda üç
bin telden eksik bulunup üç bin beş yüz tel ve eni
yarım arşın gireh olması kararlaştırıldı.
Bez, çul ve peştemallar
Gügülcülerin eskiden kanunu yokmuş. Gerçekten
bezlerin enlerinde karışıklık olduğundan narh
koymak mümkün görülmedi. Ama hesapta yüzde
10 kârla satılsın denildi.
Karabugra futa: Peştemalin atkısı yirmi iki çile,
her çilesi seksen tel ve boyası çivit boyası olup
uzunluğu bir buçuk arşın yarım çeyrek, eni bir
arşın ve bir çeyrek olurdu” dediler. Halen yapılan
teftişte uzunluğundan altı çile ve eninden de eksik
olduğu görüldü.
Karyağdı, Gülistanî ve Zerdüzî peştemal:
Çözgüleri eskiden on altı yon yedi çile olup teftiş
sırasında iki çile eksik bulunup sebebi sorulunca,
dışarıdan gelen peştemaller eksik çileli olarak
satılmasını gösterdiler.

them are functioning incompletely. But
the people will not be harmed by this,
because it is cheap because it is bought
and sold in value.
Vale: When asked about the old law
of this type of fabric: “In the old days,
the warp of the vale was a thousand
six hundred wires and the weft was
warped. Since the date of mention,
some two hundred wires of warp, some
three hundred, four hundred wires and
some six hundred wires, some randomly
eight hundred wires. It takes out and
embroiders it with eight hundred
strings and handles the scarf mostly
without tabs.”
Seperated vale: This would be just
like a plain vale, with a warp of one
thousand six hundred and a weft tab
and a lot of gold. For a few years, its
warp and width were lacking, and its
wires were bad and it was dyed with red
paint, rather than dyed with red color.
Henceforth, it was said, according to
the old custom. The reason and time of
the change in this is as stated above.
Musannaf vale: It used to be two
thousand two hundred strings and the
width would be one quarter less than
the other vales. Left unchanged in its
old state.
Double taffeta: The warp of this
would be one thousand eight hundred
pairs of wires and the width would be

five quarters gireh. Glue was applied
to the side of the taffeta with the palm
of the hand so that it would get smooth.
Now, from its warp, some two hundred,
some three hundred and some four
hundred wires were removed and they
added salt to the glue water so that it
would look unavoidably sound when it
was diluted due to the lack of wire.
Dhezari taffeta: They call a type
of taffeta dhezari. In the past, the
warp was two thousand wires and the
width of five quarters and gireh, in the
controls performed it was said, “Some
two hundred and some three hundred
wires were found missing, and to be
as before from now on. “The reason
and time of the distortion have been
explained above.
Unique taffeta: One of its varieties
is called unique taffeta. In the past, its
warp would have been one thousand
six hundred strings. It has changed
and deteriorated since then. It was still
applied according to the first law.
Atlas-ı Şehirî: In the old days, its warp
would have been four thousand two
hundred wires, its width a little more
than half a cubit. Then, in the time of
Fatih Sultan Mehmet, they removed six
and seven hundred strings. Today, when
it was inspected, it was found that three
thousand wires were found to be less
than three thousand five hundred wires
and a half ell gireh in width.
Cloth, sackcloth and loincloths
Gugulcus used to have no law. It was
not deemed possible to put on a narh
because there was really a mess in the
nape of the diapers. But it was said to
be sold with 10 percent profit on the
account.
Karabugra futa: The scarf of the
loincloth would be twenty-two skeins,
eighty strands per skein, and indigo
dye, with a length of one and a half
cubits, half a quarter of an arshin and
a quarter of a width” they said. In the
current inspection, it was seen that
it was six hanks in length and less in
width, and its paint was also painted
with indigo black paint.
Karyagdi, Flower garden and
Zerduzî loincloth: Warps used to be
sixteen and seven hanks, and two hanks
were missing during the inspection and
when asked why, they showed that the
loincloths coming from outside were
sold with incomplete skein.
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Nevin TOPALOĞLU

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Freelance Accountant and Financial Advisor

İNTERNET VERGİ DAİRESİ
İŞLEMLERİ İLE NELER
YAPILABİLİR?

G

WHAT CAN BE DONE WITH
INTERNET TAX OFFICE PROCEDURES?

elir İdaresi Başkanlığı gerçek
ve tüzel kişiler için internet
üzerinden yapmış olduğu
hizmetleri ile hayatımızı büyük
ölçüde kolaylaştırmış olup dönüşüm ve
gelişimleri ile kolaylaştırmaya devam
etmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, internet
üzerinden yapılabilecek hizmetleri iki ana
başlık altında toplamıştır. Bizler için ilk
etapta önem arz eden bazı başlıklardan
bahsetmek istiyorum.
Şifreli hizmetler
Vergi dairesine yazılı müracaat ederek
şifre almanız koşuluyla, VUK 340 no’lu
tebliğ kapsamında olan mükelleflerimiz
e- beyanname gönderebilirler. İnternet
vergi dairesinden vergi dairesine gitmeden
yasalarımızın el verdiği koşullarda almanız
gereken belgeleri alabilirsiniz veya
bilgilerinizi gönderebilirsiniz.
İnternet şifreniz ile verilen
beyannamelerinizi, tahakkuklarınızı,
ödemelerinizi, kısaca tüm borcunuzu
muhasebecinizin sizin adınıza yapması
gereken işlemleri yapıp yapmadığını
görmeniz mümkündür.
Diğer kurumlara vereceğiniz “borcu
yoktur” yazısını ya da iade dilekçelerinizi
kendiniz veya muhasebecinizin vermesi
mümkündür.
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he Revenue Administration has greatly
facilitated our lives with its services on
the internet for real and legal persons and
continues to facilitate its transformation and

development.
The services provided by online by the Revenue
Administration is grouped under two main headings as
encrypted and unencrypted. I would like to mention some of
the topics that are important for us in the first place.
Encrypted services
Our taxpayers, who are within the scope of the Tax
Prosedure Law numbered 340, can send an e-declaration,
provided that you receive a password by applying in writing
to the tax office. You can get the documents you need to get
under the conditions permitted by our laws or send your
information over the internet tax office, without going to the
tax office.
With your internet password; It is possible to see whether
your accountant has done the necessary actions on your
behalf, your returns, accruals, payments, briefly all your
debts.
It is possible for you or your accountant to submit a “no
debt” letter to other institutions or your petition for return.
The screen we see after logging in to the interactive tax
office application using our passwords is the main screen
where we see all our debts in 2000 and after. The most
crucial part of this screen is that we can pay all our tax
debts that are not overdue by bank cards without going to
the bank or tax office. The waiting for the cashier queue
in banks or the tax office with accruals in our hands has
ended with this application, and when the transaction
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İnteraktif vergi dairesi ile şifrelerimizi
kullanarak uygulama girişini yaptıktan
sonra karşımıza gelen ekran, 2000 yılında ve
sonrasındaki tüm borçlarımızı gördüğümüz ana
ekrandır. Bu ekranın en can alıcı tarafı bankaya
veya vergi dairesine gitmeden vadesi geçmemiş
tüm vergi borçlarımızı banka kartlarıyla ödeme
imkan sağlamasıdır. Elimizde tahakkuklarımız,
banka kuyruklarında veya vergi dairelerinde
vezne sırası bekleme derdi, bu uygulama ile
son bulurken, işlem bittiğinde borcumuzdan
düşüşü gördükten sonra, aslında kendi oto
kontrol sistemimizi yapabileceğimizi de görmüş
oluyoruz. Önceki dönemlerde farklı ödeme
tarihleri varken artık bir önceki aya ait tüm
vergi tahakkuk ödeme günümüz takip eden
ayın 26. günü olmuştur. Tatil gününe gelmesi
durumunda takip eden ilk iş günü ödemeler
yapılabilmektedir.
Yine interaktif vergi dairesi sistemi içerisinde
“diğer borçlarımız” dediğimiz motorlu taşıtlar
vergisi, diğer harçlar, HGS, OGS, trafik cezaları
gibi borçlarımız da görüntülenmektedir.
Vergi mükelleflerinden gelen en yoğun
sorulardan olan “yapılandırmam bozuldu mu?”
sorusunun karşılığını buradan aslında kolayca
alabilmeniz olacak ki, yapılandırma butonu
üzerine basınca size taksitlerinizi ve ödeme
günlerinizi, göstermekte ve devamında ödeme
yapmanıza izin verdiği sürece yapılandırmanız
“evet” bozulmamış olacak.
Şifresiz hizmetler
Mükellefiyetiniz olmasa bile eğer kira geliriniz
varsa internet üzerinden kira beyannamenizi
gönderebilirsiniz. Gayrimenkullerin satılması
durumunda ne yapacağınız konusunda bilgi
alabilirsiniz (kira butonu). Vergi kimlik
numarası sorgulama, yabancılar için vergi
kimlik numarası sorgulama, resen terk eden
mükelleflerimizin kimler olduğunu görmek,
e-vergi levhası sorgulama, verilen levhanın
doğru olup olmadığı hakkında bilgi almak, borcu
yoktur yazısı için vermiş olduğunuz dilekçenizin
ne aşamada olduğunu takip edebilirsiniz. ÖTV
2A ödeme belgenizin doğru olup olmadığını
görme (sorgulamalar butonu), adınıza olan
borcu öğrenmek (borç sorgulama butonu),
nasıl ödeneceği hakkında (nakit veya hangi
bankalara, kredi kartı ile ödeme mümkün mü)
bilgi almak (borç ödeme butonu), sizden istenen
gecikme zammının doğru olup olmadığını tespit
etmek gibi konular şifresiz işlemler altında yer
almaktadır.
Şifresiz kullanılan bu uygulama birçok
sorumuzun karşılığını yine internet ortamında
hızlıca almamıza yardımcı olmaktadır.
Kaynak: https://intvrg.gib.gov.tr

is completed, we see that we can actually make our
own auto control system. While there were different
payment dates in previous periods, now all tax accrual
payments of the previous month are created on the
26th day of the following month. In case of a holiday,
payments can be made on the following business day.
Again, within the interactive tax office system, our
other debts are displayed in our debts such as motor
vehicle tax, other fees, electronic toll connection system
balance and traffic fines.
One of the most intense questions from taxpayers,
“Is my restructuring broken?” In fact, you will be able
to easily get the answer to the question from here, so
that when you press the configuration button, your
installments and payment days will be shown to you
and your restructuring will remain intact as long as it
allows you to pay.
No-encrypted services
“Even if you have no obligation, if you have rental
income, you can send your rental declaration online.
You can get information about what to do if the real
estate is sold (lease button), tax identification number
query, tax identification number query for foreigners,
see who our ex officio taxpayers are, e-tax plate query,
get information about whether the given plate is
correct, you can follow the stage of your petition for
your application for no debt letter, see if your SCT 2A
payment document is correct (inquiries button), to
find out the debt on your behalf (debt inquiry button),
how to pay (in cash or to which banks, by credit card is
it possible) In order to get information (debt payment
button), it is listed under unencrypted transactions to
determine whether the delay increase requested from
you is correct or not.
Source: https://intvrg.gib.gov.tr
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Dünya Genelinde Ticaret Yerini E-ihracata Bırakıyor
Trade Gives Place to E-export Worldwide

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
(TETSİAD), üyelerine yönelik ufuk açan panellerine
devam ediyor. Mentor Grup Ortağı, Akademisyen Dr.
Hakan Çınar ve E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer’in konuşmacı olarak katıldıkları ‘E-İhracatla ile
Alakalı Her Şey’ konulu panelde dünya genelinde hızla
büyüyen e-ticaret hacmi konuşuldu.
8 Ekim’de gerçekleşen panelin açılış konuşmasını yapan Başkan Bayram, “COVID-19 pandemi süreci dünya
ticaretinin olmazsa olmazlarından biri haline gelen e-ihracat, e-ticaret ve yine önemli trendlerden biri olan sanal
fuarcılık konularının ayrıntılarını, avantajlarını öğrenerek ve uygulayarak ülkemizin ekonomisine ve ihracatına
daha fazla katkı sağlayabilmenin yollarını arıyoruz” dedi.

Turkey Home Textile Industrialists and Business People
Association (TETSIAD) continues to expand its members
horizons with its panels. The panel “Everything Related
to e-exports” which Mentor Group Partner, Academician
Dr. Hakan Çınar and e-Export Turkey’s President Mert
Tanciğer participated as speakers the rapid growing
volume of e-commerce across the globe discussed.
Making the opening speech of the panel held on
October 8, Chairman Bayram said, “We are looking for
ways to contribute more to the economy and exports of
our country by learning and applying the details and
advantages of e-export, e-commerce and one of the
new indispensable trends of world trade virtual fair
organizations in the COVID-19 pandemic process.”

Pandemi süreci e-ticaretin hızına hız kattı
Mentor Grup Ortağı, Akademisyen Dr. Hakan Çınar,
“Görünen o ki bir 10 yıl sonra artık teknolojinin uzağında
olan kimse kalmayacak. Rakamlara baktığımızda dünya
ticaretinin her 10 yılda katlana katlana arttığını görüyoruz. Ülkemizde de bunu yapmaya çalışırken ev tekstilinin durumuna da bakmak gerekiyor” dedi.

Pandemic process accelerated e-commerce
Mentor Group Partner, Academician Dr. Hakan Çınar
said, “It seems that after a decade there will be no one
who is far from technology. When we look at the numbers,
we see that the world trade increases exponentially every
ten years. While trying to do this in our country, it is
necessary to look at the situation of home textile” he said.

“Türkiye Amazon’da en çok havlu satıyor”
“Ev ve mutfak” olarak adlandırılan kategoride Türkiye
hayli güçlü bir konuma sahip. E-İhracat Türkiye Başkanı
Mert Tanciğer’in verdiği bilgilere göre Amazon’da genel
olarak en çok elektronik ürünler satılıyor. Onu “Ev ve
mutfak” diye tabir edilen ürün grubu takip ediyor. Türkiye’nin Amazon’da en güçlü olduğu kategori; ev tekstili.
Ürün özelinde ise havlu satışları lider. Mert Tanciğer’e
göre; e-ihracatta başarı kazanmanın en temel yolu yurt
dışında şirket açmaktan geçiyor. Başarının olmazsa olmaz şartları arasında PayPal sahibi olmak, marka patenti
almak, banka hesabı açmak, hedef ülkede vergi mükellefi
olmak ve hedef ülkede güvenilir bir unvana sahip olmak
sayılıyor.

“Turkey is the most towel seller in the Amazon”
In the category “Home and Kitchen”, Turkey also has
a very strong position. Information given by E-export
Turkey’s President Mert Tanciğer generally electronic
products are the best sellers on Amazon. It is followed by
the product group called “Home and Kitchen”. Turkey’s
most powerful category in the Amazon is home textiles
category. In terms of products, towel sales are in the
lead. According to Tanciğer, the simplest way to achieve
success in e-export is to establish a company abroad.
Among the indispensable conditions of success, having a
paypal account, obtaining a trademark patent, opening a
bank account, being a taxpayer in the target country and
having a reliable title in the target country are counted.
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E-ticaret Konvensiyonal Ticareti Solladı
E-trade, Overtook Conventional Trade

TETSİAD, Zoom üzerinden üyelerine yönelik
“Dünyaya E-İhracat Başlıyor” konulu bir panel
düzenledi. Moderatörlüğünü ekonomist Prof.
Dr. Emre Alkin’in yaptığı, TETSİAD Başkanı
Hasan Hüseyin Bayram ve E-İhracat Türkiye
Platformu Başkanı Mert Tanciğer’in konuşmacı
olarak katıldığı panel büyük ilgi gördü.
Panelin açılış konuşmasını yapan Başkan
Hasan Hüseyin Bayram, “Global ekonomide söz
sahibi olmanın yolu artık dijitalleşmeden geçiyor. Öyle ki dünyadaki ekonomik göstergeler
e-ticaretin, geleneksel konvansiyonel ticaretin
önüne geçtiğini gösteriyor” diye konuştu.
“Bulut teknolojilerine geçmeyenler kapıya
kilidi asabilir”
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, e-ticarete
çabuk uyum sağlayan ülkelerde pandemi öncesi
seviyelere gelindiği, hatta pozitife geçildiğini
söyledi. Alkin “Bundan sonra mavi yakalılar
robot olacak, usta başılar yapay zeka olacak,
yüksek teknolojiyle üretim ve ihracat yapılacak.
E-ihracatı, bulut sistemlerini, dijital altyapıyı
kullanmadan yola devam etmek isteyenler
şirkete kilidi asabilir” dedi.
E-ihracat platformlarında ev tekstili rakamları
E-İhracat Türkiye Platformu Başkanı Mert
Tanciğer, dünyanın önde gelen e-ihracat platformlarındaki ev tekstili hacimleri hakkında
detaylı bilgiler paylaştı. Buna göre; Alibaba’nın
ev tekstilinde aylık 1,2 milyar doların üzerinde
hacmi bulunuyor. Amazon ise aylık 1 milyar
dolara yakın satış gerçekleştiriyor. Aliexpress
aylık 120 milyon dolar, Etsy ise aylık 80 milyon
dolarlık ev tekstili satış hacimlerine sahip.
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TETSIAD organized a panel on “E-Export to the
World Starts” for its members. The panel moderated
by economist Prof. Dr. Emre Alkin, TETSIAD
Chairman Hasan Hüseyin Bayram and E-Export
Turkey Platform Chairman Mert Tanciğer
participated as a speaker drew great attention.
Making the opening speech of the panel, President
Hasan Hüseyin Bayram said, “The way to have
a say in the global economy is now through
digitalization. So much so that the economic
indicators in the world show that e-commerce is
ahead of traditional conventional commerce.”
“Those who do not switch to cloud
technologies can close up”
Economist Prof. Dr. Emre Alkin said that countries
that adapt quickly to e-commerce have reached prepandemic levels and even created positive situation.
Alkin said, “From now on, blue collar workers will
be robots, foreman will be artificial intelligence,
production and export will be done with high
technology. Those who want to continue their
journey without using e-export, cloud systems and
digital infrastructure can close up the company ”.
Home textile figures in
e-export platforms
E-Export Turkey Platform Chairman Mert
Tanciğer has shared detailed information about
home textile export volume in the world’s leading
e-platforms. According to the date, Alibaba has a
monthly volume of over 1.2 billion dollars in home
textiles. Amazon, on the other hand, makes sales
nearly 1 billion dollars per month. Aliexpress has
a monthly sales volume of 120 million dollars and
Etsy makes 80 million dollars a month from home
textiles.
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“Suudi Arabistan ve Fas Yanlışlarından Bir An Önce Dönmeli”
“Saudi Arabia And Morocco Should Correct Their Mistake As Soon As Possible”
TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram,
Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud ve Suudi
yetkililerce duyurulan Türk mallarını boykot ve Faslı yetkililerce
alınan 1.200 Türk menşeli ürüne vergi zammı uygulamasının
sadece Türkiye için değil, iki ülke için de olumsuz sonuçlar
doğuracağını belirtti.
Başkan Bayram, ortak dini ve tarihi geçmişimiz olan iki
ülkenin gayri resmi boykot kararlarının tarihsel bağlar üzerine
kurulu karşılıklı iş birliği politikaları ile yıllardır yürütülen ticari
dostluklara zarar vereceğini söyledi.
Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 2,2 milyar dolarlık ihracat
hacmi yakaladığı Fas’ta bu rakamın 1 milyar dolarını tekstil
ürünlerinin oluşturduğunu hatırlatan Başkan Bayram, açıklamasını
şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıl ‘sıfır’ olarak uygulanan vergi oranları
kademeli olarak arttırıldı. Son olarak bu rakamın yüzde 27’lere
yükseltilmesi için çalışmalar başlatıldığını öğrendik. Bu uygulamanın
devam etmesi halinde iki ülke arasındaki dostluk ve ticari ilişkilerin
bozulmasının yanı sıra, bölgede hizmet veren Türk firmalarının
çekilmesi ile birlikte işten çıkarmalar ve dolayısıyla işsizlik
başlayacaktır. Suudi Arabistan ve Fas’ın verdiği bu hatalı kararlarından
bir an önce dönmeleri kendi menfaatlerine olacaktır” dedi.

TETSIAD Chairman Hasan Hüseyin Bayram stated
that the boycott campains against Turkish products by
Saudi Prince Abdulrahman bin Musa’ad Al Saud and
the Saudi authorities boycotts and tax hikes on 1,200
Turkish origin products by the Moroccan authorities
would bear negative consequences for the two countries.
Chairman Bayram said that the unofficial boycott
decisions of the two countries with our common
religious and historical backgrounds will harm the
mutual cooperation policies based on historical ties and
the commercial friendships that have been maintained
for years.
Chairman Bayram pointed out that 1 million dollars of 2.2 billion dollars
Turkey’s exports to Morrocco were from forms of textile products and
said,“Last year, the tax rates applied as “zero” were gradually increased.
Finally, we learned that studies have been initiated to increase this figure
to 27 percent. If this practice continues, in addition to the deterioration
of friendship and commercial relations between the two countries, layoffs
and therefore unemployment will start with the withdrawal of Turkish
companies operatiing in the region. It will be in their own interests if Saudi
Arabia and Morocco corrects these wrong decisions.”

“Başarıların Devamı Yeni Koşullara Uyum Sağlamaktan Geçiyor”
“The Continuity of Success is According to New Conditions”
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye’nin
ekim ayı ihracatı 17,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
İhracat rakamlarını değerlendiren Hasan Hüseyin Bayram,
Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yılının kutlandığı bir
dönemde ulaşılan rakamların gurur kaynağı olduğunu
belirtti. Hasan Hüseyin Bayram, katma değerli bir
sektör olan ev tekstili ürünlerinde pandemi sürecinin
olumsuzluklarının araya girmesine rağmen Ocak-Ekim
2020 döneminde gerçekleştirilen iki milyar doların
üzerindeki ihracatla bu başarının önemli bir parçası
olduklarını ifade etti.
Türk ev tekstili sektörü temsilcileri olarak yaşanan
zorlu sürecin atlatılmasının en etkili yolunun üretmekten
geçtiğinin bilincinde olarak çalışmalarını sürdürdüklerini
vurgulayan Bayram, “Öncelikle bu gurur tablosunu
oluşturan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum.
Çağın gereklerine en hızlı şekilde adapte olarak, teknolojiyi,
Ar-Ge ve inovasyonu etkili bir biçimde kullanarak ve
nitelikli ürünler üreterek yeni düzende geleceğe daha
da sağlam adımlarla yürümek istiyoruz. Şu ana kadar
dünyanın içinde bulunduğu duruma baktığımızda
başarılı bir süreç geçirdiğimiz görülüyor. Bundan sonra
da ekonomi yönetimimizin üreticiyi destekleyen proaktif
politikalarının devamı ve ihracatçılarımızın da aynı şevkle
çalışmalarını sürdürmesi ile daha nice gurur verici tablolar
yaşamamız kaçınılmazdır” dedi.
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According to the data of Turkish Exporters Assembly, Turkey’s
exports in October was at 17.3 billion dollars. Evaluating
the export figures, Hasan Hüseyin Bayram stated that the
figures reached at a period when the 97th anniversary of
the foundation of the Republic was celebrated was a source
of pride. Hasan Hüseyin Bayram stated that although the
negativities of the pandemic process in home textile products,
which are a value-added sector, intervened, they were an
important part of this success with exports over two billion
dollars between January - October 2020.
Emphasizing that, as the representatives of the Turkish
home textile industry, they continue to work with the awareness
that the most effective way to overcome the difficult process is
through production, Bayram said, “First of all, I congratulate
all our exporters who contributed to this pride. By adapting
to the requirements of the age in the fastest way, using
technology, R&D and innovation effectively and producing
qualified products, we want to walk even more firmly into the
future in the new order. I believe that by turning our difficult
process into an opportunity, we will leave this process stronger.
When we look at the situation in the world so far, we see that
we have had a successful process. From now on, it is inevitable
that we will experience many more proud accomplishments
with the continuation of the proactive policies of our economic
management supporting the producers and the continuation of
our exporters with the same enthusiasm ”.
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Business Channel
Türkiye’de Ev Tekstili ve
E-ticaret Konuşuldu

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, 4 Kasım
günü Business Channel Türk’te Tuğçe Aygün ile Dijital
Dünya programına konuk oldu. Pandemiyle birlikte
her alanda olduğu gibi ticarette de dijital dönüşümün
hız kazandığını söyleyen Başkan Bayram, ev tekstili
sektörüne e-ticaretin avantajlarını kullanmaları için
çağrı yaptı: “Tüm dünyada dijital dönüşüm sürecine
girdik. Bu zaten beklenen bir şeydi, salgın bu değişimi
hızlandırdı. Yeni ticari hayata ayak uyduramayan,
yapay zekayı, e-ticaret kanallarını kullanamayan tüm
işletmeleri büyük sıkıntılar bekliyor” dedi.
Bayram, programda yaptığı konuşmada dünyada ilk
kez e-ticaretin konvansiyonel ticareti geçtiğini söylerken
dijitalleşmenin artık dünyanın yeni gerçeği haline
geldiğini vurguladı: “2020’nin ilk çeyreğinde 1500 şirket
dijitalleşmeye adım atarken salgın sonrası bu rakam
2 bin 500’ü buldu. İnternet üzerinden ev tekstili satış
oranları yüzde 200’ü geçti. TÜSİAD’ın raporuna göre
dünyada toplam 3,5 milyar sosyal medya kullanıcısı var.
Türkiye nüfusunun yüzde 49’u online alışveriş yapıyor.
Dünya genelinde 15 yaş üstü toplam nüfusun yüzde 68’i
banka hesabına sahip, bu nüfusun yüzde 52’si dijital
ödeme yöntemleri kullanıyor. Dijitalleşme artık dünyanın
gerçeği haline geldi. 2020 yılında dünya e-ticaret pazarı
1 trilyon doları geçti. Bu yılın ilk dokuz ayında e-ticaret
toplam ticaretten yüzde 52 oranında pay aldı.”
Ev tekstilinin yüksek katma değerli bir sektör
olmasına dikkat çeken Bayram; “Ev tekstili olarak
kilogram başına 8 doların üzerinde değer yaratıyoruz.
Türk ev tekstili olarak dünyada sektör markasıyız.
Turkish towel dediğimizde dünyada herkes bilir. Bu
bizler için gururdur” ifadelerini kullandı.
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Home Textiles and
E-commerce Were Discussed
in Business Channel Turkey

TETSIAD President Hasan Hüseyin Bayram was a guest of
the Digital World program with Tuğçe Aygün on the Business
Channel Türk on November 4. Stating that with the pandemic,
digital transformation has gained momentum in trade as
in every field, Mayor Bayram called on the home textile
industry to use the advantages of e-commerce and said, “We
have entered the digital transformation process all over the
world. This was already expected, the epidemic accelerated
this change. All businesses that cannot keep up with the new
commercial life and cannot use artificial intelligence and
e-commerce channels will have great problems.”
Bayram stated that e-commerce has surpassed
conventional commerce for the first time in the world and
emphasized that digitalization has now become the new reality
of the world in his speech and added, “While 1.500 companies
stepped into digitalization in the first quarter of 2020, and
this number reached 2.500 after the epidemic. Sales rates of
home textiles over the Internet have exceeded 200 percent.
According to the report of TÜSİAD, there are 3.5 billion social
media users in the world. 49 percent of Turkey’s population
doing online shopping. 68 percent of the total population over
the age of 15 have a bank account worldwide and 52 percent of
this population uses digital payment methods. Digitalization
has now become the reality of the world. In 2020, the world
e-commerce market exceeded 1 trillion dollars. In the first nine
months of this year, e-commerce had a share of 52 percent.”
Pointing out to the fact that home textile is a high valueadded sector, Bayram said, “As home textiles, we create an
added value of around 8 dollars percent per kilogram. As
Turkish home textiles, we are the industry brand in the world.
Everyone in the world knows when we say Turkish towel. This
is a pride for us.”

Siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın
eğitimine destek olun.
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