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Başkandan

Değerli Arkadaşlarım,
Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2017’de 10 milyar dolara yakın kumaş, 18 milyar
dolar civarı konfeksiyon ihracatı yaptık. 30 milyar dolara yakın iç tüketimde
kullanılan ürünlerin imalatını da göz önünde bulundurduğumuzda, yaklaşık
60 milyar dolarlık iş hacminin hammaddesi olan kumaşları üretip, ülkemiz
kalkınmasına hep birlikte katkıda bulunduk.
Kanaatim, sektörümüzün 2018 yılında yüzde 10’a yakın büyüyeceği
yönündedir. Bunun sebepleri bir yandan çevre ülkelerde, hatta Avrupa
ve İngiltere’de konfeksiyon üretiminin artması, diğer yandan yerel
markalarımızın gün geçtikçe büyüyerek, global markalar olma yolunda emin
adımlarla yürümesidir.
Sektörümüzün başarısında en büyük etkilerden biri de devletimizin ithalatı
azaltmak adına aldığı kararlardır. Umuyorum bu durum, gelecekte daha
da iyi hale gelecektir. Biz de dernek olarak bu konuda elimizden geldiğince
düşüncelerimizi iletmeye çalıştık.
Üniversite-sanayi işbirliği adına Namık Kemal Üniversitesi ile işbirliği projesine
devam edip, öğrencilere staj imkanı verdik, okullarda paneller düzenledik.
Ram baca filtreleri ile ilgili çalışmalar yaptık.

Dr. Vehbİ Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Bilim Sanayi Bakanlığının “Sanayide Kaynak Verimliliği” çalışmalarına
katıldık. Ege Üniversitesi’nin XIV Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim
sempozyumuna katılıp, sektörümüzü konuştuk. Çevre Bakanlığında
arıtma problemlerini tartışıp, çözümler üretmeye çalıştık. Markalarla
birlikte Çerkezköy, Bursa, Kahramanmaraş’ta konferanslar vererek, gelecek
vizyonunu anlattık.
2017 yılını bu yoğun faaliyetlere geçirdik, önümüzdeki yıl da
çalışmalarımıza aynı yoğunlukta devam edeceğiz.
Yeni yılın ülkemize, sektörümüze ve hepimize hayırlar getirmesini
diliyorum.
Hoşçakalın.
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Akdenİzlİ Pamuk Üretİcİlerİ

İzmİr’de Buluştu

Akdeniz pamuk üreticilerini bir araya getiren 2’nci Akdeniz Pamuk Yolu Etkinliği, birçok ülkenin
pamuk sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Mısır başta
olmak üzere üretici ülkelerin bir araya geldiği etkinlikte pamuk kalitesi ve ticareti masaya yatırıldı.

Dünya ve Türkiye tekstil sektöründeki gelişmelere değinen Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı ve
İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Vehbi Canpolat, pamuklu tekstil sanayinin geleceğine dair öngörülerini paylaştı.

İzmir Ticaret Borsası ve Yunan Pamuk Birliği
(HCA) iş birliğinde düzenlenen 2’nci Akdeniz
Pamuk Yolu Etkinliği, 7 Eylül tarihinde gerçekleşti. Birçok ülkenin pamuk sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu etkinlikte konuşan isimlerden biri de Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği (TTTSD) Başkanı ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Vehbi Canpolat oldu. Dünya ve
Türkiye tekstil sektöründeki gelişmelere değinen Dr. Vehbi Canpolat, pamuklu tekstil sanayinin geleceğine paylaştı.
Etkinliğin açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel,
tarım ürünleri ticaretinde en büyük gelişmenin
lisanslı depoculuk olduğuna dikkat çekti.
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2011 yılında başlayan lisanslı depoculuk uygulamaları ve ürün ihtisas borsasını Türkiye’nin
en iyi uygulayan ülkelerden biri olduğunu belirten İsmail Yücel, “Geldiğimiz nokta itibarıyla
93 tane şirket kuruldu; bunların 34 tanesine
lisans verdik. Ancak gidecek çok uzun yolumuz
var. Ülke genelinde yaygınlaştırmak gibi ülke
dışında da lisanslı depoculuk faaliyetlerini yaygınlaştırmalıyız. Bölgesel iş birliğine ihtiyacımız
var” değerlendirmesinde bulundu.
Pamuk tİcaretİnİn yapısı değİşTİ
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli açılışta yaptığı konuşmada dünyanın en kaliteli
pamuklarının Ege’de yetiştirildiğine vurgu yaparak, “Bölgemizde tarih boyunca önemli bir
ticaret merkezi olan İzmir, pamuk üretim ve

ticaretinin de önemli merkezlerinden birisidir.
Şüphesiz ki, başkanlığını yapmaktan büyük
onur duyduğum İzmir Ticaret Borsası, kurulduğu 1891 yılından itibaren sadece ilimizde
değil, ülkemizde de pamuk ticaretinin en
önemli kurumu olmuştur” dedi. İletişim ve bilgi
teknolojilerindeki gelişme her alanda olduğu
gibi pamuk ticaretinin de yapısının değiştiğini ifade eden Kestelli, “Günümüz dünyasında
geleneksel ticaret yöntemleri yerine elektronik
işlem platformları alıyor. Bu nedenle yüzyılı
aşkın borsacılık tecrübemizin bir gereği olarak
ülkemizdeki ilk pamuk lisanslı deposu olan
ELİDAŞ’ın kuruluşuna öncülük ettik. Lisanslı
depoya kabul edilecek ürünlerin analizlerini
yapacak pamuk analiz laboratuvarı İZLADAŞ’ı
kurduk.

Türkiye, dünyada önemli miktarda pamuk üreten, güçlü tekstil ve konfeksiyon sektörü nedeniyle aynı zamanda önemli miktarda pamuk da tüketen bir
ülke. Bu nedenle pamuk, Türkiye’nin vazgeçilmez stratejik ürünü olarak kabul ediliyor.

İZLADAŞ bugün dünyadaki pamuk lif analiz
laboratuvarları karşılaştırma çalışması olan
Bremen Cotton Round testinde çok başarılı
sonuçlar alarak bizleri gururlandırıyor. Yakın
zamanda faaliyete geçmesi planlanan ürün
ihtisas borsasının altyapısını oluşturacak Türkiye’nin tarımsal ürünlerdeki ilk elektronik işlem
platformu olan İZBEP’i pamuk işlemleri için
oluşturduk. Kalitesi dünyaca kabul edilen bölgemiz pamuklarının marka değerinin korunması ve geliştirilmesi için “ege pamuğu” ibaresi
ile coğrafi işaret tescili aldık.

Pamuk,
Türkiye’nin
vazgeçilmez
bir stratejik
ürünüdür.
Türkiye, Akdeniz
ülkeleri arasında
üretim, dış ticaret
ve tüketimde
lider olan bir ülke
konumundadır.

Genetiği değiştirilmemiş tohumlardan üretilen
ülkemiz pamuklarının ve bu pamuklardan üretilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin markalaşması için ‘GMO Free’ etiketleme çalışmasını
ulusal pamuk konseyi ile birlikte hayata geçirdik. Bu çalışmamızın öneminin yakın gelecekte
daha iyi anlaşılacağına inanıyoruz. Pamuk sektörü paydaşlarına doğru bilgi vermek amacıyla
ege bölgesi pamuk rekolte tahmin çalışmalarını, 2000 yılından sonra uydu görüntüleri ile gerçekleştiriyoruz. 2000 yılında üye olduğumuz,
dünyada pamuk tahkimi konusunda önemli
kurumların oluşturduğu kısa adı CICCA olan
pamuk birlikleri uluslararası iş birliği komitesinde ülkemizi temsil ediyoruz” diye konuştu.
Stratejik ürün; pamuk
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise Türkiye’nin dünyada pamuk üretiminde
ayrıcalıklı yerde olduğuna değindi. Barış Kocagöz, “Türkiye pamuk, tarım ve tarıma dayalı
sanayi sektörü içinde ayrıcalıklı bir konuma
sahiptir. Pamuk, kendi talebini yaratan, katma
değeri yüksek bir üründür. Türkiye, dünyada
önemli miktarda pamuk üreten, güçlü tekstil
ve konfeksiyon sektörü nedeniyle aynı zamanda önemli miktarda pamuk da tüketen bir ülkedir. Bu nedenle pamuk Türkiye’nin vazgeçilmez
stratejik ürünüdür. Akdeniz ülkeleri arasında
da; üretim, dış ticaret ve tüketimde lider olan
bir ülke konumundadır.

Pamuk, Türkiye çiftçisi için daima sosyo-ekonomik anlamda tercih edilen bir ürün olmuştur. Pamuk üretimi ve ticaretinde önemli bir
kültürel birikime sahip olmamız nedeniyle, bu
toplantının ülkemizde gerçekleşmesi bizim için
oldukça anlamlı ve gurur vericidir. Özellikle de
Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin yerini tartışma
masasına getirmek isteyenlere de güzel bir
mesajdır” şeklinde konuştu.
Ortak çıkarlar İçİn dİyalog
Yunan Pamuk Birliği Başkanı Vasileios Markou
da Akdeniz havzasında pamuk yetiştirenlerin
sorunlarının ortak olduğuna vurgu yaparak,
“Akdeniz havzasında pamuk üretiminin ve
tüketiminin karşılaştığı tehditler ve zorluklar
ortaktır. Türkiye, Suriye, Mısır, Cezayir, Fas, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan hepsi de pamuk
üreten ve tüketen ülkelerdir ve hayatlarımızın
merkezindeki pamuğu nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz, tüketicilerimize nasıl daha iyi
hizmet edebileceğimiz ve gelecekte özellikle
de önümüzdeki dijital çağda karşılaşılabilecek
zorluklara nasıl cevap vereceğimiz konusunda
bu ülkelerin açık bir diyalog içerisinde olması
çok büyük önem taşımaktadır. Artan diyalog,
ortak çıkarlarımız için ufkumuzu genişletirken,
pamuk çiftçileri ve tüm tekstil camiası için
olumlu ekonomik etkileri daha da artıracaktır”
diye belirtti.
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Türk tekstİl terbİye sektörü

dünya lİderlİğİne koşuyor
Türk tekstil terbiye sektörünün global pazarda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan sanayiciler,
potansiyeli olan bir sektörün ancak kolektif ve bütüncül bir şekilde hareket ederek en tepeye
çıkabileceği görüşünde.
“STK’lar olarak yeterİnce
anlatamazsak başarılı olamayız”
Tekstil terbiye sektörünü yeterince anlatamadıklarını savunan Dr. Vehbi Canpolat, “STK’lar
olarak tekstilin gücünü anlatamazsak ülkede
bunun farkına varmaz. Şu an birkaç bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin 30 milyar
dolar konfeksiyon ve kumaş ihracatı var. En az
35 ila 40 milyar dolar arasında ülkenin iç piyasasında dönen bir meblağ var. Toparlarsak 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. GSMH’i
800 milyar dolar olarak düşünürsek 60 milyar
dolar ciddi bir rakam. Ama biz bunu anlatamıyorsak başkasında kabahat bulmamamız gerekir. Burada kabahat bizim” şeklinde konuştu.

Türk tekstilinin dinamosu tekstil terbiye sektörü
600 adet fabrikası, bilgi birikimi, üretim kapasitesi ve kalitesi ile doğal elyaf denilen pamuk ve
viskon elyaflardan üretilen başta örme kumaşlarda dünya liderliğine oynuyor. Türkiye Tekstil
Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ve DÜNYA Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlediği yuvarlak
masa toplantısında Türk Tekstil Terbiye sektörünün global pazarda lider olabilmesi adına uygulanması gereken stratejiler konuşuldu.
Türk tekstil terbiye sektörünün global pazarda
önemli bir yeri olduğunu söyleyen sanayiciler,
potansiyeli olan bir sektörün ancak kolektif ve
bütüncül bir şekilde hareket ederek en tepeye
çıkabileceği görüşü etrafında birleşti. Tekstil terbiye sektörünün olması gerektiği yerde olmadığını savunan TTTSD yönetimi, makina üreticilerinden boya üreticilerine kadar tekstilin her
alanın katma değeri yüksek ürün üretilebilmesi
için beraber çalışması gerektiğinin altını çizdi.
Toplantıya DÜNYA Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü
Bozkurt ve TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat moderatörlük yaptı.
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Vehbi Canpolat:
Türk tekstİl terbİye sektörünün
gücünü ülkeye hİssettİremİyoruz
Toplantıda ilk sözü alan Migiboy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve TTTSD Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Vehbi Canpolat, “Biz ‘Türkiye’deki
tekstil terbiye sektörü dünya liderliğine oynuyor’ sözünü söylerken boşuna demiyoruz.
Global pazarda doğal elyaf şeklinde tabir ettiğimiz pamuk ve viskon grubunda başta örme
kumaş olmak üzere en iyi terbiye edilen yer
Türkiye’dir. Bu konuda altyapımız var. Eğer siz
bana kapasite olarak sorarsanız Türkiye, Çin ve
Hindistan’dan sonra 600 adet fabrikasıyla üçüncü ülkeyiz” dedi.
Türk tekstil terbiye sektörünün iki temel sorunu
olduğuna vurgu yapan Canpolat, “Türk tekstil
terbiye sektörünün gücünü ülkeye hissettiremiyoruz. İkinci problemimiz ise tekstil sektörünün genel problemi olan sektördeki algının
Türkiye’de gereken yerde olmaması. Bunu her
seferinde her platformda da dile getiriyorum”
şeklinde konuştu.

“Lokal akredİtasyon merkezİ
kurulmalı”
Tekstil ve tekstil terbiyenin ülkedeki geleceği
hakkında konuşan Dr. Vehbi Canpolat, “Çevreye ve insan sağlığı ile dost olan “Green Textile”
üretimi yapmak Türkiye’nin imajını geliştirecek.
Çünkü yurtdışında Green Textile’e bakış açısı
çok daha iyimser. Bu daha da gelişecek ileriki
yıllarda. Türkiye Green Textile üretimi yanında,
üretim esasların belgelendirecek lokal bir merkez kurmalı. Çünkü siz çevreye duyarlı bir ürün
yapabilirsiniz ama bunu belgelendiremedikten
sonra bir anlamı yok. Bunun yanında tekstil
terbiye sektörünün de Ar-Ge merkezleri kurarak, geliştirme anlamında daha çok emek harcaması gerektiğine inanıyorum. Desen, tekstil
sektörünün önemli öğelerinden biri. Bizim ArGe merkezi kanalıyla daha çok ürün ve desen
geliştirmeyi hedeflememiz gerekiyor” dedi.
Kayhan Ünsal:
Enerjİ ve İşçİlİk gİbi kalemlerde
daha dikkatli olmalıyız
Sektörde teknolojik yatırımlara ağırlık verilmesi
gerektiğinin altını çizen TTTSD Yönetim Kurulu
Üyesi ve Tekay Kimya Genel Koordinatörü Kayhan Ünsal, “Tekstil boyahane tarafında suyun
kullanımı önemli. Kafa yormamız gereken enerji
ve işçilik harcamaları, makine yatırımları gibi

Faruk Özpınar:
Sektörü tanıtım kısmında
sıkıntılarımız var
Tekstil sektörünü turizm sektörüyle karşılaştıran
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi ve Özyurt Tekstil
Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özpınar, sektörlerini medya ve benzeri kanallarla tanıtmada sıkıntı çektiklerini vurguladı. Türkiye’deki istihdamın
önemli bir kısmının tekstil sektörünü karşıladığını hatırlatan Özpınar, “Buna rağmen turizm sektörü kadar kendimizi anlatamıyoruz. Burada kendimizi suçluyorum çünkü bağırmazsak, kimse
bizi duymaz. Kendimizi ülkeye anlatmalıyız” diye
konuştu. Bunun yanında sektörün makinelerinin
eskidiğini söyleyen Özpınar, “Teknolojik olarak
makinelerimiz eskidi birçoğumuzun. Trendleri sıkı takip etmek gerekiyor. Yeni makinelerin
içinde otomasyon çok daha fazla ve az enerji
tüketiyorlar. Dolasıyla tüm makinelerimizin yenilenmesi şart” dedi.

kalemleri doğru bir şekilde nasıl yönetiriz bunları incelememiz gerekir. Bunun yanında tekstil
terbiye sektörü olarak birlik olamıyoruz” şeklinde
konuştu.
Kemal Oğuz:
Diğer sektörlerle yeteri kadar
işbirliği içinde değiliz
Global pazardaki liderliğin önündeki en önemli
engelin diğer sektörlerle yeterince irtibat kuralamaması olarak açıklayan TTTSD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Temtaş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Oğuz, bazı hammaddeleri
yurt dışından ithal edilmesinin yarışta kendilerini
zorladığını ifade etti ve şu şekilde devam etti: “Örnek vermek gerekirse daha biz örme makinası da
yurtdışından getiriyorsak, liderliğe oynamamız
zorlaşır. Her üretim alanının bir ekosistemi var.
Bu sektöründe ekosistemi olmalı. Dolasıyla girdi
aldığımız ve girdi verdiğimiz sektörlerle ilişkilerimizi ne kadar artırırsak dünya liderliğine oynama
hızımız o kadar artar.”
“Bürokrasi STK’lara kulak vermeli”
Ülkedeki siyasi tabanın karar vermeden önce STK
ve derneklerden görüş alınmasının daha yararlı
sonuçlar doğuracağına inandığını belirten Kemal Oğuz, “Bürokrasinin şu sıralar gündeminde
fabrika bacaları var. Bacaların saldığı gazın kokusu sebebiyle her bacaya yaklaşık 100’er bin euro
harcayaracak bir filtre taktırmamız gerekiyor. Atık
yönetimi ve sektörün ihtiyaçlarını daha iyi analiz
edebilmesi adına TTTSD’den veya diğer kuruluşlardan görüş almalı diye düşünüyorum” dedi.
Markalaşmanın önemine dikkat çeken Kemal
Oğuz, ülke imajını değiştirmeden liderliğe yürümenin çok zor olduğunu ifade ederek konuşmasına şu şekilde devam etti: “Markalaşmalıyız çünkü yurtdışı pazarına bakarsanız güçlü markaların
Alman, Fransız, İtalyan veya Amerikan olduğunu
görürsünüz, dolasıyla imajı değiştirerek ve marka
oluşturarak ilerlemeliyiz.”

Alp Kullelioğlu:
Önemli avantajlarımız tecrübemiz
ve altyapımız
Türkiye’nin diğer ülkelerle rekabet edebilmesinin arkasında tecrübe ve altyapı bulunduğuna
dikkat çeken TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi ve
Zeynep Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Alp Kullelioğlu, “Aslında tecrübemiz Sümerbank’a kadar
dayanıyor. Tam anlamıyla 80’ler sonrası diyebiliriz. Lider olabilme konusunda bizi zorlayan en
önemli konu devamlılık. Avrupa’da kurulan bir
fabrikada kurulduktan sonra enerji kaynağı ve
sistemi kolay kolay değişmez. Ama bize baktığınızda şartlar çabuk değişiyor. Örneğin fabrikam
fuel-oil ile başladı. Sonra sırasıyla doğalgaza ve
kömüre geçti. Şimdi yine değişmesi gündemde.
Yani fabrikada yapılan her değişim bir yatırım
yani sokağa atılan paradır” dedi. Bunun yanında
sektöre bazı sınırlamalar getirilmesi gerektiğini
savunan Kullelioğlu, “Arz fazlalığı olmamalı. Yani
yaptığımız işin karşılığını alabilmemiz için disiplinin bozulmasına sebep olan bir arz fazlalığı var.
Yeni tesisler bu şekilde kurulmamalı. Kuruldukça
mevcutlar zarar görüyor. Yeni yatırımlara disiplin
getirilmeli” şeklinde konuştu.
Ali Osman Kilitçioğlu:
Kalifiye tekstil mühendisi
yetişmezse geriye gitmemiz
kaçınılmaz
Tekstil mühendislerinin mezun sayısının tekstil
sektörünün taleplerini karşılamadığını aktaran
TTTSD Yönetim Kurulu üyesi ve Altınyıldız Dış
İşler Koordinatörü Ali Osman Kililtçioğlu “Yıllık
mezun sayılarına baktığımızda tesis başına bir
kişi bile düşmüyor. Sayı son derece az. Eğer bu
sayı artmaz, Türkiye’de kalifiyeli tekstil mühendisleri yetişmezse sektörün geriye gitmesi kaçınılmazdır. Sektörde sağlanan istihdamın tamamı
en azından tekstil meslek lisesi öğrenimi görmüş
olması gerekir. Bunun yanında Apre ve terbiye
tesislerinin mutlaka Ar-Ge bölümleri olmalı. Üst
seviyede kumaşlar ancak orada üretilebilir.

Su tasarrufu konusu da son derece önemli. Kullandığımız su miktarı çok fazla. Bunun için makinenin başında, çevresinde ve üzerinde geri
kazanıp tekrar kullanmamız şart. Tabii elyaflarda
usta olmamıza rağmen, sentetik elyaflarda Kore
bariz üstün. Onlarla işbirliği yaparak o alanda da
ilerleme kaydedebiliriz” diye konuştu.
Halil Aksoy:
Türkiye’nin örgü terbiyesinde açık
ara liderliği var
Yurt dışındaki birçok tekstil merkezi sayılabilecek
yerler bulunduğunu dile getiren TTTSD Yönetim
Kurulu Üyesi ve Denge Kimya Genel Müdürü Halil Aksoy, “Özellikle örgü terbiyesinde Türkiye’nin
açık ara liderliği söz konusu. Ama şunu da belirtmeliyim ki; daha önceki yıllarda Çin, Pakistan ve
Bangladeş gibi ülkelerle Türkiye arasındaki fark
çok fazlaydı. Fakat şimdilerde bu farkın kapandığını görüyoruz. Bu farkı tekrar açabilmesi için
birinci olarak konfeksiyonun olduğundan daha
gelişmesi gerekiyor. Çünkü tekstil terbiyenin
müşterisi konfeksiyon. İkinci viskon elyafı üretmemiz lazım. Bunun için de endüstriyel tarımı
desteklememiz gerekiyor. Ayrıca makinecilerin,
kimyacıların ve tekstilcilerin işbirliği yapması
fikrini ben de destekliyorum” dedi. Boya üretiminde Hindistan ve Çin’in başı çektiği bilgisine
veren Halil Aksoy şunları söyledi: “Şu anda reaktif
boya veya bir pigmenti üretmek çok anlamlı bir
hareket değil. Çünkü hammadde kaynakları tamamen yurt dışında. Bunun yerine dijital baskıda pigment boyayı Koreliler üretmeye başladılar.
Çalışmaları devam ediyor. Bu konuda Korelilerle
yarışabiliriz ve hammaddesi dışarıda bile olsa
fark etmez, katma değerli bir ürün üretip satabilme şansına sahip oluruz.”
Fethi Özkök:
İnsan kaynağı bakımından gerileme
var
Sektörde bu sorunların yanı sıra insan kaynağında da ciddi bir gerileme olduğunu ifade eden
Canlar Mekatronik Genel Müdürü Fethi Özkök,
“Ben 94 yılında üniversiteye girdiğimde tekstil
mühendisliği bölümü puanları ile tıp bölümü
puanları birbirine denkti hatta daha yüksekti.
Bugün hiç kimsenin tercih etmediği bir bölüm haline geldi. Maalesef 10 sene sonra eğer
önlem almazsak bunları da konuşamayacağız.
Bunun yanında şirketlerdeki müdür profiline
bakın. Değiştikçe ve gençleştikçe bilgi seviyesi
aşağıya iniyor. Bu sebeple tekstil mühendisliği
bölümü tekrar hakkettiği yeri bulmalı diye düşünüyorum” dedi. Kendisinin 20 yıldır bu sektörde
olduğuna dikkat çeken Fethi Özkök düşüncelerini “Buradaki herkesin bilgi birikimi ve tecrübesi
çok büyük. Bu bilgi birikimini düşündüğümüzde
bunu çok iyi fiyatlara satabiliyor olmamız lazım.
Fakat şu an için bunları gerçekleştiremedik. Bunun en büyük sebebi fason üretim yapmamız ve
markalaşamamamız. Kendi içimizde çok başarılı
markalarımız var. Bu sayıyı artırmalı ve Zara, H&M
gibi markaların seviyesine getirmeliyiz” şeklinde
belirtti.
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Akadekip Seminerlerinin

Üçüncüsü Gerçekleştirildi
Seminere konuşmacı olarak katılan Özen Mensucat Boya ve Terbiye İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü
Dr. Ahmet Temiroğlu “Kişisel Başarı” hakkında bir sunum yaptı.

NKÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği
Bölümü ve Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği (TTTSD) işbirliğiyle gerçekleştirilmekte olan AKADEKİP programı çerçevesinde,
AKADEKİP SEMİNERLERİ’nin üçüncüsü; 12 Ekim
2017 Perşembe günü gerçekleştirildi. TTTSD
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Temiroğlu
tarafından “Kişisel Başarı” konusuyla NKÜ Mühendislik Fakültesi Çorlu Kampüsü Konferans
Salonu’nda yapılan seminere, TTTSD Yönetim
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Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Canpolat, TTTSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Oğuz,
TTTSD Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Özpınar
ve Ali Osman Kilitçioğlu katıldı.
Seminere konuşmacı olarak katılan Özen Mensucat Boya ve Terbiye İşletmeleri A.Ş. Genel
Müdürü Dr. Ahmet Temiroğlu “Kişisel Başarı”
hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Temiroğlu,
Türkiye’de tekstilin geleceği ve liderlik konula-

rında önemli ipuçları paylaştı ve iş yaşamında
bir konuda uzman olmanın önemini de vurguladı. Kişisel iş hayatındaki deneyimlerin yanında LC Waikiki başarı hikayesinin ardındaki
temel iş ve yaşam felsefelerini anlatarak, örnekler verdi. Dr. Ahmet Temiroğlu konuşmasında,
iş hayatında başarıyı getiren en önemli kriterler
arasında yer alan verimlilik ve prodüktivite kavramlarına açıklık getirdi.

Verimliliğin bir işi doğru yapmak, prodüktivitenin ise bir işi doğru yöntemlerle doğru olarak
yapmak olduğuna dikkat çeken Temiroğlu
sözlerine “Prodüktivite ya da üretkenlik kavramının verimliği de kapsadığı görülmektedir. O
halde iş yerlerimizde ve iş süreçlerimizde daha
üretken, daha prodüktif olmamız için yapmakta olduğumuz işlerle ilgili iş yapma yöntemlerimizi sürekli gözden geçirmeli ve daha farklı
yöntemlerle bu işleri daha karlı şekilde yapabilmenin yollarını aramalıyız” şeklinde devam etti.
Bir işi yapmak için her zaman daha iyi bir yol ve
daha iyi bir metodun mutlaka var olduğunun
hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Temiroğlu, prodüktivite kavramının sosyal
hayattaki karşılığını ise “etkinlik” olarak ifade

etti. Temiroğlu “Nasıl ki işyerlerinde prodüktiviteden bahsederken süreçlerin girdilerinden
ve çıktılarından söz ettiysek sosyal hayatta da
yaşam süreçleriyle ilgili benzer girdiler ve çıktılar vardır.
Etkinlik de yaşam süreçlerindeki bu çıktıların
ve girdilerin oranıyla ilgili bir kavramdır” dedi.
Sosyal hayattaki etkinliğe örnek olarak meslek seçimini gösteren Temiroğlu bu durumu
“Genç bir insan eğer yeteneklerine, kişiliğine
uygun ve sevdiği bir mesleği yani kendisi için
doğru mesleği seçerse o meslekte başarılı olur.
Bu meslek için harcanan bilgi, enerji, zaman ve
uğraş girdidir. Çıktı olarak da başarı elde edilince etkinlik yüksek demektir” şeklinde açıkladı.
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TEKSTİL SEKTÖRÜ

IITAS 2017’DE BULUŞTU
Akademi ve tekstil sektörünü buluşturan 14. IITAS 2017 başarı ile tamamlandı. Üç gün süren
organizasyonda, yurt içi ve yurt dışından birçok önemli konuşmacı, yaptıkları sunumlarla sektörün
gelişmesi için katkıda bulundu. Sempozyumun açılış töreninde, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği (TTTSD) Yönetim Kurulu Dr. Vehbi Canpolat bir konuşma yaptı.

14. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim
Sempozyumu IITAS (International İzmir Textile
and Apparel Symposium) 25-28 Ekim tarihleri
arasında İzmir- Çeşme’de yapıldı. Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği
Bölümü tarafından üç yılda bir düzenlenen bu
etkinlik, sektörün gelişimine son derece önemli katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra, eş zamanlı olarak Medikal Tekstiller Kongresi (EGEMEDITEX 2017) da üçüncü kez düzenlendi.
Tekstil ve hazır giyim endüstrisini temsil eden
çok sayıda katılımcının gösterdiği ilgiden
memnun olduğunu belirten Sempozyumun
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. E. Perrin
Akçakoca Kumbasar, IITAS’ın düzenlendeği her
seferde ileriye yönelik adımlar attığını ve kapsamını geliştirdiğini ifade etti.
Kumbasar, alanlarında uzman araştırmacı ve
firmaların sundukları bildirilerin sektörün gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğunu
belirterek, sözlerine “Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından tekstil ve hazır giyim endüstrisini temsilen çok sayıda katılımcının ilgi odağı
olma yolunda büyük aşamalar kaydeden ve
geleneksel olarak düzenlediğimiz IITAS ve
2010 yılında başlattığımız EGEMEDITEX Kongresi, en son yeniliklerin ve güncel konuların
paylaşıldığı, karşılıklı bilgi alışverişinin sağlandığı platformlardır” şeklinde devam etti. Sempozyumun ilk gününde yaptığı konuşmasında
Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu ‘Tekstil sanayii gelecekte nerede üretecek?’ başlıklı sunumunda,
katma değerli üretime geçilmesinin sektör için
olmazsa olmaz bir gereklilik olduğuna dikkat
çekti. Yaptığı konuşmada Endüstri 4.0’ın gelişimini anlatan Siemens Türkiye Genel Müdür
Yardımcısı Ali Rıza Ersoy Türkiye’nin bu alanda
var olmasının önemine değindi.
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Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Yönetim Kurulu Dr. Vehbi Canpolat, açılış
töreninde yaptığı konuşmada “Türkiye Tekstil
Terbiye Sanayinin Günümüzdeki Yeri Ve Gelecek 10 Yıl İçin Vizyonu” konulu bir konuşma
yaptı. Dünya markalarının artık eskisi gibi altı
ay, bir yıl öncesinden milyonlarca adet sipariş
vermediğine dikkat çeken Canpolat, firmaların çok daha az adetlerde sipariş vererek, ürün
raflarını devamlı yeni ürünlerle değiştirmek
istediklerini söyledi. Bugün bir mağazaya gittiğinizde zaten bunu göreceksiniz. Canpolat
“Bunu Uzak Doğu’dan tedarik etmek gerek
lojistik anlamda, gerek hız anlamında, gerek
dünyada malın devamlı değişmesi anlamında
çok kolay işler değil. Bu nedenle, Türkiye bu
konuda çok büyük bir altyapıya sahip oldu. Bunun temel nedeni de tekstil terbiye sanayisinin

gücüne bağlı. Tekstil terbiye sektörü, tekstilin
dinamosudur. Tekstil terbiye sektörü güçlü olmayan bir ülke, tekstilde ben de varım ben de
güçlüyüm diyemez. Canpolat, Türk tekstilinin
dinamosu olan tekstil terbiye sektörünün 600
fabrikasıyla, bilgi birikimiyle, üretim kapasitesiyle ve kalitesiyle, doğal elyaf denilen pamuk
ve viskon elyaflardan üretilen başta örme kumaşlarda dünya liderliğine oynuyor” şeklinde
konuştu. Avrupa’ya, yakınlığımızdan dolayı fast
fashion (hızlı moda) konusunda hizmet verebilecek tek ülke olduğumuzu söyleyen Canpolat,
bilgi birikimimiz ve tecrübemizle gelecekte
artacak olan hızlı moda taleplerine rahatlıkla cevap verebilecek konumda olduğumuzu
önemle vurguladı. Canpolat, tekstil terbiye
sektörünün geleceğini olumlu olduğunu ve iyi
günler göreceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

IITAS 2017’DE SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ ÇOK
SAYIDA KONU ELE ALINDI
Üç gün süren sempozyumda birçok önemli
konu yer aldı. Sanayi ve üniversitenin son derece verimli bir işbirliği şeklinde gerçekleşen
bu başarılı organizasyonda dokuma, örme ve
dokusuz yüzeyler teknolojisi, boya terbiye ve
baskı teknolojisi, elyaf ve iplik teknolojisi, tekstil
makineleri, tekstil kimyası, teknik tekstiller, hazır giyim, nanoteknolojisi ve nano elyaflar, proses ve uygulamalardaki son gelişmeler, ekoloji
ve çevre, giysi konforu, kalite kontrol, modelleme ve simülasyon teknikleri, tekstil sektöründe
e-aktivite uygulamaları, tedarik zincir yönetimi,
tekstil tasarımı ve moda, tekstil eğitimi, tekstil
ekonomisi ve işletmeciliği gibi çok sayıda konu
ele alındı.
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6. Ulusal Verimlilik Kongresi

Gerçekleştirildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. Ulusal Verimlilik Kongresi, 7 Aralık
tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Bu kongrede, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD)
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Canpolat verimlilik ve sürdürülebilirlik konularını içeren bir
konuşma yaptı.

Kamu, özel sektör ve akademisyenlerden
oluşan çok sayıda temsilcinin katılımıyla gerçekleşen kongre kapsamında Verimlilik Genel
Müdürlüğü ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüsü işbirliği ile yürütülen “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi” projesi çıktıları paylaşıldı.
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Canpolat bir konuşma yaptı.
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Canpolat konuşmasında, Türk Tekstil Terbiye Sektörünün, ülkemizin en önemli üretim
gücüne sahip olan tekstil sektörünün başarısında en büyük paya sahip olduğuna dikkat
çekti. Canpolat “Sektörümüzün Türkiye’nin
farklı illerinde kurulu 600’ün üzerinde fabrikası
bulunmaktadır. Bunlarda günlük ortalama 30
ton üretim ile toplamda günlük 18.000 ton civarında kumaş üretilmektedir. Bu rakamlar, 10
milyar dolarlık ihracatı yapılan kumaş anlamına
gelmektedir.

Ayrıca ihracatı yapılan ve iç tüketimde kullanılan konfeksiyon kumaş ihtiyacının yüzde 95’ini
sağladığı görülmektedir” dedi.
Canpolat, bu miktarda üretim için günlük 1820 bin ton hammaddeye ihtiyaç duyulduğunu
ifade etti. Bir ton kumaş üretmek için ortalama
100 ton su tüketildiğine dikkat çeken Canpolat,
bunun günde 1.8-2 milyon ton su tüketimi anlamına geldiğini belirtti. İşletmelerin ayda ortalama 1 milyon Kwa elektrik tükettiğini belirten

Canpolat, bunun için 400 ton civarında doğalgaz ya da eşdeğer farklı enerji türünün kullanılmakta olduğunu sözlerine ekledi. Canpolat
üretim için boya kimyasalları, tuz ve sodanın da
kullanıldığını vurguladı.
Bütün bunların, günümüzde maliyetlerin artması, karlılığın azalması anlamına geldiğini
belirten Canpolat, gün geçtikçe çevreye olan
duyarlılık konusunda bilinçlenmemiz gerektiğini, gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakabilmek için, üretirken en az doğal kaynak
kullanılmasının önemini vurguladı.
Canpolat “Bu nedenle, gerek ülkemiz gerek
sektörümüz için kaynak verimliliği çok şey ifade etmektedir. Sektörde kaynak tasarrufu için
yapılabilecek birçok şey vardır. Bunların bir kısmına az, bazısına çok yatırım gereklidir.

Bir kısmına ise hiç yatırım gerekmemektedir.
Sanayicilerimiz ve işletmelerimizde kaynak
verimliliği bilincinin oluşturulması ve bununla ilgili birimlerin kurulmasını sağlamak gerekmektedir. Sektörümüzde kaynak verimlilik
potansiyelinin hayata geçirilmesindeki her
kazanım gerek çevresel etki, gerekse eko verimlilikte çok ciddi faydalar sağlayacaktır. Diğer
bir deyimle; daha az kaynak tüketimi yapılacak,
daha az çevre kirliliği oluşacak, bunların yanı
sıra daha çok ekonomik değer üretilmiş olacaktır” şeklinde konuştu. Canpolat, bu durumu sayısal verilerle de ispatladı: “Zira kaba bir şekilde
bakarsak; yüzde 5’lik verimlilik sağlanması halinde ortalama aylık gideri 3-4 milyon TL olan
işletmelerimizde yıllık 2-2.4 milyon TL ekonomik kazanım sağlayabiliriz. Bunun yanında yaklaşık; ayda 10 bin ton hammadde, 900 bin ton
su, 30 milyon Kwa elektrik, 12 bin ton doğalgaz

tasarruf mümkün olacaktır. Bu şekilde daha az
kaynak tüketimi ve buna bağlı çevre ve ekolojik
kazanımlar elde edilecektir” dedi.
Canpolat, bütün bunları hayata geçirebilmek
için sektör bazında ayrıntılı, uygulanabilir, ekonomik karşılığı olan, finansman ile desteklenen,
gerekirse teşvik kapsamına alınan dünyadaki
uygulamaların incelenerek rapor haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Canpolat “Her sektörün, STK’ları ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri
kanalı ile çok daha duyarlı hale getirilmesi ve
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Gerekirse, artık bugün geçerliliğini yitirmiş kaynak tüketimini engellemek adına, ülkemiz için verimli olmayan makina parkının değişimi için teşvik edici
unsurlar hayata geçirilmelidir” diyerek sözlerini
tamamladı.
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KAMBOÇYA,
TEKSTİL İŞÇİLERİNİN
MAAŞLARINI 2018’DEN İTİBAREN
%11 ARTTIRACAK
• Ekim ayı başında alınan karar ile Kamboçya’da tekstil ve
ayakkabı sektörü işçilerinin aylık asgari ücretlerinin 2018
yılından itibaren 170 USD’ye çıkartılmasına karar verildi.
• Konfeksiyon sektöründe yaklaşık 700.000 kişi istihdam
ediliyor ve konfeksiyon işçilerinin oyları 2018 genel seçimlerinde ön plana çıkıyor.
• Ülkeyi yaklaşık 30 yıldır yöneten Hun Sen son haftalarda
neredeyse her gün konfeksiyon işçileri ile bir araya gelip,
selfie çekiyor ve beraber öğle yemeği yiyor.
• Konfeksiyon işçileri son yıllarda polis ile çatışırken, kayıtsız işçileri çalıştıran bazı sendikalar hükümeti protesto
eden muhalif tarafa kaydılar.
• Kamboçya’da 2012 yılında 61 USD olan asgari ücret son
5 yılda %150’nin üzerinde artış göstererek 2017 yılında
153 USD’ye çıkmıştı.

PAKİSTAN’IN YENİ BAŞBAKANI
TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ
CANLANDIRMAK İÇİN
ÇABA SARF EDİYOR
• Pakistan’ın yeni başbakanı Shahid Khaqan Abbasi ihracatta keskin düşüşün devam ettiği bir dönemde, ülkenin tekstil sektörüne yardımcı olmak
için istekli olduğunu gösterdi.
• Rüşvet skandalı sonrasında görevinden ayrılan Nawaz Serif’in yerine göreve başlayan Abbasi tekstil sektörü ile ilgilenecek bir bakan atadı.
• Yeni bakanın önündeki en önemli sorunlar sektördeki artan maliyetler,
geçici vergi iadeleri ve enerji kesintileri olarak görülüyor.
• Maliyetlerin azaltılması için hükümetin tarım politikalarını gözden geçirmesi ve özellikle pamuk tarımına önem vermesi isteniyor.
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MISIR, MİNYA’DA TEKSTİL
ENDÜSTRİSİNİ GELİŞTİRMEK
İÇİN ÇİN İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

ITMA 2019 OTOMASYONA
ODAKLANACAK

• Mısır Tekstil Sektörü Yüksek Kurulu, Minya’da tekstil endüstrisi üzerine uzmanlaşmış bir serbest bölge projesi
geliştirmek için büyük bir Çinli şirketle ortaklık kurmaya
çalışıyor.

• Dünyanın en büyük tekstil
ve hazır giyim makineleri fuarı
ITMA, 2019 yılında düzenlenecek bir sonraki fuarda akıllı
giysi teknolojileri ve otomasyona odaklanacak.

• Proje Mısır’ı ve özellikle Minya’yı Orta Doğu ve Afrika’daki
tekstil endüstrileri için bölgesel bir merkeze dönüştürmeyi ve bölgenin tekstil endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamayı
hedefliyor.
• Hükümet ise uluslararası finans kurumları aracılığıyla
sağlanacak fonların bir kısmını karşılayacak ve tekstil endüstrisinde uzmanlaşmış eğitim programlarının uygulanmasını sağlayacak.
• Mısır hükümeti diğer yandan döviz kurunun serbestleştirilmesi, yakıt sübvansiyonlarının yeniden yapılandırılması
ve katma değer vergisinin uygulanmasını içeren iddialı bir
ekonomik reform programını da uygulamaya koyuyor.

• Giyim üreticilerinin imalat
süreçlerini gelecekte optimize edecek teknolojileri kullanmalarına yardımcı olmak için
ITMA 2019, geniş bir yenilikçi
çözüm serisi sergileyecek.
• Fuarda hazır giyim üretiminde kullanılan makinelerden, diğer tekstil makinelerine, yardımcı makine ve aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede üretkenliği maksimize etmek için tasarlanmış ürünler sergilenecek.
• Sergilenecek ürünler arasında aşağıdaki sistemler yer alacak:-Giysi üretimi
için ürün planlama, tasarım ve ilgili otomasyon teknolojisi için yazılım ve
sistemler-Üretim geliştirme için ekipmanlar-Kesme hazırlığı, kesim ve ilgili
otomasyon teknolojileri-Dikiş makineleri-Dikiş malzemeleri ve sarf malzemeleri-Terbiye işlemleri için makine ve ekipmanlar
• TMA yetkilileri rezervasyonların başlandığı Mayıs ayından bu yana fuar
alanının yaklaşık %50’sinin ayrıldığını belirtiyorlar.
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ÖZBEKİSTAN 1 MİLYAR
DOLARLIK TEKSTİL İHRACATI
SÖZLEŞMESİNE İMZA ATTI

• Özbekistan, 13. Özbek Pamuk ve Tekstil fuarının ardından başta Rusya,
Türkiye, Güney Kore, Singapur ve Moldova’nın olduğu birçok ülke ile yarı
mamul ve mamul tekstil ürünleri konusunda 1 milyar dolarlık anlaşmaya
imza attı.
• Özbekistan 2021 yılı itibari ile ülkede üretilen tüm pamuğu işlemeyi
planlıyor. Bu amaçla birçok yatırım yapılıyor ve 2020 yılına gelindiğinde,
yerel işletmelerin kapasitesi, Özbekistan’da üretilen pamuğun tamamının işlenmesine olanak sağlayacak. Bu yıl ise üretilen pamuğun %70’nin
ülke içinde işlenmeyi planlanıyor.
• 2021 yılı tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatının, 2016 yılı rakamının
2 katı olması hedefleniyor.
• Özbekistan son yıllarda pamuk elyaf işleme hacmini artırmak için tutarlı
adımlar atıyor. Bu amaçla 112 yeni teknolojik fabrikanın kurulması hedeflenirken, 20 fabrika ise kapasitesi arttırılarak modernize edilecek.

TÜRKİYE’NİN TEKSTİL BASKI
PAZARINDAKİ BÜYÜMESİ SÜRECEK
Smithers Pira, ‘Dijital Tekstil Baskının 2021 Yılına Kadar Geleceği’ başlıklı raporunda, dijital tekstil baskı pazarına 2016 yılında 1.17 milyar
Euro’luk değer biçerek, 2016-2021 yılları arasında yıllık ortalama %12.3
büyüme öngörüsünde bulundu. Tekstil baskısının, katılımcılar arasında yaygınlaşan bir uygulama olduğunun tespit edildiği Fespa Print
Census 2015’e göre bunların %27’si halihazırda hazırgiyim baskısında
yer alırken, bu alanda görülen büyüme oranı, diğer büyüyen uygulamalarla karşılaştırıldığında en yüksek seviye olan %81’e erişiyor. Baskı
servis sağlayıcılarının yatırım planları arasında net biçimde yer alan
bir diğer alan Tekstil baskı ekipmanları ki katılımcıların %21’ bu alana
bütçe ayırmaya odaklanmış durumda. Bunların içerisinde de %12’lik
bir dilim termal transfer ekipmanı almayı planlıyor.
TEKSTİL BASKI SEKTÖRÜ YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP
2013 yılı verilerine göre, GSYİH’nın yaklaşık %7’sini oluşturan konfeksiyon ve tekstil, Türkiye ekonomisinin en büyük ve en iyi performans
gösteren sektörleri arasında yer alıyor. Ülke çapında faaliyet gösteren
56.000 tekstil ve konfeksiyon firması ile önemli bir avantaja sahip olan
Türk pazarı küresel pazarında en önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Bu verileri destekler biçimde, tekstil ve konfeksiyon ürünleri,
Türkiye’nin 2015 yılı toplam ihracatının yaklaşık 1/5’ine karşılık gelen
27,6 milyar ABD Dolarına erişti. Tekstilin önde gelen üreticilerinden
biri olan Türkiye, buna paralel oldukça aktif bir tekstil baskı pazarına sahip. Geleneksel serigrafi ve rotasyon baskı hakim süreçler iken,
toplu üretimden kişiselleştirmeye geçiş nedeniyle, dijital tekstil baskı
da hızla büyüyor. Dijital baskının bir avantajı hızlı geri dönüş süreleri
ve bu, sezon değişimi ve sınırlı sayıda giysi üretimi nedeniyle moda
endüstrisi için artan bir öncelik oluyor. Tekstil uzmanı baskıcılar için,
konfeksiyon baskısının ötesinde, bayraklar ve afişler, iç dekorasyon
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öğeleri ve mobilya, tablet kapakları gibi tüketici ürünlerinin baskı
uygulamalarında ilgi çekici fırsatlar bulunuyor. Fespa Print Census
sonuçlarına göre tekstil sektöründe dekoratif uygulamalar %78’lik bir
artış kaydetti ki buna havlu, yatak takımı, perde, döşeme, yastık, masa
örtüsü vb. ürünler dâhil. Türkiye de, küresel olarak büyüyen ev tekstili
üretimi pazarında, geniş ürün yelpazesi ve üst seviye kalitesiyle dünya
liderlerinden biri olarak, önemli bir rol oynuyor.
TÜRKİYE TEKSTİLDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE
Türkiye sadece yerli ev tekstil sektörüne hizmet etmekle kalmıyor,
aynı zamanda üretiminin %60’ını ihraç ediyor. 2015 yılında bu ihracatın en büyük ürünleri arasında; havlu, bornoz, sabahlık, perde ve
yatak takımı bulunuyor. Türkiye’nin ana ev tekstili ihraç ülkesi Almanya
iken buranın yanı sıra, ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Hollanda da
Türk üreticiler için önemli ihraç pazarları arasında bulunuyor. Tekstil
tabelaları, dijital tekstil baskısında da büyük fırsatlar sunuyor. Fespa
Print Census’a göre, tekstil yüzeyler tabela ve grafik alanlarında önemli ilerlemeler elde etmiş durumda. Şöyle ki baskı hizmeti sağlayıcılarının (PSP) %67’si tekstil tabelada sürekli büyümeyi gözlemliyor. Görsel
iletişim sektöründe, tekstil yüzeylere baskı konusundaki artan ilgi, iki
önemli noktadan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bunlar estetik ve ekonomi.
DAHA YUMUŞAK, ZARİF GÖRÜNÜŞLÜ VE DOĞAL HİSSETTİREN
ÜRÜNLER
PVC vinil ve sert malzemelere alternatif olarak, baskılı tekstil çok yönlü,
daha yumuşak ve zarif görünüşlü olmakla beraber, doğal hissettiren
ürünler arayan ticari müşteriyi de güçlü bir şekilde cezbediyor. Tekstilin akıcılığı estetik açıdan da oldukça cazip ve aynı zamanda ekonomik
avantajları beraberinde getiriyor. Tekstil alt katmanlarını depolamak
ve taşımak daha ucuza mal oluyor ve bu ürünler katı malzemelere
kıyasla yeniden kullanıma daha uygun nitelik taşıyor.

ALMAN TEKNOLOJİSİ ABD
VE MEKSİKA TEKSTİL
PROFESYONELLERİ İLE BULUŞTU

VDMA Tekstil Makineleri Birliği, ABD ve Meksika’daki tekstil endüstrilerine
yönelik oldukça verimli etkinlikler düzenledi. 6 Kasım’da Charlotte’da düzenlenen VDMA Tekstil Makineleri Konferansı’na, ABD tekstil, nonwoven
ve halı sektörlerinde karar alıcı pozisyonda bulunan 80’i aşkın temsilcinin
yanı sıra 25 tane de önde gelen tekstil makineleri ve aksesuar üreticisi
firma yer aldı. Konferansın ertesinde, Mexico City’de 8-9 Kasım tarihleri
arasında düzenlenen iki günlük etkinlik ise yaklaşık 450 müşteriye ve 30
tekstil makine ve aksesuar üreticisine ev sahipliği yaptı ki bu da etkinliği VDMA Tekstil Makineleri Birliği’nin şimdiye kadarki en başarılı organizasyonlarından birisi haline getirdi. Meksika Tekstil Odası CANAINTEX
tarafından Mexico City’de düzenlenen konferansta, Almanya’nın tekstil
makineleri ve mühendisliğinde dünyanın en iyi ülkelerden birisi olduğunu belirten CANAINTEX Başkanı José Cohen Sitton Sitton sözlerinin
devamında, Meksika tekstil endüstrisi olarak teknolojinin zirvesinde yer
almak istiyorlarsa, devam eden NAFTA müzakerelerinin sonucu ne olursa
olsun, teknolojiye yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Müşterilere
odaklanan bu iki etkinliğin ertesinde, 10 Kasım’da da Mexico City’deki
Instituto Politécnico Nacional’da (Ulusal Politeknik Enstitüsü) geleceğin
mühendislerini hedef alan bir eğitim oturumu gerçekleşti. VDMA’nın
gelecekteki müşterilerin eğitimini geliştirmeye katkısının büyük takdir
gördüğü etkinlik dâhilinde yaklaşık 500 tekstil mühendisliği öğrencisi,
18 tekstil makine ve bileşen üreticisinden gelen teknik sunumları takip
ederken, şirket temsilcileri de fakültenin makina bölümüne ziyaret düzenledi. VDMA üyesi firmaların, eğirme, boyama ve terbiye alanlarındaki
son üretim teknolojilerinin sunumunu gerçekleştirdiği etkinlik dâhilinde
ele alınan başlıca konular tekstil ve tekstil makine endüstrisinin (Endüstri
4.0 / endüstriyel internet) dijitalleşmesi, yüksek verimlilik ve karlılık, enerji, su ve malzeme tasarrufu, kompozit ve nonwoven gibi büyüme potansiyeli olan yeni uygulamalar ve teknik eğitim merkezleri olarak sıralandı.

ABD’deki etkinliğe katılan VDMA üyesi firmalar:
A. Monforts Textilmaschinen, ANDRITZ Kuesters, Autefa Solutions, Brueckner Textile Technologies, DILO Systems + TEMAFA, Lindauer DORNIER,
Erhardt+Leimer, Groz-Beckert, Interspare, Körting Hannover, Mahlo, Karl
Mayer, Neuenhauser Maschinenbau, PLEVA, Reseda Binder, Georg Sahm,
Saurer Components (Saurer Temco), Sedo Treepoint, Textechno Herbert
Stein, Thies, Truetzschler, Welker Vakuum, Oerlikon Textile (Barmag +
Neumag).
Meksika’daki etkinliğe katılan VDMA üyesi firmalar:
A. Monforts Textilmaschinen, Allma Volkmann Zweigniederlassung der
Saurer Germany, ANDRITZ Asselin- Thibeau, Autefa Solutions, Brueckner
Textile Technologies, DILO Systems + Temafa, Erhardt+- Leimer, Groz-Beckert, Georg Sahm, Interspare, Jakob Mueller, Körting Hannover, Mahlo,
Mayer & Cie., Karl Mayer, Neuenhauser Maschinenbau, Oerlikon Textile
(Barmag + Neumag), PLEVA, Reseda Binder, Saurer Components GmbH
Branch Hammelburg, Schlafhorst branch of Saurer Germany, Sedo Treepoint, SETEX Schermuly textile computer, Textechno Herbert Stein,
Thies, Truetzschler, Welker Vakuum, Xetma Vollenweider.

İSVİÇRELİ ŞİRKETLER SCHOELLER VE TEXTİLCOLOR DEVRİMCİ
POLYESTER BOYAMA İŞLEMİNİ GELİŞTİRDİ
“ecodye” özellikle polyester boyama işlemlerinde kullanılan yeni yardımcı bir konsept. Bu teknoloji boyama işlemlerini hızlandırmakta ve
maliyetleri düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda az sayıda kaynak tüketimi ile çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır. Daha az
zaman, daha az su, daha az enerji – yeni ecodye yardımcı konsepti
polyester iplikler ve parça kumaşlar için çevre dostu ve düşük maliyetli
boyama işlemlerine imkan sağlamaktadır. Isıtma aşamasını kısaltmakta
ve böylece işlemi %30’dan daha fazla hızlandırmaktadır. Aynı zamanda
kumaşlar soğutucu boya banyosunda temizlenebildiğinden enerji tüketimini %20 ve su tüketimini %25 azaltmaktadır. Ek olarak ecodye polyester tekstillerdeki boyama homojenliğini geliştirmektedir. Noktalar
ve boya yığınları neredeyse tamamen ortadan kalkmakta ve kumaşlar
üzerinde polyester oligomerleri sonucu ortaya çıkan çöküntüler de
artık görülmemektedir. ecodye iyi bir gölge istikrarı sunmakta ve partiden partiye ortaya çıkan yeniden üretim problemlerinin üstesinde gelmekte ve böylece çift renklendirme oranını azaltıp boyama makinesi-

nin uzun vadeli fayda ve verimlilik kapasitesini artırmaktadır. Başarılı bir
lansman sonrasında ecodye halihazırda çok sayıda pozitif test sonucu
elde etmiştir. Polyesterli ürün üreten müşteriler tarafından bu teknoloji
dış giyim, spor giyim ve teknik dokuma kumaşlar kategorilerinde ve
başlıca Avrupa, Güney ve Orta Amerika, Türkiye, Bangladeş ve Çin’de
kullanılmaktadır. Schoeller Technologies AG COO’su Hans Kohn: “ecodye geleceğin yardımcısıdır. Yalnızca yardımcı konseptinin gelişiminde
büyük bir uzmanlık gerektirmez, aynı zamanda tekstil uygulamasında
da bu gereksinim vardır. Bu ileri düzey ürünü Textilcolor ile ortaklığımız
sonucu geliştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.
Yeni teknoloji çevre dostu ve uygun maliyetli boyama işlemi sağladığını kanıtlamıştır. ecodye bluesign®-sertifikalı olup tüm tekstil çeşitleri,
makineler ve substratlar ile mevcut boya tarifleri için uygundur. Ayrıca
ilave bir yatırım veya dönüşüm gerektirmemektedir. Her bir uygulamaya yönelik potansiyel tasarruf özel geliştirilmiş bir hesaplama programı
kullanılarak bireysel olarak ayarlanabilmektedir.
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TEKSTİL YARIŞINA AFRİKA’DAN

YENİ BİR OYUNCU KATILIYOR
100 milyonu aşan nüfusuyla Doğu Afrika ülkeleri içinde önemli bir yere sahip Etiyopya tarım ve
hayvancılıktan sonra tekstilde önemli fırsatlar sunmaya başladı. Türk tekstil şirketlerinin yanı sıra
Çin, Hindistan, Belçika, İspanya, Fransa ve Endonezyalı şirketler de yatırım için Etiyopya’ya yöneldi.
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Afrika’nın en yoksul ülkelerinden biri tekstil
merkezleri arasına katılmak için kolları sıvadı.
Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanan Etiyopya tekstil ve hazırgiyim sektöründe atağa
kalktı. İlk hazırgiyim fabrikasını 1939 yılında
kurarak tekstil yolculuğuna başlayan ülke son
5 yılda tekstilde önemli yol katetti. Tekstilde yabancı yatırımcı çekmek amacıyla birçok teşviki
devreye sokan Etiyopya, 2030 yılında tekstil ihracatını 30 milyar dolara çıkarma hedefi koydu.
2017’DE 1.2 MİLYAR DOLAR YABANCI
YATIRIM ÇEKTİ
100 milyonu aşan nüfusuyla Doğu Afrika ülkeleri içinde önemli bir yere sahip Etiyopya tarım
ve hayvancılıktan sonra tekstilde önemli fırsatlar sunmaya başladı. Türk tekstil şirketlerinin
yanı sıra Çin, Hindistan, Belçika, İspanya, Fransa
ve Endonezyalı şirketlerin de yatırım için yönel-

diği Etiyopya’nın tekstil sektöründeki yabancı
yatırım 2016/2017 mali yılının ilk yarısında 1.2
milyar dolara ulaştı. Etiyopya Yatırım Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre sektöre söz konusu
dönemde, 71’i Çinli olmak üzere 124 yabancı
şirket yatırım için temasa geçti. 30 yatırım talebinin geldiği Hindistan’ın gelecekte önemli bir
oyuncu olacağına dikkat çekildi. Bangladeşli firmaların bile Etiyopya’da üretim planları olduğu
belirtiliyor. Örneğin ülkenin önde gelen tekstil
ve hazırgiyim firmalarından DBL Etiyopya’da
büyük bir yatırım planı açıkladı. Önemli bir pamuk üreticisi olması, hammadeye yakın olmak
isteyen ülkeler için Etiyopya’nın cazibesini artırıyor. Ancak pamuk ekimi için elverişli alanların
halen küçük bir bölümünün kullanılıyor olması
Etiyopya pamuğunun fiyatını artırıyor. Yabancı
yatırımcılar pamuk üretimine düzenleme getirilmesini istiyor.
Ülke ayrıca Afrika ülkelerine ve Avrupa’ya açılan
bir kapı olarak görülüyor. ‘Afrika Boynuzu’ olarak
bilinen bölgedeki komşu Cibuti’ye uzanacak
demiryolu hattının açılması da ülkenin endüstriyel bölgelerinden yapılan nakliyatın hızlanması açısından önemli bir gelişme.Etiyopya’da bir
tekstil ürününün fabrikadan çıkarak Avrupa’daki
müşteriye ulaşması Asyalı rakiplerine göre daha
uzun zaman alıyor. Etiyopya Tekstil Kalkınma
Enstitüsü’nün hazırladığı bir rapora göre, ülkedeki fabrikadan çıkan ürün Avrupa’daki müşteriye 44 günde varırken, Bangladeş ortalama 28
gün, Çin ise 21 günde malını teslim ediyor. Bu
da maliyetleri artırıyor. Ancak Addis Adaba’yı
Kızıl Deniz’e bağlayacak 4 milyar dolarlık demiryolunun Cibuti Limanı’na ulaşım süresini 2-3
günden 8 saate indirmesi bekleniyor.
Bu arada Etiyopya hükümeti sektöre ivme kazandırmak amacıyla çeşitli şehirlere endüsriyel
parklar inşa ediyor. Temmuz ayında 2 endüstriyel parkın açılışı yapılırken, bu yıl 2 tanesinin
daha tamamlanacağı belirtiliyor. Hükümet,
2020 yılına kadar endüstriyel parkların inşası
için 1 milyar dolarlık harcama yapacak. Bu arada
sektördeki şirketlere vergi kolaylıkları sağlanıyor.
Devlet Bankası, üretiminin yüzde 70’ini denizaşırı pazarlara satan işletmelerin fabrikalarını
büyütme maliyetlerinin yüzde 60’ına kadarını
karşılarken, 10 yıllık vergi maufiyeti ve düşük
faizli kredi olanağı tanıyor. Düşük verimlilik dezavantaj oluşturuyor.Geçmiş tecrübeler tekstilin
endüstriyel kalkınmada önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Ancak Etiyopya’nın henüz yolun
çok başında olduğuna da dikkat çekiliyor. Dünya Bankası verilerine göre Vietnam 2015 yılında
27 milyar dolar, Bangladeş 28 milyar dolar, Çin
273 milyar dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirirken Etiyopya’nın ihracatı sadece 115 milyon
dolar oldu. Ayrıca ülkenin sunduğu fırsatların
yanında bazı dezavantajlar da bulunduruyor.
Verimliliğin düşük olması, kalite farkındalığının
düşük olması, tasarım ve ürün geliştirme kapasitesine sahip olmaması, yetersiz idari yapı,
vasıflı elemana erişim sıkıntısı ve sistemin etkin

bir şekilde yürümemesi ülkede sektörün noksanlıkları olarak gösteriliyor.
GAP VE H&M ÜRETİME GELDİ,
DECATHLON ÜRÜN TEDARİK EDECEK
Hükümetin hedefl eri arasında dünyanın önde
gelen şirketlerini çekmek de var. Reuters’da yer
alan bir analize göre Gap, H&M gibi bazı devler
çoktan geldi bile. Calvin Klein ve Tommy Hilfiger markalarını üreten Amerikan PVH bu yıl
kendi fabrikasını kuracak. Levi’s, Zara için üretim
yapan Dubai merkezli Velocity Apparelz Companies ve müşterileri arasında Armani ile Hugo
Boss bulunan Çinli Jiangsu Sunshine Group da
fabrika kuracaklar arasında. Fransız perakende
satış grubu Decathlon ve Çin ile Hindistan’dan
150 şirketin daha Etiyopya’dan ürün tedarik etmeyi planladığı da belirtiliyor.
TÜRK AYKA TEKSTİL ÜLKENİN EN
BÜYÜKLERİNDEN
Etiyopya’nın en büyük tekstil fabrikaları arasında Türk şirketi Ayka Tekstil de bulunuyor. Yaklaşık 7 bin kişiyi istihdam eden şirket, ülkenin en
büyük ihracat yapan firmalarından biri konumunda.
Etiyopya’nın avantajları neler
• Sektör güçlü bir büyüme sergilemeye başladı.
Son 6 yılda teksitl ve hazırgiyim sektörü ortalama yüzde 51 büyüme gösterdi.
• Siyasi ortam istikrarlı.
• Serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor.
• Yatırımcı dostu makroekonomik politikalar ve
istikrarlı döviz rejimi.
• Dinamik bir demografik yapı. 100 milyonun
üzerinde nüfusu var.
• Doğu ve Güney Afrika Tercihli Ortak Alanı vasıtasıyla 23 Afrika ülkesine; ‘Lome Convention’
anlaşması vasıtasıyla AB ülkelerine; Afrika Büyüme ve Fırsat Anlaşması (AGOA) yoluyla ABD
pazarına gümrüksüz erişim fırsatı.
• Ucuz işgücü (Bir fabrika işçisinin aylık ücreti
50 ila 60 dolar. Tekstil üreticisi diğer ülkelerden
Kenya’da aylık ödeme 140-160 dolar, Bangladeş’te 70- 90 dolar, Vietnam’da 150-170 dolar ve
Çin’de 400-500 dolar.
• Ortadoğu, Avrupa ve Asya’daki kârlı pazarlara
yakın olması nedeniyle stratejik bir konumda
bulunması.
• Elverişli iklim ve toprakların yanında ucuz
hidro enerji (tekstil fabrikaları 0.002 dolar/KW
ile 0.78 dolar/KW arasında edeme yapıyorlar)
pamuk üretimi ve tekstilde rekabet gücünün
artırılması için önemli bir potansiyel sağlıyor.
ÜLKE KÜNYESİ
• Başkent: Addis Ababa
• Nüfus: 102.4 milyon
• Yüzölçümü: 1.127.127 km2
• GSYİH: 72.37 milyar $
• Kişi başına GSYH: 706 $
• Parası: Etiyopya Birr (1 dolar=27.26 ETB)
• İşsizlik oranı: %16.7 (tahmini
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BMD ve İHKİB Hİndİstan’dan
umutlu döndü: 30 yaş altında

600 Mİlyon kİşİ BÜYÜK
POTANSİYEL

Akıllı telefonlar ve dijital iletişim araçları sayesinde bulundukları yeri, konumu beğenmeyen gençler,
farklı bir yaşamın özlemi içinde hareket ediyorlar. Geleneksel kıyafetler yerine modern tasarımlara
yöneliyorlar. Halen dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi konumundaki Hindistan 30 yıl içinde
önemli bir tüketim toplumuna dönüşecek.

Volkan Atik

İHKİB Başkan Yardımcısı Volkan Atik, 5-6 saatlik
mesafedeki Hindistan’ın 1,3 milyar nüfusunun
yarısının 30 yaş altı olduğuna işaret ederek, bu
büyük potansiyeli değerlendireceklerini bildirdi. İç pazarındaki doygunluk ve başta mağaza
kiralamaları olmak üzere artan maliyetler nedeniyle yurt dışına odaklanan Türk markaları,
alternatif pazar arayışlarına hız verdi.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile İstanbul
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) ilk kez beraber düzenledikleri
Hindistan ticaret turuna katılan markalar çok
olumlu izlenimlerle Türkiye’ye döndü. Ticaret
turunu değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, 1.3 milyarlık nüfusu ile Hindistan’ın devasa
bir pazar olduğunu söyledi. Hindistan’ın Türk
markalarının zihninde çok uzak bir pazar olarak
yer ettiğini belirten Öncel, “Yurt dışına açılım
çerçevesinde üyelerimiz arasında anketler yapıyoruz.
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Hindistan en çok merak edilen ülkeler arasında yer alıyordu” dedi. Sinan Öncel, Ekonomi
Bakanlığı’nın desteklediği ticaret turuna Türkiye’nin önde gelen markalarından AVVA, Colin’s,
Collezione, Damat Tween, Dufi, Kiğılı, Mavi,
Network, Tuğba ve Twigy’nin katıldığını bildirdi.
Landmark, Major Brands, Future Retail ve Reliance’n de aralarında bulunduğu Hindistan’ın
önemli yatırımcıları ile 300’ün üzerinde görüşme yaptıklarını vurgulayan Öncel, izlenimlerini
ise şöyle anlattı: “Hindistan’da 460 AVM bulunuyor. Tıpkı Türkiye’deki gibi birer sosyalleşme
alanına dönüşen AVM’lerin tamamında dolar
ve avro yerine yerel para birimi Rupi ile kiralama yapılıyor.
Rusya gibi gelişen pazarların ilk yıllarını andıran
görüntülere şahit olduk. 1.3 milyar nüfuslu bu
devasa pazar Batılı perakende markalarının radarına son birkaç yılda girdiğini gözlemledik.
H&M, Zara, Massimo Dutti, GAP, Banana Republic gibi bildiğimiz Batılı markaların tamamı son 6-7 yılda Hindistan’da mağazalaşmaya
başlamışlar. Örneğin Zara 2010’da Hindistan’a
girmiş ve halen 20 büyük mağazası bulunuyor. 2015’te ilk mağazasını açan H&M ise 21
mağazaya ulaşmış bulunuyor. Bu iki markanın
Hindistan’daki agresif büyüme stratejisi bizi çok
etkiledi. Biz giderken Hindistan’da bu kadar çok
Batılı marka göreceğimizi tahmin etmiyorduk.
Hindistan bizim için kolay değil ama zor da değil. İki büyük hazır giyim markamız Hindistan’da
bir süredir nabız yokluyorlar. Yakın gelecekte
Türk markalarının da bu devasa pazarda küresel
rekabete katıldıklarını görmek bizim için sürpriz
olmayacak.”

Volkan Atİk: 30 Yaş Altındakİ 600
Mİlyon Kİşİ Büyük Potansİyel
Mumbai’deki etkinliğe katılan İHKİB Başkan
Yardımcısı Volkan Atik ise Hindistan nüfusunun
yarısının 30 yaş altında olduğuna dikkat çekerek, bu genç nüfusun ileriye dönek önemli bir
potansiyel barındırdığını söyledi.
Hindistan orta sınıfının sürekli bir büyüme
içinde olduğunu ifade eden Volkan Atik, şöyle
devam etti: “İHKİB ve BMD olarak Türkiye’nin
markalı ihracatını artırmak için ortak hareket
etme kararı aldık. İlk kez yurt dışında ticaret heyeti düzenleme kararı aldık. Son derece başarılı
geçen organizasyonda beklentilerimizden çok
daha fazlasıyla karşılaştık.
Türk ihracatçıları ve markları olarak 600 milyonun üzerinde genç ve çocuk nüfus ile orta
sınıftaki kesintisiz büyümeyi son derece önemsiyoruz. Yaşlı nüfusta gözlemlediğimiz dinsel
teslimiyetçi yaklaşım, gençlerde tamamen terse dönmüş durumda. Akıllı telefonlar ve dijital
iletişim araçları sayesinde bulundukları yeri,
konumu beğenmeyen gençler farklı bir yaşamın özlemi içinde hareket ediyorlar. Geleneksel
kıyafetler yerine modern tasarımlara yöneliyorlar. Halen dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi konumundaki Hindistan 30 yıl içinde önemli bir
tüketim toplumuna dönüşecek. 5-6 saatlik bir
uçuş ile varabildiğimiz bu ülke göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir pazar. Daha çok radarımızda tutup, buraya da odaklanmamız gerekiyor. Türk markaları için çok önemli fırsatlar
barındıran Hindistan’da markalarımızın önemli
başarılara imza atacağına inanıyorum.”

Erdoğan’ın İran seferİnden
hangİ Türk İş adamı karlı çıktı?

100 Mİlyonluk mal satacak

üreticisi ile araştırma yaptıklarını ve Ronak Jean
adlı firmanın kısa listede yer alan tek firma
olduğunu vurguladı. Mehrabi, LC Waikiki’nin
1.5 yıl içerisinde İranlı üreticilerden 20 milyon
euroluk yani yaklaşık 100 milyon liralık ürün
alacağını kaydetti.

Son dönemde Kuzey Irak’ta yaşanan referandumun yarattığı gerginlik Türkiye-Irak-İran
üçgeninde farklı bir sürecin de yaşanmasına
neden oldu. Bu üç ülkeyi ortak paydada buluşturan gelişmeler bölgede askeri bir üçgenin de
oluşmasına katkı sağladı. Önce Irak-İran-Türkiye Genel Kurmay Başkanları’nın buluşmasına
neden olan bu süreç şimdilerde olayı daha üst
makamlara; devlet liderlerine taşındı.
Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği heyette bunun göstergesiydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin
Canikli’nin yer aldığı heyette son günlerde yaşanan gelişmelere paralel olarak Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da yer aldı. Tahran’da Türkiye heyetinin verdiği askeri ve siyasi
mesajların dışında farklı bir gündem daha vardı. Hem İran hem de

Türkİye’yİ yakından İlgİlendİren
bİr gelİşme
Bilindiği üzere İran, ambargoların sınırlı da olsa
kaldırılmasıyla yabancı şirketlerin radarına girdi.
Enerji firmalarının öncülük ettiği bu akıma farklı
sektörler de katılıyor. İran’ı heyecanlandıran bu
farklı sektörlerin başında tekstil geliyor.
Tekstİle gelen İlk yabancı
İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı hazır giyim
endüstrisinin ülkede gelişmesi için bir çalışma
yürütüyor. Yerel üreticileri yabancılarla buluşturan bu gelişmenin ana amacı, ‘Made in Iran’ etiketli üretim yapmak ve ihracat kapısını açmak.
Bu çalışmada yer alan ilk yabancı şirket bir Türk
devi: LC Waikiki.
İran Sanayi Bakanlığı’na bağlı Tekstil ve Hazır Giyim Departmanı Genel Müdürü Afsaneh Mehrabi, ilk yabancının Türk LC Waikiki olduğunun
altını çizerek 8 aydır müzakere içinde olduklarını ifade etti. İran medyasına konuşan Mehrabi,
şu ana kadar İran’da 70’in üzerinde hazır giyim

İkİncİ aşamada fabrİka var
Mehrabi, LC Waikiki’nin İran projesinin ikinci
ayağının ise yerinde üretim olduğunu ekledi.
Mehrabi’ye göre proje başarılı olursa Türk şirket
İran’da fabrika kuracak. Burada üretilecek ürünler, diğer ülkelerdeki mağazalarında satılacak.
Yani üretim İran ile sınırlı kalmayacak; Avrupa,
Afrika, Ortadoğu ve Eski Sovyet Bloku ülkelerinde ‘Made in Iran’ etiketiyle satılacak.
5 bİn kİşİye İstİhdam sağlayacak
Tabi ihracatta beklenen ilk pazar LC Waikiki’nin
en güçlü olduğu ülkelerden biri olan Rusya.
Projenin yaratacağı iş imkanını ise Mehrabi 5
bin kişi olarak hesapladı. Yani LC Waikiki, belki
de İran’da istihdam sağlayacak en büyük yabancı şirket unvanını da alacak.
Yerel ortakla görüşüyorlar
İran yatırımlarıyla ilgili LC Waikiki tarafıyla yaptığım görüşmede bir yerel üretici ile hareket
etmek için görüştüklerini ifade ettiler. İran’da
ihracata karşılık yüzde 20 lokal üretim zorunluluğu olduğunu ifade eden LC Waikiki yönetimi,
“Yüzde 20 oranı doldurabilmek için yerel üreticilerde siparişimiz de bulunuyor” dedi. Bilindiği üzere LC Waikiki’nin 37 ülkede 237 şehirde
mağazası bulunuyor. Marka, Türkiye’de 473 ve
yurt dışında 350 mağaza sayısına ulaştı. İran 22
mağazayla bu ülkeler arasında 4’üncü sırada
yer alıyor.
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İTHİB mühendİs ve yönetİcİlerİ

yetİştİrİrken aynı zamanda
İş sahİbİ yapacak
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Bahçeşehir Üniversitesi ve Aachen
Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsünün iştiraki İTA İstanbul iş birliğiyle, tekstil sektöründe
Ar-Ge Mühendisleri ve Ar-Ge yöneticileri yetişecek.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB), Bahçeşehir Üniversitesi ve Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsünün iştiraki İTA İstanbul iş birliğiyle, tekstil
sektöründe Ar-Ge Mühendisleri ve Ar-Ge yöneticileri yetişecek.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB), Bahçeşir Üniversitesi ve Aachen
Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsünün
iştiraki İTA İstanbul iş birliğiyle, tekstil sektöründe Ar-Ge Mühendisleri ve Ar-Ge yöneticileri
yetişecek.
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Üstelik programa katılan gençler eğitimleri sırasında sektördeki şirketlerde çalışarak iş sahibi olacaklar. Projenin tanıtımı için düzenlenen
toplantıda konuşan İTHİB Başkanı İsmail Gülle,
tekstil sektörünün üretim, ihracat ve istihdam
açısından Türkiye ekonomisi açısından vazgeçilmez sektörlerinin başında geldiğini belirterek, “Ancak artık dünya Sanayi 4.0’ı konuşuyor.
Bu şartlar altında geleneksel tekstil anlayışıyla
devam etmek gittikçe zorlaşıyor.
Sektörün mutlaka teknik tekstile dönüşümünü
gerçekleştirmek zorundayız.

Bunun için gerekli olan adımlardan belki de en
önemlisini burada atıyoruz. Projeyle sektörde
dönüşümü sağlayacak nitelikli ve donanımlı
Ar-Ge Yöneticilerini ve Mühendislerini yetiştireceğiz. Önümüzü bu programla yetişen gençler açacak” dedi.
Teknik tekstile geçişi hızlandırmak kaçınılmaz
Türkiye son yıllarda ekonomik olarak hızlı büyümesine karşılık, ne yazık ki ihracatındaki katma değer ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payının sınırlı gelişebildiğine vurgu
yapan İsmail Gülle, “Sanayi 4.0’a

adaptasyonunu sağlamak ve mevcut yetkinliklerimizi kullanarak teknik tekstillere geçiş sürecimizi hızlandırmamız kaçınılmaz hale geldi.
Bunun önündeki en büyük engel ise yetersiz
insan kaynağıdır. Türkiye’de verilen desteklerin
de katkısıyla 600’ün üzerinde Ar-Ge merkezi
faaliyet gösteriyor. Tekstil sektöründe bu sayı
30 civarında. Ancak bu Ar-Ge merkezlerinde
görev alacak, bu merkezleri yönetecek yeterli insan kaynağı konusunda önemli sıkıntılar
yaşanıyor. Proje hem sektörümüzün hem de
ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası
olacaktır. Gençlerimizin bir taraftan çalışırken,
diğer taraftan eğitimlerini tamamlayacağı bu
proje Türkiye genelin için de bir model olacaktır” diye konuştu.
İhracatta bİrİm fİyatlarımızı
yükseltmek zorundayız
Türkiye’nin ihracatının son 5 yıldır 150 milyar
dolar bandına sıkıştığını, birim fiyatları bazında
kaydedilen düşüşün ise daha da olumsuz bir
senaryo oluşmasına neden olduğuna dikkat
çeken Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kilogram bazında ülkemizin ihracat birim fiyatı,
geride bıraktığımız 2016 yılında çimento sektörü dahil 1,37 dolar oldu. Avrupa Birliği’nin
ihracatta KG başına birim fiyatı 2,2 dolar iken
Almanya’da bu rakam 3,4 dolara kadar yükseliyor. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzde
ihracat birim fiyatlarımız Türkiye ortalamasının
çok üzerinde 4.5 – 5 dolar seviyelerinde olmasına rağmen bu rakamı daha yüksek seviyelere
çıkartmamız gerekiyor.”
Üniversİte sanayİ İşbİrlİğİne
gerçek anlamda katkı sağlayacak
Toplantıda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel,

üniversite – sanayi işbirliğine gerçek anlamda
katkı sağlayacak projenin endüstrideki dönüşümü de beraberinde getireceğinin altını çizdi.
Yücel, şunları söyledi: “Bahçeşehir Üniversitesi
(BAU) olarak bu kez Türkiye’nin en önemli sektör
temsilcileriyle birlikte, ülkemizdeki endüstriyel
dönüşümün geleceğine ışık tutacak bir projeye
imza atıyoruz. İTHİB ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin bu birlikteliğinin bir eğitim işbirliğinden
ziyade, üniversite ile endüstrinin birlikte neler
yapabileceğini göstermesi adına fırsat olduğunu düşünüyorum. Birlikte yapılacak bilimsel
araştırmalar ve çalışmalar sonucunda bu işbirliğinin tekstil sektörüne önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Ülke olarak “Endüstri 4.0” ve
beraberinde getireceği değişime bu ve benzer
işbirlikleri ile ayak uydurabileceğimiz inancındayım. Üretimden yönetime, Ar-Ge’den pazarlamaya kadar tüm süreçlerde ‘yeni ekonomi’
anlayışına ve Endüstri 4.0’ın getirilerine uygun
insan kaynağı yetiştirilmesi yalnızca sektörün
geleceğini değil, Türkiye’nin de ihracat aracılığıyla büyümesini şekillendirecek en önemli unsur. Bu işbirliğinin üniversite – sanayi birlikteliği
adına yapıcı ve gerçekçi bir rol model olmasını
diliyorum.”
Proje nasıl uygulanacak
Türkiye’de klasik tekstil sanayisini daha ileriye
taşımak, akıllı tekstil sistemlerine dönüşümü
sağlamak ve bu dönüşümü sağlayacak insanlar
yetiştirmek amacıyla, Bahçeşehir Üniversitesi,
Almanya Aachen Üniversitesi ve İstanbul Tekstil
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), iş
birliğinde başlatılan proje kapsamında; Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çatısı altında üretime yönelik insanlar yetiştirmek üzere
“Mühendislik Yönetimi” yüksek lisans programı
açılıyor.

Açılacak program çerçevesinde İTHİB üyesi
şirketlerin AR-GE ve Üretim Mühendisi ihtiyacı
karşılanmış olacak. Program iki yıllık lisansüstü
olarak uygulanırken, programa katılacak adaylar
İTHİB üyesi şirketler tarafından belirlenecek. Belirlenen adaylar eğitim süresince ve eğitimlerini
tamamladıktan sonra aynı şirketlerde çalışmaya
devam edecekler.
Programa katılacak adaylar, şirketler tarafından
üç aylık bir iş sürecinden sonra seçilecek ve
BAU’nun mülakat sürecinden sonra programa
katılacaklar. Program çerçevesinde Mühendislik Yönetimi, Tekstile Giriş, Teknik Tekstiller, Proje Yönetimi ve Fabrika Uyarlamaları, Araştırma
Metotları, Teknik Elyaflar ve İplikler, Teknik Tekstil
Yapıları, Teknoloji Yönetimi, Ürün Geliştirme ve
Süreç Yönetimi, Nanoteknoloji, Kalite Yönetimi
gibi dersler alacak olan öğrenciler programdan
tezli veya tezsiz mezun olabilecekler.
Programın diğer akademik ortağı olan Aechen
Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsü iştiraki
İTA İstanbul, program kapsamında bazı derslerin uzaktan eğitim ile verilmesi ve öğrencilerin
ilk yılın sonunda yaz programı çerçevesinde
eğitimini üstleniyor. Bu kapsamda bir ilk olan
program, öğrencilerin şirketlerde çalışırken eğitimlerine devam etmesi, aynı süreçte üniversitedeki dersleri anında uygulamaya koyması ve
dünyanın teknik tekstilde öncü ülkesi Almanya’nın dönüşümünün öncü üniversitesi olan
Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsünde’nde ders almaları açısından bu alanda ülkemiz için çok büyük bir dönüşüm fırsatı
sunmaya adaydır.
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İşte hazır gİyİm İhracatını

60 mİlyar dolara taşıyacak
stratejİ
İHKİB, kartların yeniden karıldığı küresel pazarlarda Türkiye’nin daha güçlü ve iddialı bir şekilde
yerini alabilmesi için izlenecek stratejiyi belirledi.
olmak durumundayız. Bizi bu iddialı hedefe
ulaştıracak rota değişikliği için uzun süredir
çalışıyoruz. Bu çalışma çerçevesinde dünyanın
önde gelen araştırma şirketlerinden McKinsey’in analitik desteğini alarak sektörün röntgenini çektik. 2005-2015 döneminde küresel
hazır giyim ihracatının her yıl ortalama yüzde
5,1 büyüdüğü görülüyor. Hatırlayalım, 2005
yılında kotalar kalktı. Bu nedenle hem rekabet
hem de rakiplerin sayısı arttı. Ardından Çin
tehdidi gündeme geldi, Türkiye dâhil dünya
pazarları Çin mallarının istilasına uğradı. Bunun
sonucu olarak, dünya ticaretini fiyat bazlı rekabet belirlemeye başladı. Ne yazık ki sözünü
ettiğimiz 10 yıllık dönemde Türkiye hazır giyim
ihracatı dünya ortalamasının altında büyüdüğü için pazarda da bir daralma ile karşı karşıya
kaldık.”
Hikmet Tanrıverdi

Avrupalı markaların komşu ülkelerden yaptığı
alımın 5 yıl sonra 30 milyar dolara ulaşacağını
söyleyen Hikmet Tanrıverdi, Türkiye’nin “yakın
ülke” kartını kullanarak sadece AB ülkelerine
ihracatını 22-23 milyar dolara çıkarabileceğini
bildirdi. Tanrıverdi, 6 stratejik atağın hayata geçirilmesi durumunda 60 milyar dolar ihracatın
yakalanabileceğini vurguladı. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB),
kartların yeniden karıldığı küresel pazarlarda
Türkiye’nin daha güçlü ve iddialı bir şekilde yerini alabilmesi için izlenecek stratejiyi belirledi.
Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden McKinsey’in analitik desteği ile hazırlanan
“Hazırgiyim Sektörünün Vizyon Belgesi” raporunun ışığında oluşturulan ve Türkiye’yi hazır
giyim ihracatında dünya 3’üncüsü yapmayı
hedefleyen strateji, İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi tarafından kamuoyuna açıklandı.
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Hedefe varmak İçİn hİç kİmsenİn
oynamadığı bİr oyunu oynamak
zorundayız
Hikmet Tanrıverdi, sektörün önde gelen isimlerinin de yer aldığı toplantıda hazır giyim ve
konfeksiyon endüstrisinin Türkiye ekonomisi
için hayati önem taşıdığının altını çizdi. Tanrıverdi, 2023 yılı için konulan 60 milyar dolar ihracat hedefinin sektörün orta ve uzun vadede
kritik rolünü sürdüreceğinin en önemli işareti
olduğunu söyledi.
Hazır giyim sektörünü bu iddialı hedefe ulaştıracak alt yapıyı oluşturmak için kamu otoritesi ile el ele büyük bir uyumla çalıştıklarını
vurgulayan Tanrıverdi, şöyle devam etti: “Hazır
giyim ve konfeksiyonda Türkiye olarak küresel
oyuncular arasında yer alıyoruz. Dünyanın yedinci, AB’nin üçüncü büyük tedarikçisiyiz. 60
milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmemiz
için dünya ölçeğinde üçüncü büyük tedarikçi

Hikmet Tanrıverdi, Türkiye’nin hazır giyimde
en büyük pazarının AB olduğunu hatırlatarak,
hızlı teslim ve tasarım gücüyle rakiplerinden
ayrıştıklarını ve Avrupalı alıcı tarafından farklı
bir yere konulduklarını söyledi. Sektör olarak
alternatif pazarlara yoğunlaşmanın bir sonucu
olarak Türkiye hazır giyim ihracatında AB’nin
payının yüzde 71-72’lere düştüğünü hatırlatan
Tanrıverdi şunları söyledi: “Dünyanın en büyük
üç ihracatçısından biri olabilmek için kimsenin
oynayamadığı bir oyunu oynamak zorundayız.
Bu oyunu oynayabileceğimiz tek sahne var, o
da AB pazarı.
Elbette dünyanın bütün ülkeleri ihracat radarımızda olacak. Ancak Türkiye’nin Avrupa pazarı için bugüne kadar sunduğu ve bundan
sonra da güçlendirerek sunabileceği bir değer
önermesi bulunuyor. Türkiye olarak Avrupa’nın
yakından tedarik pazarının yarısına sahibiz. Avrupa’daki perakendeci dostlarımız 2023 yılında
30 milyar dolar yakından alım yapacaklar. Biz
işte bu noktada “yakın ülke” kartımızı oynayacağız ve yakından tedarik pazarındaki payımızı

yüzde 75’e yükseltip AB’ye yıllık ihracatımızı
22-23 milyar dolarlar seviyesine taşıyacağız. Bu
büyük pazarı özellikle Fas, Tunus ve Portekiz
gibi ülkeler ile yeni gelişen Balkan ülkelerine
kaptırmamak için çok çalışmak zorundayız.”
Hazır gİyİm ihracatını 60 mİlyar
dolara taşıyacak stratejİ hazır
Hikmet Tanrıverdi, Türk hazır giyim sektörüne
Avrupa’da daha fazla alan açmanın yolunun
tasarım ve markalaşmadan geçtiğinin altını
çizdi. Almanya’nın 6, İspanya’nın 5 markasının
bulunduğu küresel ilk 100’de sadece bir Türk
perakende markasının olduğuna dikkat çeken
Tanrıverdi, Türkiye’yi 60 milyar dolar ile hazır
giyim ihracatında dünya üçüncülüğüne taşıyacak stratejiyi şöyle özetledi:
• En dijital tedarik zinciri: Üreticilerimizin dijitalleşmeye yatırımını teşvik ederek, Türkiye’yi
en dijital tedarik zinciri konumuna taşıyacağız.
Böylece küresel alım gruplarıyla stratejik işbirliğimizi arttıracak alt yapıyı güçlendireceğiz.
• Küresel ilk 100’de 5 Türk markası: Küresel ilk
100’de halen bir Türk perakende markası bulunuyor. İhracatın geliştirilmesi için şansı olan
markalarımızı destekleyerek bu rakamı en az
5’e çıkarmak için kamu otoritesinin gücünü de
arkamıza alarak çalışacağız.
• Verimlilikte öncü üretici: Üretimde birim maliyetleri düşürebilmek için üyelerimizi verimlilik
odaklı yatırımlara teşvik edeceğiz. Böylece orta
fiyat seviyelerinde rekabet gücümüzü arttıracağız.
• Hızlı moda tasarımı ve katma değerli ürünlerde öncü: Hızlı moda tasarımı ve yüksek katma
değerli üretim yetkinliğimizi arttırarak bu konuda en çok bilinen 5 ülke arasına gireceğiz.

• Made Fully in Turkey: Hazır giyim değer zincirinin tüm alanlarında oynama yeteneğine sahip bir oyuncu olarak rekabetçi bir Made Fully
in Turkey markası yaratacağız. Böylece yakın
mesafe içinde üretimin çevresel avantajlarından faydalanarak en çevreci üretici pozisyonumuzu güçlendireceğiz.

• Perakende değer zincirinde oyun alanını
genişletmek: Özellikle Avrupa pazarında çok
markalı ve markasız perakende mağazaları ile
kuvvetli iş birlikleri kurarak Türkiye’den tedarik
yapan hazır giyim toptancıları yaratacağız.
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TÜRK KUMAŞI, TASARIMLA

DEĞERİNİ BEŞE KATLADI
İTHİB’in özgün tasarımla ihracata katma değer sağlamak amacıyla bu yıl İstanbul Uluslararası
Kumaş Tasarım Yarışmasının 12’ncisini düzenledi. Yarışmada birinciliğe Sebiha Alganer layık
görüldü.
ları modacı Hakan Akkaya’nın sunumu ile defilede sergilendi. Tasarım farkı ile bir kumaşın değeri beş kat arttı. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Gülle, gecede yaptığı konuşmada ihracat
ailesi olarak çok güçlü olduklarını, her durum ve
şart altında Türkiye için çalışarak olmaz denileni
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şimdiden tekstilde 10 milyar dolara ulaştıklarını
dile getiren Gülle, AB’nin ikinci, dünyanın yedinci büyük tedarikçisi oldukları için gurur duyduğunu ifade etti. İTHİB Başkanı Gülle, fiyatı 5 dolar
olan sıradan bir kumaşın, sadece tasarım farkı
ile değerinin 26 dolara kadar çıkabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:
“Yerli ve Milli Üretimin üzerine tasarımı eklediğimiz zaman ihracatta kg değeri artıyor. Tekstilde
10 yıl önce 3 dolar olan ihracat kg fiyatımız şu
anda 5 dolara çıktı. Türkiye’nin kg fiyatı ise 1.7
dolar. Artık birim fiyatımızı 15 dolara çıkaracak
ihracatı yapmamız gerekiyor. Bundan dolayı İTHİB olarak yılmadan 10 yılı aşkın süredir tasarımı
ve tasarımcıyı destekliyor, ihracata katma değer
kazandırmaki için bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği’nin (İTHİB) düzenlediği 12. İTHİB İstanbul
Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, tekstilde
yaratıcılığı geliştirerek katma değeri artırmak
amacıyla düzenlenen ve bu yıl 65’i yurt dışından olmak üzere toplam 250 başvuru ile rekor
kırdı.
Yarışmada, birinci Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
öğrencisi Sebiha Alganer oldu. Transparan kumaşta metalik renkli ipliklerin oluşturduğu yüzey oyunlarıyla deneysel hipnotizeyi ele aldığı
tasarımıyla ödüle layık görülen Sebiha Alganer,
10 bin Euro para ödülü ile yurt dışında tasarım
eğitimi almaya hak kazandı. Yarışmada Cymatics temasıyla doğadan ilham aldığı seslerin
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görsel dönüşümünü kumaşa taşıyan Yelda Şebnem Eker ikinci, Doğa ve Zihin temasıyla doğa
ve içsellikten aldığı ilhamı tasarımına yansıtan
Alessa Firrincieli ise üçüncü oldu. İkinci olan
Eker 5 bin Euro, üçüncü olan Firrincieli ise 2 bin
500 Euro para ödülü kazandı. Dereceye giren
üç yarışmacıya ayrıca Premiere Vision Paris Fuarını ziyaret, altı ay yabancı dil eğitimi ve endüstriyel tecrübe kazanmak amacıyla bir staj imkanı
da sağlanacak.
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin
ev sahipliğinde düzenlenen, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile birlikte tekstil,
iş, moda ve sanat dünyasından çok sayıda ismi
buluşturan gecede, tüm yarışmacıların tasarım-

Bugüne kadar yüzlerce genç öğrencimizi sektöre kazandırdık. Tekstilde 2023 hedefimiz olan
20 milyar doları tutturacak güç, arzu, dinamizm
hepsi bizde var. Bunun için daha cok çalışmalı, üretmeliyiz ki Türkiye’yi daha iyi seviyeye
taşıyalım.” TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de
“Türkiye ihracatında katma değeri artırmanın
yolu dört konudan geçiyor; tasarım, inovasyon,
marka ve Ar-Ge. Bunlar arasında tasarım çok
önemli. Türkiye’nin dünya markalarının olması,
ancak özgün tasarımla mümkün. Bu amaçla
bugün 21 sektörümüzde tasarım yarışmaları
yapılıyor. İhracatçılarımız, satışlarını artırmak için
dünyadaki savaşlardan bile korkmuyor. Savaşın
sürdüğü Suriye’ye hala 1 milyar dolar ihracatımız var” dedi.

ALMANYA, TEKSTİLDE TÜRKİYE

BAĞIMLILIĞINI KIRMA
HAZIRLIĞINDA

Türkiye’nin tekstilde en büyük ihracat pazarı Almanya, bağımlılığı kırmak ve tedarikte alternatif
üretim üsleri oluşturmak için Doğu Avrupa’ya yöneldi. Sadece Almanya’nın böyle bir girişimi
olduğunu belirten İHKİB Başkanı Tanrıverdi, ama hala en büyük pazarın Türkiye olduğunu söyledi.

Hazır giyim ve ev tekstilinde Türkiye’nin Avrupa’daki üstünlüğünün tartışılmaz olduğunu
belirten tekstilciler, son iki yıldır özellikle Alman
müşterileri için yaptıkları sevkiyatların Doğu Avrupa’ya kaymasını kaygıyla izlediklerini vurguladı. Genel kanı tekstil ve hazır giyim ithalatında
Türkiye’ye bağımlı olan Almanya’nın, ithalatının
engellenmesi endişesi taşıdığı ve bu nedenle
Türkiye’ye alternatif üretim üsleri oluşturmak
istediği yönünde.
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Avrupa
ülkeleri arasında sadece Almanya’nın Polonya
gibi Doğu Bloku ülkelerinde ve Balkanlar’da
üretim yaptırmak için girişimlerde bulunduğunu dile getirerek, “Almanya şu anda alterna-

tif oluşturmaya çalışıyor. Ama hala en büyük
pazarı Türkiye. Daha standart malları oralarda
ürettirebilirler. Bizim kadar hızlı ve esnek üretim
kabiliyetine ulaşamazlar. Ayrıca Türkiye tekstil ve
hazır giyimde ciddi bir üretim altyapısına sahip.
Şimdilik bu yönde girişimde bulunan sadece
Almanya” dedi.

Konfeksiyonla ilgili Yunanistan’da da bir canlanma başladığını, son iki yıldır bu ülkeye de sevkiyatlarının arttığını belirten İpeker, bazı büyük
departmanlar ve Zara, H&M gibi büyük zincirlerin ise tam tersine Türkiye’den taleplerini daha
da artırdıklarını vurguladı. “Yabancılar yıllardır
tanıdıkları firmaları bile sorgulamaya başladı”

“Şu anda Almanlar Türkiye’ye gelmiyor. Biz gidip
servis verirsek mal satabiliyoruz” diyen Tanrıverdi, önümüzdeki süreçte Almanya’da hükümetin
kurulmasının ardından yaşanan sıkıntıların aşılacağına inandıklarını, Almanya pazarının Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olma özelliğini
koruduğunu vurguladı.

Avrupa’da Türkiye’nin ihracatını engelleyeceği
ve tedarik sağlamada sıkıntı yaşayacakları yönünde bir algı oluştuğunu gözlemlediklerini
dile getiren Türkün Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Türkün, “Bizimle ticaret yapanların
‘Türkiye ihracatını engellemek için bir şey yaparsa, tedarikimizi nerden yapacağız’ gibi bir
endişeleri var.

“TÜRKİYE’NİN ESNEKLİĞİNİ HİÇBİR
ZAMAN SAĞLAYAMAZLAR”
Son iki yıldır özellikle Alman müşterilerinin Balkan ülkeleri başta olmak üzere Doğu Avrupa
ülkelerine sevkiyat talebinde bulunduklarını
belirten İpeker Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, “Geçmişte konfeksiyon için Türkiye’ye yönlendirdikleri bazı ürünleri eskiden İstanbul ya
da İzmir’deki üreticiye gönderirken, şimdi numunesini bile dışarıdan başlattırıp üretimini de
dışarıya gönderiyorlar. Makedonya, Romanya,
Bulgaristan gibi ülkeler çok ön planda. Belli alanlarda üretebilirler ama Türkiye’nin esnekliğini
hiç bir zaman sağlayamazlar. Çünkü Türkiye’de
bir sorun olduğunda yerinde çözme imkanınız
oluyor. Ayrıca Türkiye’de aksesuar üretimi de yapılıyor. Müşteri bir anda ana modelde aksesuar
değişimi isteyebiliyor. Türkiye’de çok daha hızlı
bir tedarik zinciri oluşturulabiliyor. Türkiye coğrafi konumuyla tekstil sektörü açısından lojistik
ve üretim esnekliğinde vazgeçilemeyecek bir
ülke. Ancak belli bazı basic ürünlerin üretimini
yavaş yavaş Türkiye’den kaydırdıkları bir gerçek.
Özellikle de Alman müşterilerin. İspanyol ve diğerlerinde böyle bir durum yok” dedi.

Tüm müşterilerimiz ‘Türkiye Gümrük Birliği’nden çıkarsa ne olur’ diye düşünüyor. İki ülke
arasında ticaretimiz hala devam ediyor ancak
başka alternatif ülkeler, tedarikçiler aramaya
başladıklarını düşünüyorum. Doğu Avrupa ülkelerinde yatırım yapmaya başladıklarını duyuyoruz” dedi. Özellikle Almanya’da Türkiye’ye bağımlı çalışan pek çok firma bulunduğuna işaret
eden Türkün, “Artık gelmiyorlar, biz gidiyoruz.
Kendimizi anlatıyoruz. 25 yıldır her yıl iki kez gelip koleksiyon yapan bir firma gelmeden 3 kez
arardı. ‘Beni havaalanında tutuklarlar mı’ diye.
Yabancılar yıllardır tanıdıkları, firmaları bile sorgulamaya başladı. Gelip görünce rahatlıyorlar”
dedi. Tekstil ihracatı yüzde 6.32 arttı, hazır giyim
ihracatı yüzde 0.27 düştü
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat kayıtlarına göre bu yılın ilk 10 ayında Almanya’ya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.32 artışla
300 milyon dolarlık tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapıldı. Hazır giyim ve konfeksiyonda ise
0.27’lik bir gerilemeyle ihracat 2.4 milyar dolar
oldu.
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EN BÜYÜK YENİLİK!

GİRİŞİMCİLİKLE-İNOVASYON
BİRLEŞTİ...
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2012 yılından bu yana düzenlediği Türkiye İnovasyon
Haftası’nda bir yenilik yaşandı. Hafta artık “Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası” oldu..

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2012 yılından bu yana düzenlediği İnovasyon haftası
bundan sonra Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası olarak düzenlendi. İstanbul Kongre
Merkezinde başlayan haftaya ilk gün yoğun
ilgi vardı. Katılımcılar en büyük yeniliğin inovasyonla girişimciliğin birleştirilmesi olduğunu
söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve
ülkemizde inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Türkiye İnovasyon
ve Girişimcilik Haftası İstanbul Kongre Merkezinde başladı.
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TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 6-9 Aralık tarihlerinde düzenlenen etkinliğin açılışına Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Ekonomi
Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TİM İnovasyon
Komitesi Başkanı Tahsin Öztiryaki, çok sayıda
ihracatçı, firmalar ve öğrenciler de katıldı.

Etkinlikte TİM, Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği’nin (IAOIP) Türkiye Temsilcisi
oldu. Konuya ilişkin iş birliği protokolü TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve IAOIP Başkanı Brett
Trusko tarafından imzalandı.

ABD merkezli olan ve 72 ülkeden inovasyon
profesyonelleri arasında güçlü bir iletişim ağı
sağlayan IAOIP’nin Türkiye Temsilciliğinde ihracatçılara inovasyon yetkinliğini geliştirmek
amacıyla sertifika programları sunulacak.

Hüseyin Haki Efendi gibi. Bu örnekler bize şöyle sesleniyor: Dün bu coğrafyada inovasyona
yönelik önemli adımlar atıldı. Bugün de bu
adımlar atılacak. Bu alanda en büyük gücümüz, gençlerimiz” dedi.

TİM’in 2012 yılından bu yana Türkiye İnovasyon
Haftası adıyla gerçekleştirdiği ve şimdiye dek
500 bin kişinin takip ettiği etkinlik, bu yıldan
itibaren İstanbul’u uluslararası bir girişimcilik
merkezi haline getirmek amacıyla Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası olarak düzenleniyor. Etkinlik açılışında konuşan TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi, inovasyonun sadece bilim
insanlarının ya da devasa bütçelere sahip firmaların tekelinde olmadığına, mikro alanlarda
mütevazi bütçelerle de geliştirebileceğine dikkat çekti.

Türkiye’de 15-24 yaş grubunda 13 milyon gencin olduğunu, nüfusun yarısının 30 yaş, yüzde
64’ünün ise 40 yaş altında olduğunu hatırlatan
Büyükekşi, şunları söyledi: “Gençlerimizin azim
ve üretkenliğiyle geleceğimiz çok daha aydınlık olacak. Gelinen seviyelere bakarak ‘geç kaldık’ diyenler ise, teknoloji trenini hiçbir zaman
yakalayamadı. Geç kaldım diye dövünmeye
hiç gerek yok. Zaman; yaratıcı ve özgüvenli
olma zamanı. Bu treni yakalama, bu yolculuğa
ortak olma zamanı. Ön vagonda olmamak çok
önemli değil. Asıl önemli olan şu; treni kaçırmamak. Siz gençlerin gayretleri, çalışmalarınız,
azminiz trendeki yerimizi almamızı sağlayacak.
Günümüzde çok daha hızlı olan teknolojik değişim ve dönüşüme yetişebilmek için ‘teknoloji eşikleri’ni yakından takip etmek gerekiyor”
dedi.

Dünyada bu tür çalışmaları destekleyen gönüllülerin olduğunu işaret eden Büyükekşi “Bu
gönüllüler sizi fonluyor, projenize katkı sağlıyor. Bugün ABD merkezli KickStarter, İndieGoGo gibi kuruluşlar, ülkemizde ise ArıKovanı
bu amaca hizmet ediyor. Hatta son dönemde
bunlar, ABD’de “kamu yararı gözeten kuruluşlar” statüsüne geçti. Bizlerle birlikte olan Sayın
Başbakan Yardımcımıza bu konuda bir talepte
bulunmak istiyorum: Bu gibi projeleri destekleyelim. Hukuki temellerini güçlendirelim. Gençlerimiz, girişimcilerimiz buralardan daha fazla
yararlansın” dedi.
İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY; HAYAL GÜCÜ
Etkinliği takip eden gençlere de seslenen TİM
Başkanı Büyükekşi, “İnovasyon ve girişimcilikle
ilgili sizlerden beklentimiz net; Eski köye yeni
adet getirmenizi istiyoruz. İhtiyacımız olan
tek şey; hayal gücü. Gençlerimizin hayallerini
gerçekleştirmesi, fikirlerini girişimcilikle gerçeğe dönüştürmesi en büyük temennimiz.
Bugün burada bir kişiye bile ilham olabilirsek
bize yeter. Bir gencimizi dahi farklı düşünmeye
yönlendirebilirsek, hedefimize daha çok yaklaşacağız. Bu topraklarda tarih boyunca birçok
bilim insanı yetişti. Kıtalar arası ilk uçuşu gerçekleştiren Hezarfen Ahmed Çelebi, dünyanın
ilk Arabalı Vapur fikrinin sahibi

İNOVASYON KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
İÇİN REFORM YOLDA
Açılışa katılan Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek de Bakan Şimşek,
“DNA’mızda aslında girişimcilik var. Bu alanda
137 ülke arasından 36. sıradayız. Global İnovasyon Endeksi’nde ise 43.sıradayız ancak en
az ilk 20’de yer almamız gerekiyor. Türkiye’nin
şoklara karşı direncini artırma yolunda inovasyon kapasitesini artırmak, işsizlik, cari açık ve
enflasyon sorununu çözmek için reform yapacağız. Ar-Ge’nin ticarileşmesi için en son kitle
fonlamasını hayata geçirdik. Bütün ekosistemi
tamamlıyoruz. TÜBİTAK’ı yeniden yapılandırıyoruz. Kalkınma Bankası’nı da yeniden yapılandıracağız” dedi. Şimşek, “Türkiye İnovasyon
ve Girişimcilik Haftası’nı belki 70 bin kişi ziyaret
edecek. Ama bunlardan yalnızca birkaç binini
girişimcilik noktasında teşvik ederek, inovasyon konusunda farkındalık sağlayabilirsek bu
etkinlik amacına ulaşacak” dedi. Arçelik, Çalık
Holding, Sabancı Holding, TEB, Turkcell ve Türk
Hava Yolları’nın stratejik partnerliğinde

gerçekleştirilen etkinlikte dört gün boyunca
paneller, workshoplar ve networking toplantıları yapılacak, önemli konferanslarda yerli-yabancı birçok ünlü isim de konuk edilecek. Bu
yıl yeni bir açılıma gidilerek bünyesine yeni
girişimlere fırsat sunma amacı taşıyan Born
Global’ı da dahil eden etkinlikte, ayrıca iki farklı
kategoride yerli ve yabancı girişimciler için Pitching yarışmaları düzenlenecek.
TİM, ULUSLARARASI İNOVASYON
PROFESYONELLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE
TEMSİLCİSİ OLDU
Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen imza töreniyle TİM, Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği’nin
(IAOIP) Türkiye Temsilcisi oldu. Konuya ilişkin
iş birliği protokolü TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve IAOIP Başkanı Brett Trusko tarafından imzalandı. ABD’de 2012 yılında kurulan,
72 ülkeden 1.500’e yakın üye sayısına sahip
olan IAOIP, inovasyon alanında bilimsel yayınlar ve çeşitli sertifika programları sunuyor. Bu
kapsamda TİM bünyesinde yapılanan IAOIP
Türkiye Temsilciliği de “İnovasyon Profesyoneli Sertifikası, İnovasyon Yöneticisi Sertifikası,
Design-Thinking Sertifikası, Yaratıcı Problem
Çözme Teorisi (TRIZ) Sertifikası, İnovasyon
Metodları Sertifikası” gibi inovasyon alanında
yetkinlikleri geliştirmek amaçlı sertifika programları düzenleyecek.
Dünyada inovasyon alanına ilgi duyan ve inovasyon profesyonelleri arasında güçlü bir iletişim ağı sağlayan IAOIP’ın Türkiye Temsilciliği,
inovasyon alanında Türkiye’deki yetkinlikleri
çeşitli konferanslar ve eğitim fırsatlarına daha
kolay erişim sağlayarak geliştirmeye odaklı olacak ve Türkiye’de inovasyon alanında çalışanlar
arasında bir işbirliği ortamı kuracak. Tüm ihracatçı firmaların ücretsiz üye olabileceği sistem
kapsamında öğrenci, profesyonel, akademik
ve kurumsal üyelik kapsamında da indirimler
uygulanacak. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, etkinlik alanındaki genç girişimcileri ziyaret ederek çalışmaları hakkında
bilgi aldı.
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BURSALI TEKSTİLCİLER

GÖZÜNÜ İRAN PAZARINA DİKTİ
Bursalı çocuk giyimi ve tekstil firmaları büyüyen İran pazarından daha fazla pay almak istiyor. Bu
kapsamda yapılan ziyarette Bursalı firmalar yerel alıcılar ile bir araya geldi. Görüşmelerden çıkan
tablo olumlu.

Bursalı bebe ve çocuk giyimi üreticileri ile tekstilciler ambargoların sınırlı da olsa kaldırılmasıyla yabancı şirketlerin radarına giren İran’da pazar arıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
öncülüğünde bebe ve çocuk konfeksiyonu ile
tekstil sektörü temsilcisi yaklaşık 130 iş insanı,
Ekonomi Bakanlığı’nın Ur- Ge Projeleri kapsamında özel uçakla geldikleri başkent Tahran’da
2 gün boyunca ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
Tahran programında Bursalı işadamlarının ilk
durağı Türk Ticaret Merkezi oldu.
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Temmuz ayında faaliyete başlayan Türk Ticaret
Merkezi’nin Genel Müdürü Mehmet Ali Erkan,
İran’da yakın dönemde yayımlanan tebliğ ile
hazır giyim ve konfeksiyonda ithal edilen ürünlerin değer olarak yüzde 20’nin İran’da üretilmesi şartı getirildiği bilgisini verdi. Erkan, dini lider
tarafından alınan tebliğin uygulamaya başladığını ve İran’da üretim yapması imkansız olan
Amerikan markalarının alışveriş merkezlerindeki mağazalarına brandalar çekildiğini ve tabelalarının söküldüğünü belirti. Tebliğin Türk üreticiler için tehditten çok fırsat barındırdığını dile
getiren Erkan, “İranlılar Türkiye’yi ve Türkleri çok

seviyor. Zayıf oldukları bu sektörde birlikte yol
almak niyetindeler. İran’da ithalatın büyük çoğunluğu kaçak yollarla Çin’den geliyor. Çin’i ve
Çin mallarını sevmiyorlar. Çin’e karşı büyük bir
tepki olduğu için onu engelleyerek Türk ürünleri ile burayı değiştirmenin derdindeler. Türk
ürünleri ve Türklere burada çok iyi bir yaklaşım
var. Kötü mal Çin’den, iyi mal Türkiye’den alınır
diye söyleniyor. Halk nezdinde de çok sevilen
bir ülkeyiz. Nüfusun yüzde 35’i Azeri kökenli,
yüzde 10-15’de Türkmen’ler eklenince yüzde
55 oranında Türkçe konuşan bir nüfus var. Bu
fırsatları değerlendirmek lazım.

Eğer İran her şey normale döner, uluslararası
sistemle tam entegre olursa ve biz hala bekliyor olursak ondan sonra bu ülke ile bir şeyler
yapmamız zor olacak” diye konuştu.
Şu ana kadar İran’da üretim yapmak için 18
firmanın başvuruda bulunduğunu ve bunun
11’nin Türk firması olduğunu aktaran Erkan,
İran’da üretim yapmak isteyenlere gümrük
muafiyeti getirildiğini, ayrıca serbest bölgede
üretim yapanların iç piyasaya ve diğer ülkelere
gümrüksüz satış yapabilmelerini olanak sağlandığını kaydetti.
İKİLİ GÖRÜŞMELERDE ÜRÜN SERGİLEME
KRİZİ
Bursalı tekstil ve bebek çocuk giyim üreticilerinin izinler alınarak gerçekleştirmek istedikleri
ikili görüşmelere, İranlı yerel üreticilerin şikayeti
ile getirilen yasak damga vurdu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun devreye girerek
krizi aşılması sanayicilerin yüzünü güldürdü.
Yaklaşık 130 üretici bir otelin 2 katında hazırlanan bölümlerinde açtıkları stantlarda İranlı
alıcılarla buluştu. Görüşmelere yoğun ilgi vardı.
Ülke genelinden 640 firmadan yaklaşık 1.500
alıcı Bursalı işadamları ile görüşmelerde bulundu.
Bursa’nın İran’a ihracatı 150 milyon dolar seviyesinde BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş yaptığı değerlendirmede görüşmelerin son derece
olumlu geçtiğini söyledi. İran’ın 80 milyonluk
nüfusu ile büyük bir pazar olduğunu vurgulayan Kuş, Türk tekstilcileri olarak bu büyük pazar-

dan daha fazla pay almak istediklerini söyledi.
Görüşmeler öncesi yaşanan yasak krizine de
değinen Kuş, “Böyle bir uygulamayı anlamak
mümkün değil. Çok önceden alınan izinlerimizle buraya geldik. Ama İranlı yerel üreticilerin
itirazı ile ürün sergilememiz engellenmek istendi” diye konuştu. Türkiye’nin İran’a 2016 yılında
9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Kuş, Bursa’nın ihracatının da 150 milyon
dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.
“SEKTÖRÜMÜZ DENEYİM KAZANDI”
Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Halil Atalay,
bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe lider
bir şehir olan Bursa’nın İran pazarında var olabileceğine inandığını kaydederek, şöyle konuştu:
“Firmalarımız İran’da önemli bir deneyim kazandı ve iş bağlantıları kurdu. İkili iş görüşmelerinin
iki ülke arasındaki ticarete daha büyük katkılar
sağlayacağına inanıyorum.”
“ÇİN’DEN MAL ALMAK İSTEMİYORUZ”
İranlı tüccarlar, ucuz Çin mallarının kalitesinden
memnun olmadıklarını belirtirken, Türk tekstil
ürünlerine ise övgüler dizdi. İran’da toptancılık
yapan firma temsilcisi Abbas Karimpour, satılan ürünlerin büyük bir çoğunluğunun Türk
ürünleri olduğunu söyledi. Artık Çin’den mal
getirmek istemediklerini belirten Karimpour,
ilk tercihlerinin Türk ürünleri olduğunu vurguladı. İranlı firma temsilcisi Kudret Askeryan, 6
yıldır Türk firmalarından ürün aldığını ve hiçbir
şikayet almadığını söyledi. Çin, İtalya ve Brezilya
gibi ülkelerin de İran pazarında var olmak iste-

diğini, fakat Türkiye’nin kalitesi ile en çok tercih
edilen ülkeler arasında olduğunu kaydeden Askeryan, Türkiye ile İran arasında ticaretin daha
da gelişeceğine inandığını ifade etti.
660 BURSALI FİRMA TİCARET YAPIYOR
BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, İran ile ticaret yapan Bursalı firma sayısının ise 660’ın
üzerinde olduğunu vurguladı. İş dünyası temsilcilerini alternatif pazarlardaki kabiliyetini
artırmayı hedeflediklerini belirten İsmail Kuş,
İran pazarının Bursalı tekstilciler için avantajlarla dolu olduğunu dile getirdi. Türkiye ile İran’ın
benzer özellikler taşıdığını söyleyen İsmail Kuş,
“Türk iş adamlarının İran’da iş yapma şansı daha
yüksek. İran’da geçmiş dönemlerde ciddi bir
ambargo vardı. Şu an İran’da önemli gelişmeler
yaşanıyor. İran ile Türkiye arasındaki devletler
düzeyinde yapılan ziyaretler ve atılan ekonomik
işbirliği adımları, yeni iş bağlantıları kurmamıza
büyük katkı sağlayabilir. İran’da nüfusun yarısına yakınının Türkçe konuşuyor olması da büyük
avantaj. Sektörlerimizin İran pazarında kalıcı bir
oyuncu olması için adımlarımızı sürdüreceğiz”
şeklinde konuştu.
TÜRK ÜRÜNLERİNE KADIN İLGİSİ
Organizasyona katılan firma temsilcilerinden
Sümeyye Aslani ise, “Türk ürünlerine İranlı kadınlar özel ilgi gösteriyor, yeni modellerini ve
tasarımlarını yakından takip ediyorlar. İran’da
eskiden sadece Türk pantolonları tercih edilirdi.
Şimdi ise bebe ve çocuk konfeksiyonu başta olmak üzere tekstil alanındaki birçok ürün tercih
ediliyor” dedi.
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AVRUPALIYI BOĞAZ’A GETİREBİLSEK

2018 HAZIRGİYİMCİNİN
YILI OLUR

Bu yıl Avrupa’da büyümenin ivmelenmesi, Türkiye hazırgiyim üreticisinin bu en büyük pazarında
alımların canlanması bekleniyor. TGSD Başkanı Fayat, “Hala Avrupalı alıcının yüzde 40’ını
İstanbul’a getirtemiyoruz. OHAL şimdi bir engel” dedi.

Hazırgiyim sektörü 2017’de ihracatta Avrupa ile
yaşanan sıkıntıların baskın etkisi ile beklediğini
bulamadı. Peki ya 2018? Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, bu yıl
ihracatta yüzde 10 büyümenin ancak AB ile ilişkilerin rayına oturması ile mümkün olabileceğini vurguluyor. Türkiye’nin hazırgiyim üretiminin yüzde 75’i Avrupa’ya ihraç ediliyor. Avrupa
için ise Türkiye toplam alımlarının yüzde 7’sini
yaptıkları ve yerine Portekiz ya da Yunanistan’ı
koymak için sürekli yeni adımlar attıkları bir ‘yakın üretici’. TGSD Başkanı Fayat, risk ve fırsatların
birarada olduğu yeni yılda uluslararası ilişkilerde ve iç siyasette yaşanacak gelişmelerin performanslarında etkin olacağını düşünüyor.
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İSTANBUL’A GELDİKLERİNDE PAZARLIK
BİLE YAPAMIYORLAR
2017’de kurdaki artış hazırgiyimciyi ne kadar
zorladı? Yeni yıla dair beklentileriniz ne yönde?
Biz her zaman gelirle borcun aynı para cinsinden olması gerektiğini vurguluyoruz. Bunu
yapanlar çok zorlanmadı. Türkiye sermaye
ihtiyacı olan bir ülke. Bir zamanlar kamunun
üstlendiği borcu şimdi artık özel sektör sırtlanmış durumda. Dolar bolluğu şirketlerin bunu
ucuz maliyetle kullanmasını cazip kıldı. Birkaç
yılı çıkarırsanız son 10 yılda TL maliyetlerinin
yarısına finansman ihtiyacını karşıladı şirketler.
Önemli bir dönem iyi geçti, şimdilerde sıkıntı
yaratıyor. Gelişmekte olan ülkelerle aramızda
yüzde 10’luk bir köpük olduğunu görüyoruz.

Türkiye’nin içsel problemleri olmadığı durumda yönetilebilen bir kur seviyesine gelineceğini düşünüyorum. Avrupa’ya yönünü almış,
katılım müzakerelerinin sürdüğü bir süreçte olduğumuzu düşünün. O zaman 3.65 civarında
bir dolar olur ve bu da kimseyi rahatsız etmez.
2018’de Avrupa’ya dair büyüme
tahminleri çok iyimser. Bu nasıl etkiler
hazırgiyimcimizi?
Evet, doğru. Ancak bizim ihracatımızın artışının
siyasi mesajlarla bağlantılı olacağına inanıyorum. 2017’de biz 2016 rakamlarındayız hazırgiyim olarak. Türkiye’nin ihracatında ise yüzde 10
artış var. Yani aslında biz eksideyiz. Hazırgiyim
turizme benzer.

Temas gerektirir. Masada sattığımız ürünleri satamaz hale geldik. Terör olayları, darbe girişimi,
hala olağanüstü halin devam ediyor olması...
Avrupalı alıcıların hala yüzde 40-45’ini geri getiremedik. Biz ayaklarına gidiyoruz, fiyatta fedakarlık yapıyoruz. Bu nedenle yüzde 10 müşterimizi malesef Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’ya
kaçırdık. OHAL’in hala devam ediyor olması da
bunda etkili. Kalksa Avrupalı firma yetkililerinin
Türkiye ziyaretleri en az yüzde 10-15 olumlu etkilenir. Çünkü bize iletilen; seyahatlerini sigorta
ettiremedikleri, bu nedenle gelemedikleri yönünde.
Bu kadar mı etkili alıcıyı İstanbul’a
getirtebilmek?
Ürünü ellemek öyle etkili ki. Biz bavul bavul
ürün götürüyoruz onlara giderken ama yetmiyor. Alıcı geldiğinde ise ‘Şu ürün var mı’ diye
sorduğunda onlar yemek yerken biz ürünü
getirip mümkünse model dikip gösterir, siparişi öğleden sonra alırdık. Oraya gittiğinizde
ofislerine giriyorsunuz, işleri yoğun zaten, size
1 saat ayırmış. Bir ofiste ürünleri gösterip dönüyorsunuz. Oysa onlar geldiğinde ağırlıyorsunuz, o rahat ortamda Boğaz’a götürüyoruz,
yedirip içiriyoruz; o siparişi bırakmak zorunda
kalıyor alıcı.
Bu psikolojik baskı fiyatı nasıl etkiliyor?
Etkiliyor tabii. Son 1.5 yılda malesef trend tersine bu yüzden döndü. Artık hazırgiyimde değer
endeksi düşüyor, miktar endeksi artıyor. Bizim
sürdürülebilir olmamız için değer endeksinin
artması gerekiyor. Fiyatta düşüş baskısı var
ama bu paralelde de Avrupalıların talebinde
artış olacağını görüyorum. Kur seviyeleri nedeniyle fiyatlamalarda artış yaşamaya başladık.
Pakistan, Endonezya’dan aldıkları malları burada fiyatlamaya başladılar. Kur bize neye izin
verir, onu belirlemeye çalışacağız sektör olarak.
Eurodaki güçlenme sürecek sektör bundan kazanacak
Peki sektör fiyatlama yaparken kurdaki
bu oynaklığı nasıl yönetiyor?
Öncelikle biz yüzde 10 düşükten alıyoruz kuru.
Net kuru kullanmıyoruz. Bu golleri biz geçmişte yedik. O nedenle herkes dikkatli artık. Milyon
dolarlık kontratlarda ise hedge edip onların
forward kurunu dikkate alıyoruz.
Euro ile dolar arasındaki makasın
açılması sizi nasıl etkiliyor?
Şu anki durumu iyi. Biz hammaddeyi dolarla
alıyor, satışımızın yüzde 74’ünü Euro Bölgesi’ne
yapıyoruz. İthalatımızın yüzde 100’ü dolarla.
Dolayısıyla paritenin euro leyhine olması bizim için gizli bir kar. Euronun güçleneceği bir
süreçte olduğumuz düşünülürse, 2018’de de
avantajlı bir sürecin devam etmesini; euro paritesinin 1.20-1.21 bandında olmasını

öngörüyoruz. Ekonomistlerimizden aldığımız
bilgiler bu yönde.
Kurda bir öngörü yapabiliyor musunuz?
Açıkçası bir şey söyleyemiyorum. Siyaset çok
etkili olacak. Erken seçim olup olmayacağı belirleyici olacak diye düşünüyorum.
MARKALI ÜRETİCİLER İÇİN DE
TURQUALİTY GİBİ DESTEK GEREK
“Üreticilerimiz de marka olmak zorunda. TGSD
olarak tasarladığımız nitelikli üretici programı
bunu içeriyor. Bir türlü hayata geçmesi yolunda başarılı olunamadı. Türkiye’nin markalı
üreticiye ihtiyacı var ama tüm üreticiler marka olamaz. Türkiye’nin de 5-10 markası olacak
ama bizim o markalara üretim yapan markalı
üreticilere ihtiyacımız var. Kaliteli üretim yapan
firmaları destekleyen bir programın hayata
geçirilmesi bu noktada çok önemli. Markalara
Turquality ile destek veriyoruz ama üreticilerimizi de aynı şekilde bir programla desteklemeliyiz. Bunun bütün projesi hazır ancak bu yolda
onlarca kez Ankara’ya gittiğim halde birkaç bakanlığı ilgilendirdiği için rafta kaldı. Bu desteği
yapıp kaliteli üreticiyi ayırmadığınızda haksız
rekabet ortaya çıkıyor.”
SEKTÖR ERKEN SEÇİM DEĞİL
BELİRSİZLİĞİN BİTMESİNİ BEKLİYOR
Sektör bekliyor mu erken seçim?
Sektörün aslında bir öngörüsü yok; ama sektör
önünü görmek istiyor. Özellikle yatırım kısmında bu çok önemli. Türkiye büyüyor ama yatırım
yapılmıyor. Önümüzdeki yıllarda sağlıklı bir büyüme devam edecek diyemiyoruz çünkü baktığınızda yeni makine alımı yapılmıyor.
Asıl konuşmamız gereken bu aslında.
Yeni yatırımlar ne zaman başlayacak?
Ara mamül ithalatına baktığınızda makine ithalatı neredeyse sıfır. Şu anda dolayısıyla tüm
kapasite artışları, mevcut kapasitenin daha
fazla kullanılması ile ilgili. Şu anda hazırgiyimde yüzde 80’lere geldik kapasite kullanımında.
Ancak sektörümüzde de bana sorarsanız tüm
sanayide yeni yatırımlar için başkanlık seçimlerinin geride kalması beklenecek. Belirsizlik
sonlansın isteyecek yeni yatırım planlayanlar.
O nedenle 2018’de önemli bir yatırım olmasını
beklemiyorum. Bu belirsizliğin geride kalması
ile varsa bu nedenle oluşmuş bir köpük, onun
da ortadan kalkmasını bekleyeceklerdir. Bu paralelde sektöre 2018’de yabancı yatırımcı girişi
de beklemiyorum.
4.0’DA ALMAN’IN ÖNÜNDEYİZ
Peki yeni yatırım yapılmazken sektör
Endüstri 4.0’a nasıl adapte olacak?
Almanya’da karanlık bir fabrikada
robotlar bizden ucuza hazır giyim
üretirse ne olacak?

Bu hiçbir zaman olmayacak. Robotik teknoloji, 4.0 bizim son noktasında kullandığımız
şeyler. Robotlarla model kesmeyi biz 25 yıldır
yapıyoruz. Türkiye’nin asıl kapasitesini oluşturan üreticilerimiz 4.0 seviyesine adapte olmuş
durumda. Hazır giyim nereye gidecekse buna
Alman’dan daha hızlı gidebileceğimiz seviyedeyiz biz.
İHRACATÇIMIZ DEĞME EKONOMİSTE TAŞ
ÇIKARTIR
“Esnafımız, üreticimiz, ihracatçımız öyle zorluklar geçirdi ki son dönemde birçok ekonomistten daha öngörülü hale geldi. Bunca zorluğa
rağmen neden kötü durumda değil işdünyası
diye baktığımda bunun etkisi bence fazla. İşadamımız ailesini, işini, gelirini bu tecrübe ile
koruyabildi. Doğal bir refleks haline geldi bu.
Türk insanı kriz yönetmeyi öğrendi.”
2018 SÜRPRİZLERE AÇIK VE KESİNLİKLE
AVRUPA YILI OLACAK
“2018 süprizlere açık bir yıl olacak. Seçim farklı
bir senaryo çıkarır, olmaması yeni bir senaryo
çıkartır. Euro güçlenecek. AB’ye hedeflenirsek,
o pazarda önemli kapasitelerin oluşması ile
olumlu bir ihracat performansı yakalayabiliriz.
2018 kesinlikle Avrupa yılı olacak.”
2018 yılında hazır giyimin önündeki en
önemli risk nedir?
“Ana pazarımız olan Avrupa’dan uzaklaştığımızın deklare edilmesi... Onlar bizim boşluğumuzu çok kolay doldurur ama biz Avrupa
pazarının yerine bir pazar bulamayız. Sektörümüzden Doğu Avrupa’ya yatırım için arayışta
olan çok var. Şu an Türkiye için riskli bir noktada değil ama Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’ya
talebi kaydırmaya çalışıyorlar. Kumaşta ihracat
artışımızın ardında da bu var. Bizden kumaşı
alıp üretimi o bölgelerde yaptırıyorlar. Portekiz
ve Yunanistan’da örmede çok önemli yatırımların başladığını görüyoruz. Bunlar çok palazlanmadan ana pazarımızla eski sürece tekrar
girmemiz gerek.”
Cuma yükleyeceğimiz mal için 2 gün öncesinde ‘’devalüasyon olmuş’ diye aradılar “Cuma
günü yükleyeceğimiz malı Çarşamba günü
arayıp ‘Sizde devalüasyon olmuş, fiyatı indirelim’ diyen müşterim var. Onlara bir yazı yazdım,
‘Şu an sana o indirimi yaparım ama geri geldiğinde tekrar üzerine fatura keserim; uygun mu’
diye. Bir cevap gelmedi bunun üzerine... Bunlar
maalesef kullanılmak isteniyor. Geldiğimiz noktada internet satışlarının çok daha artacağını,
bu noktada sektörün gözünün sürekli e-ticarette olması gerektiğini konuşuyoruz. İnternet
satışları sektörün en önemli geleceği.”
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“HAZIR GİYİMDE TÜRKİYE’NİN

ALTERNATİFİ YOK”

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Şankaya, hazır giyim sektörü hakkında, “Avrupa da baktı,
Türkiye’nin bu sektörde alternatifi yok.” dedi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol
Şankaya, hazır giyim sektörünün durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyada sektörde
önemli bir üretici konumunda bulunduğunu
söyleyen Şankaya, Rusya ile yakın geçmişte
yaşanan sıkıntıların, belli bir dönem bu ülkeye
ihracatı aksattığını ifade ederek, “Neredeyse bir
sene bütün hazır giyim ve konfeksiyoncular,
global markaların Rusya mağazaları için farklı
yerlerde üretim yaparak mal göndermeye kalkıştı. Çok zor bir süreçti ama tekrar bir barışın
olması, ihracatçılar ve sektöre çok olumlu yansıdı” dedi.
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Şankaya, Rusya pazarının büyük ancak Avrupa’nın çok daha önemli ve büyük olduğunu
belirterek, şöyle devam etti:

Tommy Hilfiger, Nike aynı. Ne yapmamız lazım
burada? Türkiye’deki üretimlerimizi bu paralelde büyütmeyi hedeflememiz lazım.”

“Rusya tabii küçümsenmez ama bizim en büyük müşterilerimiz Avrupa Birliği (AB) ülkeleri.
Bizim özellikle hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızın yüzde 80’i neredeyse AB’ye. Oradan
da bütün dünyaya. Bundan 15 sene evvel, Çin
çıkmadan evvel daha çok bölgesel markalar
vardı fakat Uzak Doğu’nun büyümesiyle, açılmasıyla bütün bu markalar dünyaya yayıldı.
Uzak Doğu’ya, Rusya’ya, Amerika’ya gitti. Bugün
Zara diyorsunuz, Zara her yerde. Güney Amerika’da, Kuzey Amerika’da, Rusya’da, Afrika’da,
Uzak Doğu’da her tarafta Zara markalarını görebiliyorsunuz.

Türkiye’nin bu sürece hazırlanmasının, dünya
markalarının talep ettiği hızı, kaliteyi, tasarım ve
dizaynı yakalamasının önemli olduğunu vurgulayan Şankaya, hazır giyim, konfeksiyon ve tekstilin önünün çok açık olduğunu bildirdi.
“32 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT”
Şankaya, Türkiye’nin bu alanlarda çok büyük
potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek,
şunları kaydetti: “Çok önemli bir rakam vereceğim; hazır giyim, tekstil, ayakkabı, deri de dediğiniz zaman bunların hepsi aslında bir bütün,
30-32 milyar dolar ihracatı var.

Yani otomotivin üzerinde bir ihracat ve baktığınız zaman ithal girdisi de sadece yüzde
12-13’lerde olan bir sektör. Yani tamamen ulusal kaynaklarınızla ve direkt kendi öz milli değerlerinizle yapmış olduğunuz ve katma değeri
çok yükseltebildiğiniz bir sektör. 32 milyar çok
ciddi bir rakam.”
“BU SEKTÖR BİTECEK GİDECEK”
Sektör için 10-15 yıl önce “Bu sektör bitecek, gidecek” yönünde değerlendirmelerde bulunulduğunu oysa Türkiye’deki üreticilerin öneminin
artık daha iyi anlaşıldığını dile getiren Şankaya,
“Avrupa da baktı, Türkiye’nin bu sektörde alternatifi yok. Olduğunu bilseydi, bu olumsuz geçen bir yıl içinde giderlerdi, gidemediler. Her
tarafı denediler ama bizdeki esneklik, hız, kalite
başka hiçbir yerde yok bu yakın coğrafyada. Bizim sektörümüz, müteşebbisimiz çok dinamik.”
değerlendirmesinde bulundu.
“STOKLU ÇALIŞMANIN BEDELİNİ
ÖDEDİLER”
Şankaya, Türk üreticilerin hızlı tedarik, kaliteli
üretim ve tasarım ile Avrupa pazarına yakınlığının çok büyük bir avantaj olduğunu belirterek,
şöyle devam etti: “Çünkü 2008 krizinde bütün
markalar yaşadılar bu sıkıntıyı.

Stoklu çalışmanın bedelini ödediler, ‘Uzak Doğu’dan gideyim, 3-4 aylık malımı alayım...’ 20082009 dünya krizinde, bunun bütün sıkıntısını
yaşadı bu markalar. Şimdi diyor ki; ‘ben stoksuz
çalışacağım. Ucuz malı oradan alacağım, anlık,
devamlı sattığım malı Türkiye’den alacağım.’
Bunlar da katma değeri ciddi yüksek ürünler.
Şimdi biz buradan mal veriyoruz. Onun için
ben bu sektörün önünün açık olduğuna inanıyorum. Altyapımız da çok kuvvetli, ciddi bir
tekstil altyapımız var. Yani, ipliğimiz elimizin altında, dokuma, baskı boya, dikiş, aksesuar, her
şey var bu ülkede. Böyle her şeye imkanı olan
kaç ülke var? Çok az. Millet, ülkeden ülkeye taşıyor ara ürünleri. Türkiye’de her şey var, biz burada bunun faydalarını görüyoruz ve görmeye de
devam edeceğiz.”
Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan konulardan birinin de istihdam olduğuna işaret eden Şankaya,
“Bu sektör desteklenip, teşvik edilirse, Türkiye’nin ihtiyacı olan istihdamı sağlayacak öndeki
sektörlerden bir tanesi.” ifadesini kullandı.
“4,50-4,60’LARDAKİ EURO KURU
İHRACAT İÇİN REKABETÇİ”
Şankaya, kurlardaki yükselişin sektör ihracatındaki artışa, karlılığa olumlu yönde yansıdığını

ancak yüksek seviyelerden ziyade enflasyonla
paralel giden, istikrarlı bir kuru tercih ettiklerini
belirtti.
Kurlardaki dalgalanmaya dikkati çeken Şankaya,
“Belirsizliklerden dolayı belki yukarıya gidiyor,
bilemiyorum ama 4,50-4,60’lardaki euro kuru,
3,80-3,90’lardaki dolar kuru ihracat için güzel,
rekabetçi bir kurdur. Burada tuttuğumuz süre
içerisinde sektörü memnun edebilecek kurlar
bunlar.” görüşünü dile getirdi. Şankaya, dolarda
ise 3,80-3,90 arasındaki seyrin ihracatçı için güzel bir seviye olduğunu, kurun oralarda gitmesi
gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
“İhracatçının çok şikayet etmemesi lazım, şu
anda herkese benim önerim; büyüme zamanı.
2023 hedefimiz büyük, hepimizin 2023 hedefine doğru büyüme stratejileri yapmamız lazım,
yatırımlarımızı, modernizasyonumuzu hayata
geçirmemiz lazım. Bugün o dönem. Sanayi 4.0
önümüzde. Hızlı şekilde sektörün bu değişime
girmesi gerekiyor. Çok güzel teşvikler var. Sağ
olsun hükümetimiz hem Ar-Ge hem tasarım,
Ur-Ge, o kadar çok teşvikler var ki bütün sanayicilerin, ihracatçıların bu teşvikleri kullanıp tekrar
bir büyüme ve atılım dönemine girmesini öneriyorum ben. Zemin buna müsait.”
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İTHALATA

DAMPİNG ÖNLEMİ FRENİ
Ekonomi Bakanı Zeybekci dampingli ithalatın yarattığı haksız rekabetin, yerli üretim üzerinde
oluşturduğu zararın önüne geçilmesi amacıyla uygulanan önlemler için, “Bu tedbirler sonrasında
önleme tabi ürünlerin genel ithalatı yüzde 10, önleme tabi ülkelerden ithalat yüzde 40 azaldı” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dampingli ithalatın yarattığı haksız rekabetin, yerli üretim
üzerinde oluşturduğu zararın önüne geçilmesi
amacıyla uygulamaya koydukları önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 1995-2017 dönemi verilerine göre, yürürlüğe konulan 196 dampinge
ve sübvansiyona karşı önlemle Hindistan, ABD,
AB ve Brezilya’nın ardından 5’inci sırada yer aldığını belirtti.
Dampingli ithalatın yarattığı haksız rekabetin
yerli üretimde neden olduğu zararın bertaraf
edilmesi için şikayet konusu ürün ve ülkelere
yönelik “ithalatta haksız rekabetin önlenmesine
ilişkin” mevzuat çerçevesinde dampinge karşı
önlemleri uygulamaya koyduklarını anlatan
Bakan Zeybekci, böylece yerli üreticilerin adil
rekabet koşullarında faaliyet göstermesini sağladıklarını ifade etti.
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“ÖNLEMLERLE YERLİ ÜRETİCİ
KAPASİTESİNİ ARTIRDI”
Bakan Zeybekci, söz konusu önlem uygulamalarının özellikle tekstil, maden metal, plastik/kauçuk, makine, kimya ve ahşap sanayisinde yoğunlaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
“Yerli üreticimizi korumaya yönelik önlem uygulamaları sonrasında önleme tabi ürünlerin
genel ithalatı yüzde 10, önleme tabi ülkelerden
ithalat yüzde 40 azaldı. Ayrıca önlemler sonrasında yerli üreticilerin önemli bir kısmı kapasite
artışına veya yeni yatırıma girdi. Başta güneş
panelleri, polyester elyaf, kontrplak sektöründe
olmak üzere yeni yatırımlar yapıldı. Bunun yanı
sıra dampinge karşı önlemlerden 2016 yılında
404,7 milyon lira, bu yılın ocak-ekim döneminde 516,7 milyon lira tutarında vergi tahsilatı gerçekleştirildi.”

“2018 yılında da faaliyetlerimize devam edeceğiz” Türkiye’nin söz konusu enstrümanın önemli bir uygulayıcısı olduğuna işaret eden Bakan
Zeybekci, şunları kaydetti: “Dünya Ticaret Örgütünün 1995-2017 dönemi verilerine göre,
yürürlüğe konulan önlemler bakımından 196
adet dampinge ve sübvansiyona karşı önlemle Hindistan, ABD, AB ve Brezilya’nın ardından
5’inci sırada yer alıyoruz.
Gelecek yıl halihazırda yürütülmekte olan 30
soruşturmanın tamamlanmasını öngörüyoruz.
Yerli üreticilerden gelen yeni soruşturma taleplerini mevzuat kapsamında değerlendiriyoruz.
Bu kapsamda uygun bulunanlara soruşturma
açıyoruz. Bu uygulamalarımızla yerli üreticiyi
dampingli ithalat nedeniyle oluşabilecek zararlardan korumayı hedefliyoruz.” Bakan Zeybekci,
bu tür önlemleri almaya gelecek yıllarda da devam edeceklerini vurguladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci: İTHALATIMIZI

ARTIRAN HUSUSLAR SEVİNDİRİCİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ithalat rakamlarına ilişkin, “İthalatımızı artıran hususlar
sevindirici. Tüketim mallarının ithalatında artış yok, daha çok yarı mamul ve imalat sanayisine
yönelik ham maddelerdeki ithalat oranında artış var” dedi.
“KAPASİTE KULLANIM ORANLARI ARTTI”
Bakan Tüfenkci, ekim ve kasım aylarında imalat
sanayisinde kapasite kullanımının arttığına dikkati çekerek, buradaki artışın birilerinin iddiasının aksine ekonominin çarklarının döndüğünü
gösterdiğini bildirdi. Tüfenkci, “Dolayısıyla hem
büyüme rakamlarımız hem ihracat rakamlarımız hem de kapasite kullanım oranlarımız
son aylarda rekor düzeye erişti. Bu noktadaki
görünüm gerçekten reel sektör olarak çok iyi.
Dövizdeki oynaklığın da geçici olduğunu düşündüğümüzde 2018’de daha güzel günler bizi
bekliyor.” diye konuştu. Sınır kapılarında yapılması planlanan değişikliklere değindi
Kilis’teki Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarında yapılması planlanan değişikliklere de değinen Tüfenkci, Çobanbey Sınır Kapısı’nda gerekli
hazırlıkların tamamlandığını ve kapının (B) statüsünden (A) statüsüne geçirildiğini, Öncüpınar
Sınır Kapısı’nın ise yeniden modernize edilerek
ticaret hacmine uygun olarak geliştirilip genişletildiğini anlattı.

Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlığın resmi olmayan kasım ayı geçici dış
ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tüfenkci, kasım ayında ihracatın
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,02 artarak
14 milyar 232 milyon dolara, ithalatın ise yüzde
21,10 artışla 20 milyar 519 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Söz konusu dönemler itibarıyla dış ticaret hacminin yüzde 16,76 artarak 34 milyar 751 milyon
dolara çıktığını belirten Tüfenkci, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 69,4 olarak
gerçekleştiğini ifade etti. “Esasında ithalatımızı
artıran hususlar sevindirici.

Yani tüketim mallarının ithalatında artış yok,
daha çok yarı mamul ve imalat sanayisine yönelik ham maddelerdeki ithalat oranında artış var.”
diyen Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin yarı mamul
ithal edip, işleyip, tekrar ihraç ettiğini belirterek
şöyle devam etti: “Bu şu anlama geliyor, sanayinin çarkları esasında dönüyor.
Amacımız, ithalat oranlarını daha aşağıya indirmek. Onun için de uygulamaya soktuğumuz
teşvikler var. Teşviklerin hayata geçmesiyle
beraber yarı ham maddelerdeki ithalat oranlarımızın azaldığını da göreceksiniz. Bütün teşvik
sistemimiz ve çalışmalarımız da bu anlamda ithalatı azaltmaya yönelik destekler mahiyetinde.”

Bakan Tüfenkci, Öncüpınar Sınır Kapısı’nın daha
modern ve rantabl hale getirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Çobanbey de butik bir
kapı olarak... özellikle Suriye’deki Fırat Kalkanı
Harekatı’ndan sonra oluşan güvenlikli bölge de
dikkate alındığında, böyle bir kapının açılması
noktasında çalışma yapmak elzem oldu. Suriye sınırına komşu bölgelerdeki terör unsurları
temizlendiğinde oturulup konuşulabilir ama
şu anda birçok yerde kapılarımızın karşısında
maalesef terör örgütleri tarafından yönetilmeye
çalışılan veya orada odaklanan terör örgütleri
olduğu için biz o kapıları kullanmıyoruz.”
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KONFERANS

Hazır Gİyİm Tedarİkİnde

Dİjİtalleşme
Şimdiye kadar “konfeksiyon sektöründe dijitalleşme” kavramının altı tam olarak doldurulamamıştır. Diğer sektörler ile karşılaştırıldığında konfeksiyon sektörü, hem tedarik hem de
uçtan uca ürün geliştirme prosesleri açısından
dijitalleşme sürecinin henüz başında sayılır. Birçok konfeksiyon firması dijitalleşme bir yana,
mevcut proseslerinin geliştirmesi açısından
birçok engel ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
Ancak bu zorluklar, yöneticileri dijitalleşmenin
gelecekteki muazzam potansiyelinden uzaklaştırmamalıdır. Bu potansiyel, manuel kaynak
süreçlerinde dijital çözümler uygulamakta
değil, endüstrinin kaynak ve ürün geliştirmeye yönelik tüm yaklaşımını yeniden gözde
geçirmekte yatmaktadır. Bu çerçevede, tedarik zinciri boyunca şeffaflık yaratmak, gelişmiş
analitik ve yapay zekayı benimsemek, süreçleri
yeniden tasarlamak ve dijitalleştirmek ve otomasyondan daha fazla yararlanmak için teknoloji kullanmak gerekmektedir.
Dijitalleşme sonucunda beklenen en büyük
faydalardan bir tanesi tedarik sürelerinin kısalması ve maliyetlerin düşmesi yönündedir. 63
hazır giyim firmasının satın alma müdürleri ile
yapılan anketin sonuçları da bu görüşü doğrulamaktadır. Aşağıdaki verilen grafikler katılımcıların “Tedarik sürecinizi dijitalleştirme yönünde
yaptığınız yatırımların, FOB fiyatlarda % kaç
düşüş sağlamasını bekliyorsunuz?” ve “Tedarik
sürecinizi dijitalleştirme yönünde yaptığınız
yatırımların, tedarik süresinde kaç hafta düşüş
sağlamasını bekliyorsunuz?” sorularına en çok
verdikleri cevapları göstermektedir.

Anket Çin’in hazır giyim tedarikinde dijitalleşme konusunda başı çektiğini göstermektedir. Gerek Avrupalı gerekse ABD’li satın alma
müdürleri Çin’i dijitalleşme konusunda lider
konumda görmektedirler. ABD’li katılımcılar
ABD’yi üst seviyelere taşırlarken, Avrupalı katılımcılar Türkiye’yi Çin’in ardından 2. Sıraya yerleştirmişlerdir.

35%
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14%
8%

0 -2
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2 -4
hafta

4 -8
hafta

8 -1 2
hafta

6%

> 12
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Bununla birlikte dijitalleşmenin önünde birçok
engel de bulunmaktadır. Katılımcılara “Tedarik
sürecinizi dijitalleştirme yönünde yatırımlar yaparken karşılaştığınız en büyük 3 zorluk nedir?”
sorusu yöneltildiğinde en çoktan en aza doğru
aşağıdaki cevapları vermişlerdir:
Sistem Mimarisi

52

Tedarikçi arayüzü

43

Veri kalitesi

40
32

Tedarikçi yetenekleri

30

Kesintisiz veri aktarımı

29
21

Veri miktarı

14
13
10

Çin

38%

81

Türkiye

33%

33
30

16%

2%
02.5%
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7.5 10%
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Aşağıdaki grafik katılımcıların “Tedarik sürecinin dijitalleşmesi konusunda en iyi performans
gösteren 3 ülke hangisidir?” sorusuna en çok
verdikleri cevapları göstermektedir: Dijitalleşme tedarik sürecinin her alanını az ya da çok
bir şekilde etkileyecektir. Tedarik süreci ürün
çeşitliliği planlaması, dizayn, üretim ve lojistik
olmak üzere 4 ana bölümde incelenebilir. Aşağıdaki grafik katılımcıların 4 ana bölümü de
içerecek şekilde “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde
yanda verilen dijitalleşme fırsatları tedarik sürecinizi ne ölçüde etkileyecek?” sorusuna en çok
verdikleri cevapları göstermektedir:

Vietnam

24

Hindistan

24

ABD

14

Sri lanka

14

Almanya
Güney Kore

8
6
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Orta Anadolu Tekstİl
Orta Anadolu
Tekstil Direktörü
Dr. Sedef UNCU AKI
ile keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.
Sedef UNCU AKI
enerji tasarrufu ve
sürdürülebilirlik
konularına büyük
önem verdiklerini
ifade ederek, bu
alanlarda
gerçekleştirdikleri
çalışmalardan
örnekler verdi.
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Firmanızın kuruluş tarihi, kuruluş
amacı ve makine parkuru ile kapasitesi
hakkında bilgi verir misiniz?
Bir Karamancı Holding şirketi olan Orta Anadolu Tekstil, 1953 yılında bir entegre iplik ve
dokuma fabrikası olarak Kayseri’de kurulmuş
ve 1985 yılında ise denim üretim tesisi haline gelmiştir. Şirketin faaliyet alanı, denim ve
non-denim kumaş üretimidir. Orta Anadolu,
dünya denim sektöründe ürün ve hizmet kalitesiyle haklı bir üne sahiptir. Şirketimiz, iplik,
indigo boyama, dokuma, terbiye ve kaliteleme
süreçlerin kendi bünyesinde yapan bir entegre
tesistir. Bahreyn ve Türkiye fabrikalarında toplamda 55 milyon metre denim kumaş üretimi yapmaktadır. Üretiminin yaklaşık %80’ini
uluslararası pazara ihraç etmekte, %20’sini
yurt içinde pazarlamaktadır. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Orta Anadolu Tekstil’in üretim
tesisleri, Kayseri’de 100 bin metrekaresi kapalı,
toplam 156 bin metrekarelik alan üzerinde kurulmuştur.

Tekstilde markalaşma konusunda
boyahanelerinin eksikleri sizce nelerdir?
Dünyanın önde gelen pek çok markasına hizmet verebilmek ancak çok hızlı ve entegre bir
sistemle kaliteden ödün vermeden gerçekleşmektedir. Günümüz moda endüstrisinde
trendler çok çabuk değişmektedir. Değişen
trendleri yaratmak, aynı zamanda kaliteden
ve verimlilikten ödün vermeden çalışmak çok
ciddi özveri gerekmektedir. Değişen trendeler
aynı zamanda boyahanelerde su ve kimyasal
tüketimini artırmaktadır. Boyahaneler direk tüketiciye hizmet vermediği için, tüketiciler arka
planda yapılan çalışmamaları görememektedir. Fakat boyahanelerde kullanılan kimyasal ve
boyar maddelerin çevreye ve insan sağlığına
olumsuz etkileri olması sebebiyle, düzenli olarak kontrol edilerek müşteri ve yasal şartlara
uygunluğundan emin olunmalıdır. Daha sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak ve doğal kaynakları korumak için boyahanelerde yapılacak
çalışmalar çok büyük önem arz etmektedir.

Yeni yatırımlarınız konusunda bilgi verir
misiniz?
Orta Anadolu Tekstil olarak, yatırımlarımızı gelişen dünyaya ayak uyduran ve hatta örnek olan
projeler üzerine yapmaktayız. Son yıllarda yatırımlarımızın ekseninin sürdürülebilir çözümlere ulaşmak adına planlamaktayız. Gelecek
nesile denim kumaşının mirasını en iyi şekilde
bırakmak üzere yaptığımız çalışmalar ışığında
yatırımlarımıza yön veriyoruz.

Dünyadaki rekabette Türkiye’yi tekstil
alanında avantajlı görüyor musunuz?
Bu alanda Türkiye’nin öncelikli yapması
gerekenler nelerdir?
Türkiye, Dünyadaki tekstil endüstrisinde
önemli bir yere sahip olduğunu geçen yıllar
süresince ihracat rakamlarıyla da kanıtlamış bir
şekildedir. İnovasyon ve teknolojiyi yakından
takip etmenin verdiği avantajla, kaliteye
verdiği önemin birleşmesinden doğan bu

Görseller Orta Anadolu Tekstil’e aittir

başarı, uluslararası markalar tarafından tercih
edilmesinde en önemli etkenlerden biridir.
Entegre tesislerin varlığı Türkiye’ye önemli bir
konum avantajı daha kazandırmaktadır. İnovasyon ve teknolojiye yapılan yatırımların artmasıyla Türkiye tekstil alanında varlığını sürdüreceğini ve arttıracağını ön görüyoruz.
Enerji maliyetlerini azaltmak için
firmanızda aldığınız önlemler nelerdir?
Firmamızda aldığımız önlem; kullanmakta olduğumuz enerjiyi kaliteden ödün vermeden
minimum seviyeye çekmek için yaptığımız çalışmalardır. Orta Anadolu tarihinde bu çalışmalar sürekli yapılsa da, sistematik olarak 2015 yılında kurduğumuz EnYS ekibi ile birlikte yoğun
çalışarak firmamıza ISO 50001 Enerji Yönetim
Sertifikasını kazandırdık.
Bu şartlar altında ilk olarak işletmemizdeki
elektrik ve doğalgazı en çok tüketen ÖEK’leri
(Önemli Enerji Kullanıcılarını) belirledik. ÖEK’lerin tüketimini artıracak KİP’lar (Kritik işletme
parametrelerini) belirledik. Tüm bu kaynakların
günlük/haftalık takiplerini yaparak kayıpları minimize ediyoruz. Ayrıca EnYS ekibinin haftalık
yaptıkları toplantılarda işletmede uygulanacak
projeleri tartışıp, proje ekipleri kurup nihayetinde enerji tüketimlerini azaltıyoruz. Çalışanlarımızın farkındalığını artırmak için her yıl onlara
enerji verimliliği farkındalık eğitimi veriyoruz.
Ayrıca KİP operatörlerine eğitimler vererek onların tüketimleri minimize etmelerini

sağlıyoruz. Üst yönetimimizin çok büyük desteğiyle yeni makine alımlarında ve yedek parça
alımlarında enerji verimli makine/ürün alımına
dikkat ediyoruz. Yeni üretilen ürünlerde ve yeni
kurulan tesislerde Enerji verimli tasarım kapsamında tüketimi minimize etmek için çalışmalar
yapıyoruz. Çalışan farkındalığı için billboard,
screensaver ve mail yoluyla enerji verimliliği ile
ilgili paylaşımlar yapıyoruz. “
Çevre mevzuatları konusunda firmanızın
yaklaşımı nedir?
Daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için
doğal yaşama ve çevreye zarar vermeyen
hammadde ve ürünler kullanarak çevresel kirlenmenin önüne geçmek, şirketimizin temel
politikasıdır. ISO 14001 Çevre Yönetim sistemimiz gereğince tüm çevresel risk faktörlerini
belirleyerek, doğaya ve doğal kaynaklara olan
çevresel etkilerimizi sürekli iyileştirme prensibi
ile yönetiyoruz.
Tedarikçilerimizi daha az zararlı kimyasal ve
elyaf üretmeleri konusunda teşvik ederek, sürdürülebilir bir dünya yaratmaktaki amacımızı
tüm dünya ile paylaşıyoruz. Kendi bünyemizde
bulunan biyolojik arıtma tesisi ile bünyemizden çıkan atık suların, çevreye zararları yasal
sınırlara çekilerek KASKİ tesislerine deşarj ediyoruz. Ürünlerimizin doğaya olan etkilerini ise
ISO 14040/44 standartları çerçevesinde ürün
yaşam değerlendirmesi yöntemi ile ortaya koyarak, iyileştirmenin yollarını arıyoruz.

Yasal mevzuatlara uyarak küresel ısınma ve
iklim değişikliklerinin dünya üzerinde oluşturduğu zararı minimuma indirmek için birçok
çalışma yapıyoruz ve bu çalışmalarımızı iki yılda bir yayınlamış olduğumuz Sürdürülebilirlik
Raporları ile paydaşlarımıza sunuyoruz.
Sektörde öncelikle çözülmesi gereken
sorunlar sizce nelerdir?
Sektörde çözülmesi gereken sorunların en
önemlisinin eğitim olduğunu söyleyebiliriz.
Eğitim alanında yaptığımız her iyileştirme bize
kalifiye iş gücü olarak dönecek ve ülkemizin
kalkınmasında büyük rol oynayacaktır. Diğer
bir sorun olarak Ar-Ge çalışmalarına verilen
önem diyebiliriz. Ar-ge çalışmalarının arttırılması ve desteklenmesi sektörde yeniliklere ve
teknolojik yaklaşımlara kapı açacaktır. Bunun
yanı sıra sektörde gençlerin önünü açarak daha
farklı ve zinde bir dünya görüşüyle yapılandırılmaya gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği’nin bölgenizde hangi
faaliyetlerde bulunmasını istersiniz?
Özellikle eğitim alanında daha çok destek verilmesi, sektörümüzün geleceği ile ilgili bize
yeni kapılar açacaktır. Kaliteli eğitim ile yetişen
gençlerimizin sektörümüze yapacağı katkıların
payının çok büyük olacağını düşünmekteyiz.
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MAKALE

Sanayide Kaynak Verimliliği
Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi

Tekstil Ürünlerinin İmalatı Sektörü
Kaynak: SANAYİDE KAYNAK VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ SONUÇ RAPORU
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5.2.1 Kaynak Verimliliğini Etkileyen Faktörler
Bu bölümde ilk olarak, Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi kapsamında işletmelerde yapılan anket çalışmaları sonucunda sonucunda elde edilen verilerden yola çıkılarak kaynak verimliliği
çalışmalarında işletmelerin önünde bulunan engeller veya teşvik edici
etmenlere ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. “Tekstil ürünlerinin
imalatı” sektöründe anket çalışması gerçekleştirilen firmaların sorulara
verdikleri cevapların oranları teşvik edici etmeler için Grafik 5-3’te, engelleyici etmenler için Grafik 5-4’te gösterilmektedir. Sektörde ankete
verilen cevapların yaklaşık %77’si “Tekstil ürünlerinin bitirilmesi” alt sektöründen temin edilirken, geri kalan kısmı “Diğer tekstil ürünlerinin imalatı”
alt sektöründen temin edilmiştir. Kaynak verimliliği uygulamalarının gerçekleştirilmesinde firmalara teşvik edici faktörler sorulduğunda ankete
katılan firmaların %59’u verimlilik uygulamalarını “Maliyetlerden kaçınma” amacıyla yaptıklarını belirtmişlerdir.

“Kaynak verimliliğinin faydalarına yönelik bilgilendirme”, %11’er oranla
“Yasal düzenlemeler” ve “Tutarlı ekonomik politikalar” olduğu tespit edilmiştir.

Burada özellikle enerji ve ham madde maliyetleri vurgulanmaktadır. Su
maliyetlerinin ülkemizde düşük olması veya bazı yerlerde suyun bedelsiz kullanılması gibi sebeplerden dolayı maliyetlerden kaçınma amaçlı
yapılan verimlilik uygulamalarında su maliyetleri çok vurgulanmamıştır.
Fakat özellikle tekstil boyama ve terbiye işlemlerinde su tüketiminin azaltılması ile enerji, ham madde ve kimyasal tasarrufu da sağlanmasından
dolayı, ana amacın enerji ve ham madde tasarrufu olduğu uygulamalarda dahi su tüketiminde de azalmalar gerçekleştirilebilir. Maliyetlerden
kaçınma faktörünün ön plana çıktığı tekstil sektöründe verimlilik uygulamalarına teşvik edici ikinci etmen olarak %48’er pay ile “Girdi fiyatlarının artışı” ve “Rekabet üstünlüğü elde etme” faktörleri ön plana çıkmıştır.
Çünkü yüksek verimlilik sağlandığı takdirde birim maliyetler düşürülerek
rekabet gücü artırılabilmektedir. Özellikle Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne
üye olmasından sonra birim işgücü maliyetinin düşmesi tekstil sektörünü rekabet bakımından olumsuz yönde etkilemektedir (Özçalık ve
Okur, 2013). Özellikle ham madde olarak elyaf türleri ve yardımcı kimyasal fiyatlarındaki artışlar firmaları bu yönde tasarruflar yapmaya yöneltmektedir. Örnek olarak; daha çok “Diğer tekstil ürünlerinin imalatı”
sektöründe yaygın olarak kullanılan polipropilen ham maddesinin Türkiye’de üretilmemesi ve bu konuda yurtdışına bağımlı olunması sektörde polipropilen kullanan işletmeleri rekabet açısından zayıflatmaktadır.
İşletmeler, polipropilen gibi yurtdışına bağımlı olunan ham maddelerin
Türkiye’de üretilip satılmasının sektörü rekabet açısından ileri taşıyacağı
görüşündedir. Bunun yanı sıra girdi fiyatlarının artışı, sektörün pazar payını yüksek tutma hedefine ulaşmayı güçleştirmekte ve rekabet gücünü
azaltmaktadır.

Grafik 5-3 Tekstil ürünlerinin imalatı sektöründe kaynak verimliliği
çalışmalarında teşvik edici etmenlerin dağılımı
Not: Yazarlar tarafından anket verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

“Kurumsal sorumluluk” ve “Vergi teşvikleri” ise %22’şer oranla kaynak verimliliğinde teşvik edici etmen olarak üçüncü sırada yer almıştır. Özellikle
büyük ve orta ölçekli firmaların bir kısmı müşteri talepleri doğrultusunda
veya kurumsallaşma amacıyla verimlilik uygulamalarına yönelmektedir.
Firmaları verimliliği artırıcı uygulamalar yapma yönünde teşvik eden bir
diğer faktör olan vergi teşvikleri ise KDV istisnaları, yatırım indirimi, gümrük vergisi muafiyeti gibi uygulamaları içermektedir. Sektörü kaynak verimliliği uygulamaları yapmaya teşvik eden diğer faktörlerin %19 oranla

Aynı zamanda yeni makine parkurunun kurulması işletmenin fiziksel altyapısında değişiklikler yapılmasını da gerektirebilir (alan büyütme, inşaat
işleri vb.). Bu durum ek maliyetleri beraberinde getirecektir. Bahsi geçen
faktörlerin yanında kaynak verimliliği uygulamalarının yapılmasında ve
hayata geçirilmesindeki diğer engelleyici faktörler %22’şer payla “Tutarsız ekonomik politikalar” ve “Sermaye yetersizliği” ve %15’er pay ile “Rekabet önceliklerinin farklı olması” ve “Nitelikli işgücü eksikliği” olarak ifade
edilebilir.

Kaynak verimliliği uygulamalarının gerçekleştirilmesinde firmalara engelleyici faktörler sorulduğunda ankete katılan firmaların %81’i “Teşvik
yetersizliği” faktörünü ön plana çıkarmışlardır. Sürdürülebilir ve yenilikçi
ürün üretimine yönelik, üretimde kalite ve verimliliği artıran, üretirken
çevreyi koruyan ve maliyetlerde avantaj sağlayan mekanizmaların teşvik
edilmesi durumunda firmaların birçoğu kaynak verimliliği uygulamalarına yönelik çalışmalara ağırlık verecektir.
Özellikle Ar-Ge konusunda yapılacak teşvikler ile firmaların verimlilik uygulamalarına yönelmesi olasılığı yüksektir. “Teşvik yetersizliği” faktörünü,
%37 oranla “Yatırımların geri dönüş süresinin fazla olması”, %33 ile “Fiziksel altyapı imkânlarındaki kısıtlar” faktörleri takip etmiştir. İşletmelerin
birçoğu fiziksel altyapı imkanlarındaki kısıtlardan söz etmektedir. İşletmenin bulunduğu bölge, yerleşim planı, makine parkurunun yerleşim
düzeni, kapalı veya açık alanın büyüklüğü ve özellikle makine parkurunun eski olması gibi faktörler verimlilik uygulamalarının gerçekleştirilmesine engel olabilmektedir. Bu durum aynı zamanda yatırım maliyetlerini
de artırabilmektedir. Örnek olarak bir tekstil işletmesinde boyahanede
kullanılan ve yüksek flotte oranı ile çalışan boyama makineleri daha düşük flotte oranı ile çalışan makinelerle değiştirilebilir. Fakat makinelerin
ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması ve geri dönüş sürelerinin uzun
olması yatırım yapmayı planlayan işletmelerin karar vermesini güçleştirmektedir.

Grafik 5-4 Tekstil ürünlerinin imalatı sektöründe kaynak verimliliği çalışmalarında engelleyici etmenlerin dağılımı
Not: Yazarlar tarafından anket verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

5.2.2 Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Hayata Geçirilmesinde
Uygulanabilecek Proses ve Teknolojiler
“Tekstil ürünlerinin bitirilmesi” ve “Diğer tekstil ürünlerinin imalatı” alt
sektörlerinin “Tekstil ürünlerinin imalatı” sektörünün genelini temsil ettiği söylenebilir. “Tekstil ürünlerinin bitirilmesi” alt sektöründe yürütülen
saha ve anket çalışmaları ile derlenen veriler, literatürde ve IPPC BREF
dokümanında yer alan işletme verileri ile kıyaslanmıştır. Ayrıca sektörde
yaygın olarak uygulanan çeşitli verimlilik uygulamaları ve gelecekte işletmelerin verimlilik performanslarının artırılmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülen verimlilik tedbirleri birlikte değerlendirilmiştir. Buna
göre Tablo 5-3’te alt sektörün mevcut durumu ve çeşitli verimlilik uygulamaları ile sağlanabilecek kaynak kullanımındaki potansiyel azalma
oranları sunulmuştur. Belirlenen potansiyel azalma oranları literatürde
ve sektör raporlarında alt sektör için sunulan veriler ile örtüşmektedir.

yalnızca üretim maliyetlerinin azaltılmasına odaklanılması, işletme körlüğü, izleme-kontrol ve sürdürmede yaşanansıkıntılar, araştırma-geliştirme
(Ar-Ge) çalışmalarının yeterli seviyede olmaması verimlilik çalışmaları ile
elde edilebilecek potansiyel kazanımları olumsuz yönde etkilemektedir.
Alt sektörün üretim proseslerinde gerçekleştirilecek verimlilik çalışmaları
planlama, etüt, fizibilite, uygulama ve sürdürme aşamalarının tümünde,
üst yönetim ve tüm çalışanların katılımıyla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca alt sektörün kompleks üretim proseslerine sahip
olması çeşitli proses bileşenlerinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ancak bu sayede önemli teknik, çevresel ve
ekonomik faydalar sağlanabilmektedir. Alt sektörde faaliyet gösteren
işletmelerde su tüketiminin azaltılmasına yönelik çeşitli optimizasyon/
minimizasyon uygulamaları bulunmasına rağmen üretim maliyetleri içerisinde su tüketimi maliyetlerinin önemli bir paya sahip olmaması suyun
daha verimli kullanımına yönelik uygulamaları sınırlamaktadır. Ayrıca alt
sektörde üretim proseslerinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturan
suyun kalitesinin üretim kalitesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı
konusundaki çekinceler uygun atıksu akımlarının arıtılarak geri kullanımı/arıtılmadan doğrudan geri kullanımı gibi uygulamaları sınırlandırmaktadır.
Ancak çeşitli proses atıksularının üretim proseslerinde arıtılarak veya arıtılmadan geri kullanımı ile su, enerji ve kimyasal tüketimlerinde önemli
tasarruflar sağlamak mümkündür. Bu sayede atıksu debilerinin, atıksu
kimyasal kirlilik yüklerinin, atık gaz emisyonları ve atık miktarlarının azaltılması sağlanabilmektedir. Ayrıca atıksu arıtma tesisi performansının
artırılması da sağlanabilmektedir. Diğer taraftan bazı tekstil işletmelerinde yüksek ve çok yüksek flotte oranına sahip makineler kullanılmakta
ve makineler üzerinde gerekli miktarda proses suyu kullanımı ve enerji
tüketiminin azaltılmasına yönelik ekipmanlar bulunmamaktadır.

* Mevcut kaynak kullanımı performansları saha ve anket çalışmalarından elde edilen
sonuçlardır. ** Potansiyel azalma oranları hesaplanırken IPPC BREF ve literatür verilerinden
faydalanılmıştır. Bu sebeple referanslar, potansiyel azalma oranları hesaplamalarında
kullanılan literatür verilerine atıfta bulunmaktadır.
Tablo 5-3 Alt sektörde kaynak kullanımlarının mevcut durumu ve
belirlenen potansiyel azalmalar

Alt sektörde faaliyet gösteren işletmelerde üretim maliyetlerinin azaltılması ve piyasada rekabet avantajı sağlanması adına temiz üretimi destekleyen çeşitli verimlilik uygulamaları hali hazırda bulunmaktadır. Ancak
alt sektörde faaliyet gösteren işletmelerde verimlilik çalışmalarına karar
verme sürecinde detaylı temiz üretimverimlilik etütlerinin yapılmaması,

Bu durum proses suyu, enerji ve kimyasal tüketimlerinin oldukça yüksek olmasında etkili olmaktadır. Gerçekleştirilen saha çalışmalarında alt
sektörde faaliyet gösteren işletmelerde 1:5-1:30 (ağırlıklı olarak 1:5-1:10)
flotte oranlarında çalışan makinelerin kullanıldığı görülmüştür. Yüksek
flotte oranlarında çalışan makinelerde çeşitli modifikasyonlar ile flotte
oranlarının azaltılması yoluyla ya da süreç optimizasyonu ve su, enerji,
kimyasal geri kazanımı uygulamaları ile önemli tasarruflar sağlanabilir.
Enerji maliyetlerinin ve üretim maliyeleri içerisindeki paylarının yüksek
olması enerji tüketimine yönelik verimlilik uygulamalarının daha yaygın kullanılmasında etkili olmaktadır. Alt sektörde özellikle sıcak atıksu
akımlarından ve atık gaz emisyonlarından ısı geri kazanımı uygulamaları
yapılmaktadır. Ancak işletmelerde genellikle sıcak atıksu akımlarının ayrılmamış olması sağlanacak faydanın oldukça düşük seviyede kalmasına
neden olmaktadır.
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MAKALE
Diğer taraftan elektrik motorlarında daha verimli olanların kullanılması
ve aydınlatma sistemlerinin modifikasyonu uygulamaları yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca sıcak boru hatlarının izolasyonu ve buhar kazanlarının optimizasyonu gibi uygulamalar alt sektörde enerji tüketimlerinin azaltılmasında sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Özellikle kimyasalların
dozlanmasında otomatik dozlama ve dağıtım sistemleri yaygın olarak
kullanılırken boyarmaddelerin dozlanmasında ve reçetelerin hazırlanmasında genellikle manuel tekniklerin kullanıldığı görülmektedir. Bu
durum fark edilmeyen ancak yüksek miktarda kimyasal kayıplarının yaşanmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda işletmelerde laboratuvar ve
boyahane arasındaki koordinasyonun mümkün olduğunca artırılmasıyla
önemli kimyasal tasarrufları sağlanabilir. Ayrıca üretim proseslerinde ve
reçetelerin hazırlanmasında çeşitli optimizasyon/minimizasyon tekniklerinin uygulanması ile sağlanacak tasarruf miktarlarının artırılabileceği
görülmektedir. Bunların yanısıra işletmelerde fark edilmeyen ancak gereksiz kimyasal kullanımlarının yaşandığı temel ve yardımcı prosesler bulunmaktadır. Bu proseslerde Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilecek
çeşitli teknikler ile gereksiz kimyasal kullanımlarından kaçınmak mümkündür. Alt sektörde faaliyet gösteren işletmelerde kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS) bulunmaktadır. İşletmelerde tüm kimyasalları içeren kimyasal envanter çalışmalarının yapılması
özellikle zararlı kimyasalların kullanımından kaçınılması ve atıksu arıtma
tesisi performanslarının artırılmasında etkili sonuçlar verebilmektedir.
Tekstil ürünleri üretimi yapan işletmelerde enerji tüketiminin ve atık gaz
emisyonlarının azaltılmasında da ancak bütünsel bir yaklaşım benimsenmesi ile sağlanacak tasarrufların/faydaların maksimize edilmesi mümkün
olabilecektir. Bu kapsamda enerji tüketimi optimizasyonu, atıksu geri kazanımı, makine modifikasyonları ve iyi yönetim uygulamalarının mutlaka
birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Bu uygulamalar sonucunda oluşan
atık ısı ve emisyonların azaltılması ile verimlilik artırılacaktır. Atık baca gazı
emisyonlarının minimizasyonunda ise borusonu arıtımdan ziyade kazan
dairesi optimizasyonu, proseslerde enerji verimliliği ve ısı geri kazanımı
uygulamaları daha etkili ve sürdürülebilir bir çözüm olarak görünmektedir. Alt sektörde mevcut verimlilik uygulamalarının ve çeşitli verimlilik uygulamaları ile teknik, çevresel ve ekonomik performansın arttırılmasında
aşağıda maddeler halinde sıralanan verimlilik uygulamalarına öncelikli
olarak ağırlık vermeleri gerektiği düşünülmektedir.
• Verimlilik uygulamalarında işletme körlüğünden kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçilmesi adına detaylı temiz üretim ya da verimlilik
etütlerinin yapılması
• Verimlilik çalışmaları için işletmelerde yeterli kaynakların ayrılması
• Verimlilik tekniklerinin belirlenmesinde sadece ilk yatırım maliyetlerinin
değil uygulanabilirlik, sağlanacak potansiyel teknik, çevresel ve ekonomik tasarrufların/faydaların ve geri ödeme sürelerinin de değerlendirilmesi
• Ar-Ge çalışmalarına ağrılık verilmesi
• Su, enerji ve kimyasal tüketimlerinin değerlendirilmesinde, sağlanacak
çevresel faydaların da göz önünde bulundurulması ve kazanımlara dahil
edilmesi
• Alt sektörde faaliyet gösteren işletmelerin verimliliklerinin geliştirilmesinde sadece teknik çözümlere odaklanılmaması, verimlilik çalışmalarının iyi yönetim uygulamaları (prosesler bazında izleme-kontrol, envanter raporlarının hazırlanması, personelin teknik eğitimleri, çevre yönetim
sistemi kurulması vb.) ile desteklenmiş bir temele dayandırılması “Diğer
tekstil ürünlerinin imalatı” alt sektörü farklı süreç ve uygulamalar içermektedir. Bu sebeple “Tekstil ürünlerinin bitirilmesi” alt sektöründen ciddi farklılıklar göstermektedir. enerji, su ve ham madde kullanımı dikkate
alındığında alt sektörün enerji yoğun bir sektör olduğu gözlenmiştir. Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi kapsamında
saha ve anket çalışması gerçekleştirilen
“Halı ve kilim imalatı”, “Dokusuz kumaş ve dokusuz kumaştan yapılan
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ürünlerin imalatı” ve “Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı” alt
sektörlerinde genel olarak yeni üretim teknolojileri kullanılmakta olup,
su tüketimi az miktarlarda gerçekleşmektedir. “Diğer tekstil ürünlerinin
imalatı” alt sektöründe yürütülen saha ve anket çalışmaları sonucunda
işletmelerde teknolojik proseslerin kullanıldığı ve verimlilik uygulamalarının yaygın olarak uygulandığı belirlenmiştir. Ancak yapılan değerlendirmelerde özellikle tekstil zemin kaplamaları imalatı yapan işletmelerde
su, enerji ve kimyasal verimliliğinin artırılmasına yönelik çeşitli uygulamaların yapılmasının bu alt sektörde verimlilik ve çevresel performansın artırılması açısından etkili sonuçlar doğurabileceği görülmüştür. Alt
sektörün oldukça farklılık gösteren yapısından dolayı, kaynak verimliliği
potansiyelinin harekete geçirilmesinde kullanılabilecek teknoloji ve prosesler işletmeler özelinde yapılacak etütler ile daha net anlaşılıp, gerekli
kıyaslamalar yapılarak tespit edilebilir.
Özellikle enerji tüketiminin yoğun olması enerji tasarrufu üzerine yapılabilecek uygulamaların tespit edilmesinde önemli rol oynamaktadır.
“Tekstil ürünlerinin imalatı” sektörü oluşturduğu gayri safi yurt içi hasıla,
imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı
net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik
büyüklükler açısından ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde lokomotif
rol üstlenen sektörlerden biri konumundadır. “Tekstil ürünlerinin imalatı”
sektörü kompleks üretim proseslerinden ve çok sayıda alt sektörden oluşan heterojen bir yapıya sahiptir. Proje kapsamında “Tekstil ürünlerinin
bitirilmesi” ve “Diğer tekstil ürünlerinin imalatı” alt sektörlerinde aşağıda
sıralanan temel sonuçlara erişilmiştir.
Tekstil ürünlerinin bitirilmesi” alt sektörü için;
• Su tüketiminin azaltılmasına yönelik çeşitli verimlilik tedbirleri uygulanmasına rağmen, sonuçlar istenilen seviyelerde değildir. Bu durumun
başlıca sebepleri su-atıksu maliyetlerinin toplam üretim maliyetleri içerisindeki paylarının düşük olması ve atıksuların geri kazanımı-tekrar kullanımının ürün kalitesi üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı yönünde çekinceler bulunmasıdır. Ancak alt sektörde uygulanacak çeşitli verimlilik
tedbirleri ile su tüketiminde %15-79 oranında tasarruf sağlanabileceği
belirlenmiştir.
• Enerji maliyetlerinin üretim maliyetleri içerisindeki paylarının yüksek
olması enerji verimliliği konusunda alt sektörde faaliyet gösteren işletmelerin önemli bir bölümünde enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik
verimlilik tedbirlerinin alınması gibi bir sonuç doğurmaktadır. Buna rağmen alt sektörün geneli için enerji tüketiminde %15-40 oranında potansiyel azalma sağlanabileceği söylenebilir.
• Alt sekötrde kimyasal tüketimi oldukça yoğun olmakla birlikte işletmelerde yaygın olarak kullanılan verimlilik tedbirleri ile kimyasal tüketimlerinin bir miktar azaltılması söz konusudur.. Alt sektörde faaliyet gösteren
işletmelerde çeşitli verimlilik tedbirlerinin alınması ile mevcut yardımcı
kimyasal maddelerin tüketiminde %40-60 ve boyarmadde tüketimlerinde yaklaşık %26 tasarruf sağlanabilir.
• Alt sektörde yoğun su tüketimlerine paralel olarak yüksek miktarda
atıksu oluşumu söz konusudur. Ayrıca üretim proseslerinde kimyasal
kullanımlarının yüksek seviyelerde olması atıksuların taşıdığı kimyasal
yüklerin artmasına neden olmaktadır. Üretim proseslerinde alınacak çeşitli verimlilik tedbirleri ile atıksu miktarlarının %23-72 ve kimyasal kirlilik
yüklerinin ise %38-66 oranında azaltılması mümkündür.
• Üretim proseslerinde ısıl enerjiden önemli ölçüde faydalanılmakta
olup, bunun sonucunda da atık gaz emisyonları oluşmaktadır. Üretim
proseslerinde ısıl enerji tüketiminde sağlanabilecek tasarruflara paralel
olarak atık gaz emisyonlarında %60 civarında azalmalar sağlanabilir.
• Üretim proseslerinde tehlikeli, tehlikesiz ve tekstil sektörüne has atıklar
oluşmaktadır. Üretim proseslerinde verimlilik artışı ile katı atık miktarlarında yaklaşık %54 oranında azalma sağlanabilir.
“Diğer tekstil ürünlerinin imalatı” alt sektörü için;
• “Diğer tekstil ürünlerinin imalatı” alt sektöründe, “Tekstil ürünlerinin bi-

tirilmesi” alt sektörüne kıyasla su tüketimi ve atıksu oluşumu daha düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. Ancak çeşitli verimlilik tedbirlerinin
uygulanması ile su tüketimleri ve atıksu miktarlarında %27-70 oranında
azalma sağlanabilir. Alt sektörde faaliyet gösteren işletmelerin çoğunda
su tüketimlerinin azaltılmasına yönelik verimlilik tedbirleri hali hazırda
uygulanmaktadır.
• Alt sektörde enerji tüketimleri yoğun olmaktadır. Ancak ülkemizde enerji birim fiyatlarının yüksek olması ve üretim maliyetleri içerisinde enerjini
önemli bir paya sahip olması alt sektörde faaliyet gösteren işletmelerin
enerji tüketimlerini azaltmaya yönelik verimlilik tedbirleri almalarına neden olmuştur. Bu nedenle alt sektörün enerji tüketimi seviyeleri oldukça
iyi durumdadır.
• Alt sektörde faaliyet gösteren işletmeler piyasada rekabet avantajı
sağlamak için son teknoloji lerin kullanılmasını önemsemektedir. Ayrıca
üretim maliyetlerinde önemli paylara sahip olan kimyasal tüketimlerinin
azaltılması konusunda oldukça duyarlıdırlar. Bu nedenle alt sektörde
kimyasal tüketimleri iyi sayılabilecek düzeydedir. Ancak çeşitli verimlilik
tedbirlerinin alınması ile daha da azaltılması mümkündür.
• Üretim proseslerinde oluşan emisyonların ve atıkların azaltılmasına
yönelik iyi yönetim uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca alt sektördeki
üretim proseslerinde elektrik enerjisi kullanımının daha yaygın olması
emisyonların daha düşük seviyelerde olmasına neden olmaktadır. Diğer
taraftan, işletme içerisinde oluşan katı atıklar mevcut çevresel düzenlemelere uygun şekilde uzaklaştırılmaktadır.

Sektörde ham madde verimliliğinin artırılmasına yönelik öncelikle;
• Kimyasalların hazırlanması ve dozlanmasında otomasyona dayalı sistemlerin kullanılması
• Boyahane-laboratuvar arasındaki koordinasyonun olabildiğince artırılması
• Kimyasal kullanılmadan üretimin mümkün olduğu durumlarda kimyasal
kullanılmaması
• Kimyasal kullanımının şart olduğu durumlarda, en az risk taşıyan kimyasalın kullanılması
• Çevresel etkileri göz önüne alınarak, üretimde uygulanan reçetelerin optimize edilmesi
• Haşerelere karşı kullanılan kimyasalın ayrı bir adımda uygulanması ve flottenin tekrar kullanılması çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

5.2.3 Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Hayata Geçirilmesi
Proje kapsamında sektörde tahmin edilen kaynak verimliliği tasarruf potansiyelinin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan yatırım değerleri
Tablo 5-4’te ve yatırımların geri dönüş süreleri Tablo 5-5’te yer almaktadır.
Yapılan analizler sonucunda; “Tekstil ürünlerinin imalatı” sektöründe,
toplam ham madde yatırımının %19’unu oluşturan geri dönüş süresi bir
yıldan kısa yatırımlar ile yatırım gerektiren ham madde tasarruf değerinin
%89’una (senaryolara göre 1,4 milyar TL/yıl ile 2,6 milyar TL/yıl arasında)
ulaşılabileceği, bu oranın toplam ham madde tasarrufunun %67’sine karşılık geldiği görülmektedir. Geri dönüş süresi bir yıldan kısa yatırımlar ile
sağlanabilecek tasarruflar (%67) ve yatırım gerektirmeyen iyileştirmelerle sağlanabilecek tasarruflar (%25) birlikte değerlendirildiğinde, toplam
ham madde tasarruf potansiyelinin %92’sine hemen veya kendini bir yıldan kısa sürede geri ödeyen yatırımlarla ulaşılabileceği dikkat çekmektedir. Geri dönüşü bir yıldan kısa yatırımların ortalama geri dönüş süresi 1,3
ay iken, geri dönüş süresi bir yıldan uzun olan yatırımların ise ortalama
3,7 yıldır. Toplam yatırımın geri dönüş süresi ortalama 6 ay, ham madde
tasarruf oranı %4 olarak hesaplanmıştır.

Sektörde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik öncelikle;
• Enerji tüketiminin prosesler bazında izlenmesi ve bir envanter çalışması
yapılarak verimsiz proseslerde yüksek enerji tüketimine neden olan düşük verimli motor, makine ve parçaların değişimi ya da modifikasyonunun
sağlanması
• Frekans kontrollü elektrik motorlarının kullanılması
• Buhar kaçak ve kayıplarının engellenmesi için makinelerde tam buhar
izolasyonu yapılması
• Enerji kayıplarının en aza indirilmesi için boru, vana, tank ve makinelerin
izolasyonlarının yapılması
• Buhar kondensatlarının tekrar kullanımı gibi uygulamalarla kazan dairelerinin optimize edilmesi
• Atık gaz ve atıksulardan atık ısının geri kazanılması
• Kesikli proseslerde, düşük ve çok düşük flotte oranlı makinelerin kullanılması
• Boyama sonrasındaki durulama ve nötralizasyon adımlarında, sıcak durulama uygulayarak ve enerjiyi geri kazanarak, yüzey aktif madde ve kompleks oluşturucu maddelerin kullanımından kaçınılması
çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda, “Tekstil ürünlerinin imalatı” sektörünün, imalat sanayi toplam enerji tasarruf potansiyeli içindeki
yaklaşık %19’luk oran ile seçili sektörler arasında ikinci sırayı aldığı görülmektedir. Sektörün toplam enerji yatırımının %38’ini oluşturan ve kendini
yaklaşık 6 ayda geri ödeyen yatırımlar ile yatırım gerektiren toplam tasarrufun %77’si (senaryolara göre 723 milyon TL/yıl ile 1,5 milyar TL/yıl arasında)
gibi büyük bir kısmının hayata geçirilebileceği ifade edilebilir. Senaryolara
göre 602 milyon TL/yıl ile 1,2 milyar TL/yıl arasında tasarruf sağlayan yatırımların ortalama geri dönüş süresi 2,9 yıl iken toplam yatırımın ortalama
geri dönüş süresi 1 yıldır. Enerji tasarruf oranı ise %19,3’tür.

Tablo 5-4 Tekstil ürünlerinin imalatı sektöründe tasarruf potansiyelinin hayata geçirilmesi için senaryolar bazında gerekli yatırım değerleri
Kaynak: Yazarlar tarafından anket verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
Not: Ham madde için 8 uygulama, enerji için 40 uygulama; su için 7 uygulama ile analiz yapılmıştır.
*: Geri dönüş süresi 0-1 yıl arasında olan yatırımlara ait tasarrufların, yatırım gerektiren toplam tasarrufa oranıdır.
**: Geri dönüş süresi 1 yıldan fazla olan yatırımlara ait tasarrufların, yatırım gerektiren toplam tasarrufa oranıdır.
Tablo 5-5 Tekstil ürünlerinin imalatı sektöründe yatırımların geri dönüş süresi
Kaynak: Yazarlar tarafından anket verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
Gds: Geri dönüş süresi
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MAKALE

Fonksİyonel Kumaşlarda

Kış Sezonu Trendlerİ
Senede 2 kez düzenlenen ve teknik tekstil sektörüne yön veren etkinliklerden biri olan “Performance Days Functional Fabric Fair” fuarı 8-9
Kasım tarihlerinde Almanya’nın Münih şehrinde düzenlendi. 24 ülkeden 177 firmanın katıldığı fuarda fonksiyonel tekstil endüstrisi ile ilgili
gelişmeler ve en son trendler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
2017 senesinin son fuarında sürdürülebilirlik kavramı, fonksiyonel kumaşlarda da olmazsa olmaz konulardan bir tanesi olarak belirlendi.
Birçok fonksiyonel özellik içeren doğal liflerin kullanımı göze çarparken,
termal özellikli kumaşlar ön plana çıktı. Sürdürülebilirlik konusunda ana
trendler aşağıdaki şekilde oluştu:
Sürdürülebİlİrlİk
• Fonksiyonel kumaşlarda geri dönüşümden elde edilen polyester, nylon
ve yün liflerin kullanımının arttığı görüldü.
• Kahve telvesi, gene otundan elde edilen bio bazlı sentetik liflerin kullanıldığı görüldü.
• Fonksiyonel kumaşlarda kullanılabilen tencel, yün elyaf gibi doğal liflerin kullanımının arttığı tespit edildi.
• Dope boyama yöntemi ile renklendirilen liflerin kullanımının tercih
edildiği belirlendi.
Termal özellikli kumaşlar, fuarın öne çıkan kumaş çeşitlerinden biri oldu.
Termal özelliği sağlamak amacıyla 5 değişik yöntem kullanılabildiği
görüldü:
Termal Teknolojİler
• Havayı hapseden pile veya polar kumaş konstrüksiyonunun tercih edilmesi, fırçalı yüzeyler,
• Katkı içeren elyaf ve iplikler veya aktif karbon baskılar,
• Metalik folyo gibi yansıtıcı malzemeler,
• 3 boyutlu ve ara katmanlı yalıtım konstrüksiyonu kullanarak havayı
hapsetmek,
• Faz değiştiren malzemelerin kullanımı.

Fuarda sunulan kumaşlardan bazı örnekler aşağıda verilmiştir:
- Hafif, yumuşak ve çok elastik
- Nefes alabilir
- Rüzgar dayanımı yüksek
- İyi su dayanımı
- Merino yün ve sentetik liflerin karışımı
- Kumaş fonksiyonel özelliklere sahip
olmasına rağmen gündelik kullanıma uygun

- Merino kalitesindeki yün kullanımı ile kış
duygusu
- Yoğun tencel kullanımı
- Pamuk, ipek ve kapok gibi liflerin kullanımı
- Çift renk tonu, denim görüntüsündeki örgü
kumaşlar

- Gündelik kullanıma uygun görünüm
- Pamuk hissi ve pamuk görünümü
- Solvent içermeyen laminasyon tekniği
- Florokarbon içermeyen su itici teknolojisi

Fonksiyonel Özellikler;
- Çabuk kuruma özelliği
- Koku kontrolü
- Yüksek termal yalıtım
- Far infrared (FIR yarn) iplik kullanımı
(seramik parçacıkları)

- Fırçalı yüzeyler
- Doğal ve gündelik görünüm
- İyi tuşe
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4. Uluslararası Tekstil Boyarmadde, Baskı Mürekkepleri,
Pigmentler, Kimyasallar, Baskı ve Boyama Teknolojileri Fuarı

Sergilenecek Ürün Grupları
Boyarmaddeler
Baskı Mürekkepleri
Tekstil Kimyasalları
Pigmentler
Ön-işlem Yardımcı Maddeleri
Ara Ürünler
Boyama ve Makinaları
Dijital, Rotasyon ve Parça Baskı
Makinaları ve Ekipmanları

Medya Partneri

Ziyaretçi Profili
Tekstil Baskı ile ilgili Teknolojiler ve Yazılımlar
Laboratuvar Cihazları
Kalite ve Test Ekipmanları
Çevre Koruma Ekipmanları
Yeni Teknolojiler, Yeni Ekipmanlar,
Yeni Materyaller
İş Güvenliği- Donanım ve e-ticaret
REACH Hizmetleri
Yazılım - Danışmanlık - Araştırma ve
Geliştirme
Diğer Ürün ve Hizmetler

Destekleyen

İplik İmalatı ve Kumaş İmalatı Yapan Firmalar
Ön Terbiye Yapan Firmalar
Boyama ve Apreleme Yapan Firmalar
Parça Baskı, Dijital Baskı, Rotasyon
Baskı Yapan Firmalar
Denim ve Yıkama Yapan Firmalar
Eğirme ve Dokuma Yapan Firmalar
Bitim ve Haşıllama Yapan Firmalar
Tekstil sektörünün diğer mensupları
Araştırma Kurumları
Üniversiteler

Organizatör

İş birliği ile

Türkiye Tekstil
Terbiye Sanayicileri
Derneği

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

TEKNİK
TEKSTİL

YENİ BİR KUMAŞ TASARIMI

VE PLANLAMA İŞLEMİ:
KAPLAMA

Teknik tekstiller, güncel malzeme teknolojisindeki hızlı yenilikleri de kullanarak çok
hızlı gelişmekte ve hayatın her türlü alanında daha fazla yer almaktadır.
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TEKNİK TEKSTİL NEDİR?
Estetik veya dekoratif özelliklerinden ziyade,
teknik ve performans özellikleri için imal edilen
tekstil malzemeleri olarak tanımlanmaktadır.
Pamuk, keten ve jüt gibi lifler yüzyıllardır, tente,
yelken bezi, halat, çuval yapımında kullanılıyor.
Kanvas kumaştan yapılan yelken bezleri ilk
teknik tekstiller sayılmaktadır (Romalılar). Romalıların bataklıkların ıslahı için kullandıkları
kumaşlar, bugünkü jeo-tekstillerin ilkleri olarak
sayılır. 18. yy sonlarına doğru balon yapımında
özel kumaşlar kullanılmıştır.

19. yy başlarından itibaren arabaların tavanlarında tekstiller kullanılmaya başlandı. 20.
yy başlarında uçak kanatlarında kullanılmaya
başlanmıştır. Sentetik liflerin keşfi ile 20. yy ortalarından itibaren hızlı bir dönüşüm ve gelişim sürecine girmiştir. Teknik tekstillerdeki hızlı
gelişmelerle beraber, toplam tekstilin üretim
içinde payı giderek artmaktadır. Bu konu ile ilgili bazı güncel veriler, çok umut vaat eden bir
gelecek resmi çizmektedir. Avrupa tekstil üretiminin yaklaşık %15’i teknik tekstildir.
(Kaynak: Euratex)

Kaplama Maddesinin Sıvı
Olduğu Yöntemler
Bıçaklı kaplama sistemleri
Silindirik kaplama sistemleri
Daldırma tekniği ile kaplama
Transfer kaplama
Rotasyon baskı tekniği ile
kaplama
 Püskürtme kaplama sistemleri






Dünya üretiminin tahmini %27’si teknik tekstildir. (Kaynak: Commerzbank study ‘Technische
Textilien’, 2015) Teknik tekstil pazarının, 2018 itibarı ile 160 Milyar $ seviyesine çıkacağı tahmin
ediliyor. Bu veriye kompozit ve nonwovenlar
dahil değildir. (Source: Commerzbank, ibid)
Dünyada teknik tekstil pazarı 2010’dan itibaren
yıllık %6 büyüme hızına sahiptir. (Kaynak: Euratex) Almanya’da tekstil ve giysilik endüstrisi
cirosunun %60’ı teknik tekstil endüstrisinden
gelmektedir. (Kaynak: textil+mode)

Kaplama Maddesinin Katı
Olduğu Yöntemler
 Kalender ile kaplama
 Sıcak eriyik ile
kaplama

Yeni Yöntemler
 Plazma teknolojisi
ile yüzey işlem ve
kaplamaları
 Sol-gel tekniği ile
kaplama
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TEKNİK
TEKSTİL

Teknik tekstilde dünya lideri ülke Almanya’dır.
Alman üreticilerin teknik tekstilden elde ettiği
ciro, yılda yaklaşık 13 milyar $’dır.
Teknik tekstiller için, gerek tekstil dokusu
oluşturmada, gerekse malzeme ve uygulama
teknolojilerinde gün geçtikçe çok farklı yeniliklerin ortaya çıkmasına rağmen, fonksiyonel
ürünler elde etmek için en çok kullanılan, en
önemli üretim yöntemi hâlâ “kaplama”dır.
Gelecekte aşağıdaki geleneksel ve yeni üretim
yöntemlerinde çok büyük yenilikler olacağı
düşünülmektedir.
Kaplama ve Laminasyon:
Kompozit teknolojisine güç veriyor Dijital Baskı: Daha yenilikçi, ekolojik, verimli üretim imkanları için ümit
vadediyor. Nakış: Akıllı tekstillerin işlenmesi,
dijital tekstiller için önemli bir işlemdir.
KAPLAMA NEDEN ÖNEMLİ BİR ÜRETİM
BİÇİMİDİR?
Tanımında belirtilen imkanlar sayesinde, çok
fonksiyonlu yeni tekstil yüzeyleri oluşturmak
için tasarımcılara geniş imkanlar sunarlar. Kaplama, çeşitli tekstil yüzeylerinden oluşmuş (dokuma, örme, nonwoven), zemin kumaşının bir
veya her iki yüzüne istenilen efekte göre sıvı,
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hamur veya toz halinde bulunan kimyasalların
toz, pasta, köpük gibi aktarma formlarında kumaşa aktarılması ve bu şekilde kumaş üzerinde
bir film tabakası oluşturulması şeklinde yapılan, bir tekstil bitim işlemidir.
İlk kaplamalı kumaşlar, kötü hava koşulları gibi
dış etkenlerden korunmak için yağ, vaks gibi
maddeler kumaş üzerine aktarılarak, geçirgenlik oranları belli oranlarda kısıtlanmış olan
kumaşlardır.
Tekstilde bugünün şartlarında performans
beklenilen özelliklerin sağlanmasının yanında
kalıcı olması da esas alınır. Kaplama yöntemleri
malzemenin biçimine göre genel üç ana başlık
altında toplanabilir.
Ev tekstiline yönelik kaplamalı ürünler
• Rulolu perde sistemleri,
• Black out perdeleri,
• Yansıtmalı perdeler,
• Banyo perdeleri,
• Masa örtüleri,
• Döşemelik kumaşlar,
• Yatak örtüsü, çarşaflar.

Dış ortam kullanımına yönelik kaplamalı
ürünler
• Güneşlikler,
• Şemsiyeler,
• Askeri ve sivil amaçlı tenteler,
• Dış mekan döşemelikleri,
• Dış mekan masa örtüleri,
• Muşamba yer döşemeleri,
• Sivri sinek ve haşere kovucu ağ kumaşları,
• Reklam panosu kumaşları.
Teknik uygulamalara yönelik kaplamalı
ürünler
• Alüminyum panjurlar,
• Yansıtmalı panjurlar,
• Güç tutuşur askeri kumaşlar,
• Hava yastıkları,
• Spor giyim.
Kaplamalı kumaşların performansı nelere
bağlıdır?
• Ön işlemler (Mekanik ve kimyasal),
• Kullanılan elyaf türü,
• Kumaş yapısı,
• Seçilen polimerik malzemelerinin ihtiyaçları karşılayabilmesi,
• Kaplama makinesinin özelliklerinin uygun olması.

Kaplama veya laminasyon işlemi sonucu
elde edilecek ürünün özellikleri kullanım
alanına uygun;
• Zemin kumaşı,
• Kaplama materyali,
• Kaplama ya da laminasyon yöntemine göre şekillenmektedir.
Zemin kumaşlar
• Kopma,
• Yırtılma,
• Uzama gibi mekanik özelliklerin belirleyicisidir.
• Kaplama maddesi;
• Gözeneklilik,
• Kumaşın kimyasal ve çevresel etkilerinden korunması,
• Görünüm ve estetik özelliklerin iyileştirilmesinden
sorumludur.
Kaplamalı Kumaşlara
Uygulanacak Performans Testleri
Genel testler
• Gramaj
• Kalınlık
• Kopma / Uzama
• Yırtılma
• Patlama

•
•
•
•

Aşınma/ Martindale abrasion
Adhezyon (Yapışma)
Renk Haslığı
Yıkama dayanımı

Özel testler
• Güç Tutuşurluk
• Su iticilik / Spray testi (AATCC 22)
• Yağ İticilik (AATCC 118)
• Kir ve leke iticilik
• Işık Haslığı / Xenon test
• Bundesmann Testi (DIN 53888)
• Su geçirmezlik (ISO 20811)
• Bükülme dayanımı / Crumple Flex
• Bally flex testi ISO 7854/B
• Dikiş dayanımı (ISO 13935-2)
• Isı transfer radyasyon EN ISO 6942
• Isı transfer indexi
• High visibilty EN ISO 20471
• Yüzey iletkenliği
• Puncture resistance (Delinme dayanımı)
• (EN 863)
• Su buharı geçirgenliği (ASTM E 95 / 96)

Malzeme teknolojisindeki en hızlı yenilikler
aşağıdaki başlıklarda verilebilir
•
•
•
•
•

Tekstil tabanlı kompozit çeşitleri,
Karbon elyaf ve kompozitleri,
Nano ölçekli elyaflar,
Daha esnek ve konforlu elyaflar,
PCM içeren elyaflar.

Üretim tekniklerinde yeni gelişmeler ve
potansiyeller:
• 3B boyutlu dokuma / örme sistemleri ile kompozit teknolojisinde hızlı gelişmeler (ağ ya da sandviç
yapı).
• Dikişsiz örme gibi dikişsiz dokuma teknolojisi (Dikişsiz hava yastığı, konveyör bant, vs).
• Yeni dijital baskı tekniklerinin boyama dışında
kaplama, apre, 3B baskı gibi alanlara doğru genişlemesi.
• Nakış dijital tekstillerin (Akıllı Tekstiller) üretilmesinde kullanılacaktır.
• Makine ve proseslerin, Endüstri 4.0 konseptinde
gittikçe dijitalleşeceği, üretimin daha verimli, kaliteli
olacağı ve sıfıra yakın fire imkanları vereceği öngörülmektedir.
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YÖNETMEK

İş Dünyası ve

Meslekİ Eğİtİm
Son yıllarda ortaöğretim ve yükseköğretime
öğrenci seçme ve yerleştirme konusunda
birçok değişiklikler yapıldığını hepimiz gözlemlemekteyiz. Her yapılan değişiklikle daha
iyi sonuçlar elde etmek için çabalar harcanıyor. Milli eğitim camiasındaki teknik insanların bu kararları birçok yönü ile tartışılabilir.
Ancak bir başka tartışmamız gereken şey de
ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarımızın
nitelikleri olmalıdır. Hangi yöntemlerle alırsak
alalım ortaöğretim kurumlarına ve üniversitelere yerleştirdiğimiz öğrencilerin mezun
olduklarında sahip olacakları özellikler, hem
kendileri hem de iş dünyası için çok önemlidir.
Bu nedenle bu sayıdaki yazımızda iş dünyası
penceresinden bakarak ortaöğretim ve yükseköğretim konusundan söz edeceğiz.

Dr. Ahmet Temİroğlu
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
Özen Mensucat YK Başkanı
temiroglu@ozenmensucat.com

Orta Öğretİm
Günümüzde anne babaların çoğunluğu
ilk öğretimi bitiren çocuklarının iyi bir liseyi
kazanmasını arzu etmekte ve bunun için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermektedirler. Çocuklar da aynı hedef doğrultusunda
daha ilk okulun ortalarından itibaren stresli bir
öğrencilik hayatı yaşamaktadırlar. Öğrencilerin
ve velilerinin ne yazık ki bütün amaçları “iyi bir
liseye kapak atmak”tan ibarettir. Dikkat ediniz
sadece “iyi bir lise”. Peki neden? Çünkü öğrenci
bir üniversiteye girebilirsin diye. Yine dikkat
ediniz “iyi bir üniversite” değil sadece “üniversite”. Bence ülke olarak bütün velilerimizin ve
öğrencilerimizin yapmakta oldukları en büyük
yanlış burada. Biz ülke olarak bu paradigmadan kurtulamazsak, orta öğretim ve yüksek
öğretimdeki sorunlarınızı asla çözemeyeceğiz.
Çünkü şu anki yapıda bir liseyi kazanmaktan
başka hiçbir hedefi olmayan öğrenciler, sınavda cevaplayacakları sorulara yönelik ezberci
bir öğrenme süreci yaşamaktadırlar. Bu genç
yaşlarında araştırma, düşünme, analiz etme,
karşılaştırma gibi yetenek ve özelliklerini geliştirmek yerine sonradan unutacakları birçok
bilgileri ezberleyerek en değerli zamanlarını
hem de çok büyük stres içinde harcamaktadırlar. Daha sonra girdikleri ortaöğretim kurumlarında da aynı stresli süreci yaşayarak bu kez bir
üniversiteye girmek için çabalamaktadırlar.
Çoğunluğu da en sonunda günümüzde
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sayıları oldukça fazla artırılan üniversitelerden
birine girmektedirler. Ne yazık ki çok sayıdaki
bu üniversitelerimizin hepsi yeterli özelliklere
sahip değildirler. Bu durumda böyle üniversitelerden mezun olan gençlerimiz iş hayatı için
gerekli olan donanımlardan uzak bir şekilde
iş dünyasının önüne gelmektedirler. Ellerinde
bir diplomaya sahip olan bu gençler yeterli
özelliklere sahip olmadıkları için işyerlerinde
istihdam edilmekte zorluklar ve hayal kırıklıkları
yaşamaktadırlar.
Ne Yapmalıyız?
İlk önce bütün veliler olarak şunu kabul etmeliyiz ki bir gencin topluma yararlı olması ve
hayatta başarılı olması için mutlaka üniversitede okuması gerekmemektedir. Önemli olan o
gencin topluma yararlı olabileceği bir özelliğe,
yani bir mesleğe sahip olmasıdır. Meslek
sadece üniversitelerde edinilmez. Meslek
liseleri bu amaçla gençlere çok daha yararlı
olabilirler. “Meslek liselerindeki eğitimler de
öncelikle akademik eğitimlerdir. Bu eğitimler de yüksek öğretimdeki gibi, bir meslek
grubunda insanlara unvan kazandırmaktadırlar. Meslek liselerinde öğrenci sayılarına göre
yeterli miktarda bulunan makina ve ekipmanlar
ile öğrencilere iş ortamları uygulamalı olarak
yaşatılır. Böylelikle öğrenciye işyerleri için istenilen temel davranışlar da uygulamalı olarak
gösterilir. Ayrıca iş ahlakı ve milletimize ait ahilik
kültürünün gerekleri konusunda da gençler
eğitilirler.” (*)
Meslek liselerine de gençler gelişi güzel
alınmamalıdır. Günümüzde gençlerin yeteneklerini, kişilik özelliklerini ölçen ve değerlendiren birçok bilimsel yöntemler geliştirilmiş
durumdadır. Daha ilköğretim sınıflarında
değişik evrelerde öğrenciye herhangi bir stres
yaşatmadan tekrar tekrar yapılabilecek bu
bilimsel ölçümlerle öğrencinin yetenekleri ve
özellikleri belirlenebilir. Böylelikle öğrenciler
daha çocuk yaşlarında iken gelecekte başarılı
olabilecekleri doğru hedeflere yönlendirilebilirler. Bu ölçümlerde örneğin mühendis
olabilecek, doktor olabilecek, pilot olabilecek
teknisyen olabilecek, ara eleman olabilecek
öğrenciler belirlenebilir ve bu yönde gençler
teşvik edilebilirler.

İlk önce bütün
veliler olarak şunu kabul
etmeliyiz ki bir gencin
topluma yararlı olması
ve hayatta başarılı
olması için mutlaka
üniversitede okuması
gerekmemektedir.
Önemli olan o gencin
topluma yararlı
olabileceği bir özelliğe,
yani bir mesleğe sahip
olmasıdır. Meslek
sadece üniversitelerde
edinilmez. Meslek liseleri
bu amaçla gençlere çok
daha yararlı
olabilirler.
başvurmaktadırlar. Bu durum, hem o genç için
hem de işyerleri için birçok sorunu yaratma
potansiyeline sahip bir durumdur.

Böylelikle kendi haline bırakılıp, örneğin diplomasi olan yetersiz bir mühendis olmak yerine
gencin yeterli bir teknisyen olarak hayata
atılması sağlanabilir. Kaldı ki günümüzde iş
dünyasının mühendisten çok teknisyenlere ve
ara elemanlara ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu gençler teknisyen olarak kabul edilmeli
ve aldıkları ücretler ona göre ayarlanmalıdır.
Böylelikle hem iş yerlerinin ara eleman ve
teknisyen ihtiyaçları karşılanmış olur hem de
bu genç insanlar başarılı olabilecekleri doğru
işlerde çalışarak mutlu olurlar.

Bu konuda iş yerlerine ve iş adamlarına
da önemli görevler düşmektedir. Meslek
liselerinde okumakta olan öğrencilerin pratik
uygulamaları görmeleri ve pratik deneyimler kazanmaları çok önemlidir. İş adamları
çevrelerinde bulunan meslek liselerindeki
bu gençlerle yakından ilgilenmeli, onlara staj
imkanları ve başka pratik yapma imkanları
tanımalıdırlar. Meslek lisesi yöneticileri ve
öğretmenleri, iş dünyası ile iletişim içinde
olmalı ve bu gençlerin istihdam edilmesinde
rehberlik etmelidirler.

Yüksek Öğretİm
Yukarıda da belirtildiği gibi birkaçının dışında
birçok yüksek öğrenim kurumlarımızdaki
eğitim de iş dünyamızın gerçek ihtiyaçlarını
karşılamaktan uzaktır. Özellikle mühendislik
gibi teknik eğitimlerde birçok üniversitemiz
yeteri kadar donanıma sahip değildir. Bununla
birlikte on binlerce gencimiz düşük puanlarla bu üniversiteleri kazanmaktadırlar. Hem
üniversite özelliklerinin yetersiz olması hem
de bu üniversiteye giren öğrencilerin diğer iyi
üniversitelere girebilen öğrencilere nazaran
daha düşük puan alabilecek özellikte olmaları,
bu üniversitelerden mezun olacak gençlerin
daha en baştan yeterli düzeyde olmayabileceğini göstermektedir. Ancak mezun olduklarında onlar da aynı diplomayı alarak işyerlerine

Öte yandan iş adamları meslek lisesinden mezun olarak işyerlerine gelen bu gençlere hiçbir
özelliğe sahip olmayan insanlara önerdikleri
gibi asgari ücret önermemelidirler.

Örnek olarak mühendislik eğitimini ele alalım.
Elinde mühendislik diploması olan herkes,
aşağı yukarı aynı özelliklere sahip olmalıdır. Bir
genç örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne
girerek mühendis olmaya hak kazanamıyorsa, Anadolu’daki herhangi bir üniversitenin
mühendislik bölümünü de kazanamamalı ve
oraya giderek mühendis olamamalıdır. Her nerede olursa olsun mühendislik fakülteleri zorlu
ve branşlarına yönelik spesifik testler yaparak
öğrenci seçmelidirler. Örneğin bir genç şu an
uygulanmakta olan üniversite sınavlarında
çok yüksek bir puan alacak kadar zeki olabilir.
Ancak yapılacak kişilik testlerinde bu gencin,
analitik düşünme yeteneği az ve detaylara da
çok önem vermeyen bir kişiliğe sahip olduğu
belirlenirse bu genç asla mühendis olamamalıdır. Her yüksek öğretim kurumu kendi
branşına göre seçme yöntemleri ve kabul
şartları geliştirerek, az sayıda öğrenci almalı ve
yine az sayıda ama mutlaka yeterli bilgi düzeyine ve kişilik özelliklerine sahip olan bireyler
yetiştirmelidirler.
Buna benzer yapısal değişimlere gidilmeksizin
orta ve yüksek öğretim kurumlarında sadece
öğrenci seçme ve yerleştirme yöntemlerini
değiştirmek, eğitim sistemimizdeki sorunları
çözebilmek için yeterli olmayabilir.
(*) Caner Baysal
Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü
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EKONOMİK
GÖSTERGELER

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK

GÖSTERGELERİ
Üretici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim (%)		
YIL

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007

-0,05

0,95

0,97

0,80

0,39

-0,11

0,06

0,85

1,02

-0,13

0,89

0,15

2008

0,42

2,56

3,17

4,50

2,12

0,32

1,25

-2,34

-0,90

0,57

-0,03

-3,54

2009

0,23

1,17

0,29

0,65

-0,05

0,94

-0,71

0,42

0,62

0,28

1,29

0,66

2010

0,58

1,66

1,94

2,35

-1,15

-0,50

-0,16

1,15

0,51

1,21

-0,31

1,31
1,00

2011

2,36

1,72

1,22

0,61

0,15

0,01

-0,03

1,76

1,55

1,60

0,65

2012

0,38

-0,09

0,36

0,08

0,53

-1,49

-0,31

0,26

1,03

0,17

1,66

-0,12

2013

-0,18

-0,13

0,81

-0,51

1,00

1,46

0,99

0,04

0,88

0,69

0,62

1,11

2014

3,32

1,38

0,74

0,09

-0,52

0,06

0,73

0,42

0,85

0,92

-0,97

-0,76

2015

0,33

1,20

1,05

1,43

1,11

0,25

-0,32

0,98

1,53

-0,20

-3,42

-0,33

2016

0,55

-0,20

0,40

0,52

1,48

0,41

0,21

0,08

0,29

0,84

2,00

2,98

2017

3,98

1,26

1,04

0,76

0,52

0,07

0,72

0,85

0,24

1,71

2,02

Tüketici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim (%)		
YIL

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2007

1,00

0,43

0,43

1,21

0,50

-0,24

-0,73

0,02

1,02

1,03

1,95

0,22

2008

0,80

1,29

1,29

1,68

1,49

-0,36

0,58

-0,24

-0,90

0,45

0,83

-0,41

2009

0,29

-0,34

-0,34

0,02

0,64

0,11

0,25

0,30

0,62

0,39

1,27

0,53

2010

1,85

1,45

1,45

0,60

-0,36

-0,56

-0,48

-0,40

0,51

1,23

0,03

-0,30
0,58

2011

0,41

0,73

0,73

0,87

2,42

-1,43

-0,41

0,73

1,55

0,75

1,73

2012

0,56

0,56

0,56

1,52

-0,21

-0,90

-0,23

0,56

1,03

1,03

0,38

0,38

2013

1,65

0,30

0,30

0,42

0,15

0,76

0,31

-0,10

0,88

0,77

0,01

0,46

2014

1,98

0,43

0,43

1,34

0,40

0,31

0,45

0,09

0,85

0,14

0,18

-0,48

2015

1,10

0,71

0,71

1,63

0,56

0,51

0,09

0,40

1,53

0,89

0,67

0,21
1,64

2016

1,82

-0,02

-0,02

0,78

0,58

0,47

1,16

-0,29

0,29

0,18

0,52

2017

2,46

0,81

0,81

1,31

0,45

-0,27

0,15

0,52

0,65

2,08

1,49

2016/2017 Yılı Aylık Döviz Kurları
(Ortalama)
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$

€

Aralık 2016

3,4999

3,6913

Ocak 2017

3,5402

Şubat 2017

Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı
Birim (1.000 $)

2016
Ocak-KASIM

2017
Ocak-KASIM

Değişim

3,7086

Elyaf İhracatı

501.262

555.736

% 10,9

3,7404

4,0410

Mart 2017

3,6882

3,8839

İplik İhracatı

1.498.592

1.645.661

% 9,8

Nisan 2017

3,7220

3,9464

Dokuma Kumaş İhracatı

2.298.087

2.244.584

% -2,3

Mayıs 2017

3,5492

3,8747

Haziran 2017

3,5380

3,9815

Örme Kumaş İhracatı

1.391.926

1.437.773

% 3,3

Temmuz 2017

3,5555

4,0379

Özel İplik ve Kumaşlar

692.657

637.423

% -8,0

Ağustos 2017

3,5350

4,1996

Eylül

3,5638

4,1478

Diğer Tekstil Ürünleri İhracatı

3.070.475

3.161.735

% 8,9

Ekim

3,7879

4,3252

Toplam Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

9.014.169

9.243.285

% 2,5

Kasım

3,9520

4,5702

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları

