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Dr. Vehbİ Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Tekstil Terbiyeci Dostlarım,

Öncelikle 2019 yılının ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını 
diliyorum. Zor bir yılı geride bıraktık. Dünyadaki ve coğrafyamızdaki 
problemlere ve birçok etkene rağmen, yılı 168.1 milyar dolarlık ihracat, 
223.1 milyar dolarlık ithalatla kapattık. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı son yılların en yüksek değerine, %76’ya çıktı. Önümüzdeki beş yıl 
içinde ihracatımızın 250 milyar doları aşacağını düşünüyorum. İthalat ve 
ihracatın dengeleneceğine inanıyorum. Bunun içinde, 10,5 milyar dolar 
tekstil hammadde, 17.5 milyar dolarlık hazırgiyim ihracatı ile toplamda 
28 milyar dolarlık payı ile tekstil sektörümüz, tüm ihracatımızın yüzde 
16.6’lık kısmına sahip oldu. Gelecek yıllarda tekstil sektörümüz her 
yıl yüzde 10’un üzerinde büyümeye devam ederek ülke kalkınmasına 
katkıda bulunmaya devam edecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. 
Konfeksiyon markalarımız dünyada gün geçtikçe büyüyor, yerli üretim 
yaparak sektöre fayda sağlıyor. Üretim Anadolu’daki şehirlere giderek 
hem istihdama katkıda bulunuyor, hem rekabet şansı artıyor. 

Öte yandan coğrafyamızda konfeksiyon yatırımları artıyor ve bunların 
moda kumaşı temin edebileceği ülke TÜRKİYE. Bütün bunlardan 
dolayı yılın ikinci yarısında sektörümüzün de, ülkemiz ekonomisinin 
de daha iyi yerlere geleceğine, yenileme ve kalite artırıcı yatırımların 
da sektörümüzde başlayacağına inanıyorum. Birçok kumaş üretim 
firmamız da, konfeksiyon yatırımı yaparak entrgrasyona gidecek, ürettiği 
kumaşı kullanarak konfeksiyonda dünyada rekabet şansını artıracaktır. 
Tekstil terbiye sektörü olarak üretim yaparak, ihracat yaparak, istihdam 
sağlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya önümüzdeki 
yıllarda da devam edeceğiz. Bir dahaki sayıda görüşmek üzere, hoşça 
kalın.

BAŞKANDAN
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YURTDIŞI SEKTÖR GÜNDEMİ

Dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinDe 
Değişen trenDler

Global tekstil ve konfeksiyon ihracatı 2 yıl ara-
dan sonra ilk defa artış gösterdi. Çin tekstil ihra-
catı rekor kırarken, Vietnam tekstil ve konfeksi-
yon ihracatı çok büyük bir artış gösterdi. Dünya 
tekstil ve konfeksiyon endüstrisi ise geçtiğimiz 
sene küresel ticaretten %4’lük bir pay aldı.

Küresel tekstil ihracatı 2017 yılında %4,2 artış 
göstererek 296,1 milyar dolar olurken, konfek-
siyon ihracatı ise %2,8 artarak 454,5 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.

Çin, Avrupa Birliği ve Hindistan 2017 yılında en 
büyük 3 tekstil ihracatçısı olurken, küresel teks-
til ihracatının %66,3’ünü gerçekleştirdiler. 4. ve 
5. sırayı ise ABD ve Türkiye paylaştı. Vietnam en 
büyük 10. tekstil ihracatçısı olurken, 2016 yılı-
na göre %17,7’lik artış göstererek 2017 yılında 
7,4 milyar dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirdi. 
Vietnam’ın bu artış hızı ile 2018 veya 2019 yılın-
da Pakistan ve Hong Kong’u geçerek dünyanın 
en büyük 8. tekstil ihracatçısı olması öngörülü-
yor.

Çin, Avrupa Birliği, Bangladeş ve Vietnam kü-
resel konfeksiyon ihracatında başı çekerken, 
toplam konfeksiyon ihracatının %75,8’ini ger-
çekleştirdiler. Küresel konfeksiyon ihracatı 2017 
yılında geçen seneye oranla %2,8 artış göste-
rirken, Avrupa Birliği konfeksiyon ihracatındaki 
artış %10,7 olarak gerçekleşti. Türkiye ise en 
büyük 6. konfeksiyon ihracatçısı olmayı başardı.

Çin birçok konfeksiyon ihracatçısı Asya ülkesine 
kayda değer tekstil ürünleri ihracatı gerçekleş-
tirdi. Çin’in, Asya ülkelerinin tekstil ithalatından 
aldığı pay, 2005 ve 2017 yıllarında aşağıdaki şe-
kilde değişiklik gösterdi.

  2005(%) 2017(%)
Bangladeş 39 47
Kamboçya 30              65 
Vietnam  23              50
Pakistan  32              71   
Malezya  25              54 
Endonezya 28              46
Filipinler  19              41  

Telefon ve tekstil ihracatındaki güçlü büyüme, 
Vietnam’ın Ağustos ayında 2,2 milyar dolarlık 
ticaret fazlası sağlamasına yardımcı oldu.

Ağustos dış ticaret fazlası, Vietnam’ın geçen yıl-
ki toplam 2.1 milyar dolarlık dış ticaret fazlasını 
bile aştı ve hükümetin 2018’deki tahmini yüzde 
6,7’lik büyüme hedefini gerçekleştirme yönün-
de olumlu bir işaret oldu.

Ağustos ayı ihracat rakamı bir önceki aya göre 
%15,6 artışla 23,48 milyar usd’a yükselirken, it-
halat %1.6 artışla 21.28 milyar usd’a çıktı.
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vietnam, ağustos ayınDa, 2.2 milyar 
Dolarlık ticaret fazlası ile sürpriz yaptı

•Telefon ve tekstil ihracatındaki güçlü büyüme, Vietnam’ın Ağus-
tos ayında 2,2 milyar dolarlık ticaret fazlası sağlamasına yardımcı 
oldu.

Ağustos dış ticaret fazlası, Vietnam’ın geçen yılki toplam 2.1 mil-
yar dolarlık dış ticaret fazlasını bile aştı ve hükümetin 2018’deki 
tahmini yüzde 6,7’lik büyüme hedefini gerçekleştirme yönünde 
olumlu bir işaret oldu.

Ağustos ayı ihracat rakamı bir önceki aya göre %15,6 artışla 
23,48 milyar usd’a yükselirken, ithalat %1.6 artışla 21.28 milyar 
usd’a çıktı. Vietnam 2017 yılında dünyanın en büyük 10. tekstil ve 
en büyük 4. konfeksiyon ihracatçısı olmayı başardı.

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, el zayıflığı olan 
insanların hareketlerini ve güçlerini geliştirmeleri-
ne yardımcı olabilecek yumuşak bir robotik eldi-
ven geliştirdi. 

İnme, ALS ve omurilik yaralanması gibi sebeplerle 
el zayıflığı olan insanların günlük faaliyetlerinde 
sürekli bir desteğe ihtiyaç duymaları nedeniyle, 
araştırmacılar günlük giyim malzemelerini ve ta-
sarımlarını kullanan cihazlar geliştiriyorlar. Eldiven 
olarak kullanılan cihaz, şişirildiğinde, parmakların 
bükülmesine ve uzatılmasına yardımcı olan ayrı 
ayrı dikilmiş odalara sahip bir örgü tabandan olu-
şuyor. 

Giyilebilir robotiğin alanı hızla büyüyor ve tekstil 
ve fonksiyonel giysilerin kullanımı, normal kıya-
fetler gibi uyacak ve hissedecek işlevsel yardımcı 
cihazlar geliştirmek için bir platform oluşturulma-
sında büyük umut vaat ediyor.

tekstil tabanlı robotlar
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YURTDIŞI SEKTÖR GÜNDEMİ

Bir kıyafet giyildiğinde ya da modası geçtiğin-
de genelde çöpe atılıyor. 2014 yılında ABD’de 
çöpe atılan tüm katı atıkların %9’unu kulla-
nılmış giysiler oluşturdu. “Hızlı moda” olarak 
nitelendirilen giyim ve tüketimin devasa hac-
minden dolayı yüksek enerji ve su kullanımı, 
önemli sera gazı emisyonuna ve su kirliliğine 
yol açıyor.

Artık küçük ancak büyüyen bir grup insan, ha-
zır giyim endüstrisinde israftan ve çevreye veri-
len kirlilikten kaçınmak için doğanın dehasına 
yöneliyor. Bir grup araştırmacı biyolojik olarak 
parçalanabilen tekstiller yetiştirmek için canlı 
organizmalar kullanıyorlar. Laboratuvardaki bu 
canlı organizmalar fabrika montajına ihtiyaç 
duymadan neredeyse tamamlanmış ürünler 
üretiyorlar.

Günümüzde kullanılan sentetik elyaflar kimya-
sal yöntemler ile üretiliyor ve doğada biyolojik 
olarak bozunmuyorlar. Canlı organizmalar ise 
biyolojik olarak bozunurken aynı zamanda 
giysi kalıplarına tam uyacak şekilde yetiştirile-
biliyor. Bu şekilde konvansiyonel konfeksiyon 
üretim yöntemlerindeki gibi kumaş artıkları 
oluşmuyor. 

Giderek artan sayıda tüketici, sürdürülebilir 
markalardan ürün satın almayı tercih ediyor 
ve şirketlerin dikkatli bir şekilde neler yaptığı-
nı izliyorlar. Avustralya, Kanada, Çin, Hindistan, 
İngiltere ve ABD’deki 10,000’in üzerinde genç 

tüketici ile yapılan bir çalış-
mada, anketörlerin yüzde 
80’inden fazlası, sosyal ve 
çevresel uygulamaların, 
satın alma davranışlarında 
belirleyici faktörler olduğu-
nu düşündüklerini söyledi. 

Avustralyalı bir firmanın 
sunduğu bir aplikasyon 
2.000’den fazla moda mar-
kasını gezegene, insanlara 
ve hayvanlara yaptığı etki 

üzerinden değerlendiriyor. Aplikasyonu piya-
saya sunan firmanın üst düzey yöneticisi sade-
ce Avustralya’da ilk 8 günde 10 binin üzerinde 
kullanıcının, güncel olarak 160 bin kullanıcının 
aplikasyonu indirdiğini belirtti. Üst düzey yö-

neticiye göre insanlar sevdikleri markaların 
önemsedikleri konular üzerinde nasıl etkiledik-
lerini bilmek ve ürünleri gerçek anlamda daha 
sürdürülebilir ve etik bir şekilde üreten yeni 
markalar keşfetmek istiyorlar.
Firmalar kendileri tarafından açıklanan sürdü-
rülebilirlik sertifikalarına ve verilere dayanarak 
derecelendiriliyor. Aplikasyon firmasının üst 
düzey yöneticisi markaların üretim süreçleri 
konusunda şeffaf olmalarının gerektiğini, te-
darikçi listeleri, anahtar girdiler ve kullanılan 
malzemeler de dahil olmak üzere kıyafetlerin 
nerede ve nasıl yapıldığını açıklamaları gerek-
tiğini belirtiyor. Şeffaflık olmadan, tüketicilerin 
markaları hesaba katabilmesinin ve şirketin 
sürdürülebilirlik iddialarına inanmasının yolu 
olmadığını belirtiyor.

satın alDığınız moDa markası  
ne kaDar sürDürülebilir?

canlı organizmalar tarafınDan üretilen tekstil ürünleri
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Bu yılın başında Avustralya’da yaşanan kuraklık 
nedeniyle, merinos yünü fiyatı rekor seviyelere 
ulaştı. Fiyatlarda %20’lere varan dalgalanmalar 
yaşandı. Avustralya küresel ince yün ihracatı-
nın %90’ını kontrol ediyor. Avustralya yününe 
olan talebin büyük kısmı Çinli yün fabrikaları 
ve İtalyan hazır giyim üreticilerinden geliyor. 

Yün uzun yıllardır ta-
kım elbise üreticileri 
tarafından tercih edilse 
de, yumuşak, dayanıklı 
ve doğallık hissi veren 
elyaf arayışında olan 
günlük giysi üreticileri 
de son yıllarda yün kul-
lanımını tercih etmeye 
başladılar.

Bu sene yün üretiminin 
büyük kısmının yapıldı-
ğı Avustralya’nın doğu-
sundaki yaşanan kurak-
lık, daha düşük üretime, 

kaliteye yönelik tehditlere ve daha yüksek fiyat-
lara yol açtı. Bununla birlikte Avustralyalı çiftçi-
ler yüksek et fiyatlarından faydalanmak için 
yaşlı koyunlarını satışa çıkarıyorlar. İstatistikler 
kuzu ve koyun satışlarının geçen seneye göre 
%15 arttığını ve yün üretiminin ise %4’lük dü-
şüşle 404 bin tona düşeceğini gösteriyor. Yeni 

Zelanda, Güney Afrika ve Arjantin de merinos 
yünü ihraç ederken, yün üretimi için sürüler 
oluşturmak uzun yıllar alıyor ve bu da diğer ül-
kelerin talebe hızlı bir şekilde cevap vermesini 
zorlaştırıyor.

Üreticilerin gelecek sene kreasyonlarında yün 
içeriğini düşürebilecekleri ve polyester, pamuk 
gibi daha ucuz liflere yönelebilecekleri öngö-
rülüyor. Ayrıca kuraklık sonucu yünde daha faz-
la toz birikmesi nedeniyle yünün kalitesinin ve 
mukavemetinin düşeceği belirtiliyor.

Köle işçiliğinin önemli bir sorun olduğu Brezilya’da-
ki en büyük 20 moda perakendecisinin, sosyal ve 
çevresel uygulamalarını değerlendiren bir endeks-
te yetersiz bir performans gösterdiği ve neredeyse 
yarısının herhangi bir bilgiyi ifşa etmediği belirtildi.

Web sitelerinin ve raporlarının hiçbir bilgi vermedi-
ği ve tedarik zinciri izlenebilirliği, yönetim politika-
ları da dahil olmak üzere beş alana odaklanan bir 
ankete yanıt vermediği için, 20 markanın sekizi sıfır 
puan aldı.

Brezilya dünyanın en büyük dördüncü tekstil ve 
konfeksiyon endüstrisine sahip  ve çoğunluğu ka-
dın olmak üzere 1,5 milyon çalışanı var. Bununla 
birlikte özellikle konfeksiyon sektöründe binlerce 
Bolivyalı ve Paraguaylı göçmen işçi gayri resmi bir 
şekilde çalışıyor.

Brezilya hükümeti resmi olarak ilk defa 1995 yılında 
köle işçiliğin olduğunu kabul etti ve bu tarihten bu 
yana 50.000 kişiyi kölelik benzeri koşullardan kurta-
ran baskınlar yaptı.

kuraklık neDeniyle avustralya yününDe rekabet kızışıyor

brezilya’nın moDa markaları kölelik enDeksinDe sınıfta 
kalıyor
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YURTDIŞI SEKTÖR GÜNDEMİ

Kamboçya tekstil ve ayakkabı endüstrisinde çalışanlar için 
asgari aylık ücret, 2019 Ocak ayından itibaren başlamak üze-
re % 7 arttırılarak 182 dolara çıkarıldı. Giyim endüstrisi Kam-
boçya’nın en büyük işvereni olup her yıl ekonomiye 7 milyar 
dolar kazandırıyor. Kamboçya’nın tekstil ürünlerini Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gümrüksüz ihraç etmesine olanak tanı-
yan bir ticaret anlaşması sonrası, konfeksiyon ihracatı yılın ilk 
yarısında 2017 yılının ilk yarısına oranla % 16,1 büyümüştü.

İşverenler ise asgari ücretin 170 usd’den 182 usd’ye yüksel-
mesinin sektöre olumsuz yansıyacağını düşünüyorlar. Mali-
yetlerin, asgari ücretin 118 - 170 dolar arası değiştiği komşu 
ülke Vietnam’da daha düşük olacağını belirtiyorlar.Kamboç-
ya Sendikalar İttifakı başkanı Yang Sophorn ise yeni asgari 
ücretin büyük sendikalar tarafından talep edilen 189 dolarlık 
teklifin çok altında kaldığını söyledi.

ABD Tarım Bakanlığı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi Ekim ayında aldığı 
karar ile Teksas A & M Üniversitesi bilim adamları tarafından geliştirilen pamuk 
bitkisinin çiftçiler tarafından yetiştirilmesine ilişkin yasağı kaldırdı. Normalde 
Gıda ve İlaç İdaresinin onayı olmadığı için, pamuk çekirdeği ABD’de insanlar 
için gıda maddesi veya hayvan yemi olarak kullanılamıyor. Üniversite tarafın-
dan geliştirilen modifiye pamuk ise yenebilir hale getirildi. 

Bu şekilde yenebilir hale getirilmiş pamuk bitkisinin yetiştirilmesinin, özellikle 
pamuk yetiştiren ülkelerde yetersiz beslenme karşısında faydalı olabileceği ve 
protein yüklü yeni potansiyel bir besin kaynağı haline getirilebileceği belirti-
liyor.

Sıradan pamuk tohumu, insanların yemesi için uygun değil, çünkü gossypol 
isimli toksik kimyasallar içeriyor. Teksas’lı bilim adamları yaptıkları çalışmalarda 
bir geni “susturmak” için kullanılan ve RNAi ya da RNA adı verilen teknolojiyi 
kullandılar. Gossypol kimyasalını doğal seviyesinde bıraktılar, bu şekilde gossy-
pol pamuk bitkisini böcek ve hastalıklara karşı koruyabildi. 

Bilim adamlarına göre gossypol içermeyen pamuk tohumu nohudun tadına 
benziyor. Şu anda dünya çapında üretilen tüm pamuk çekirdeğinin insan bes-
lenmesi için kullanıldığı takdirde, yaklaşık 575 milyon insanın günlük protein 
gereksinimlerini karşılanabiliyor. Asya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın 
yaklaşık 80 ülkesinde pamuk tarımı yapılıyor.

kamboçya, tekstil işçilerinin 
asgari ücretini artırıyor

moDifiye pamuk insanlar için gıDa kaynağı olabilir mi?
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avrupa birliği, ticari yaptırımlar ile 
kamboçya’yı vuracak

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri geçtiğimiz gün 
yaptıkları açıklamada, Kamboçya‘nın dünyanın 
en büyük ticaret bloğu olan AB’ne özel erişimi-
ni yitirebileceğini ve Güneydoğu Asya’da insan 
hakları konusunda Myanmar için de benzer 
ticari yaptırımların düşünüldüğünü bildirdiler.

AB Kamboçya için 6 aylık bir gözden geçirme 
süresi belirlediklerini ve bu süreç sonunda 
yaşanan gelişmelere göre karar vereceklerini 
iletti. Kamboçya silah hariç diğer ticari ürün-
leri AB pazarına gümrük vergisi olmadan ihraç 
edebiliyor. 

Kamboçya’da Temmuz ayında yapılan seçim-
ler, Batı ile olan ilişkilerde bir dönüm noktası 
oldu. 33 yıldır ülkeyi yöneten Başbakan Hun 
Sen seçimi tekrar kazanırken, muhalefet se-
çimlerin adil olmadığını ve seçim öncesi mu-
haliflere karşı sert önlemler alındığını belirttiler.

Kamboçya geçtiğimiz sene AB’ne 5 milyar 
euro’luk ihracat gerçekleştirdi. AB ülkeleri 2016 
yılında Kamboçya’nın yurtdışı satışlarının yak-
laşık yüzde 40’ını oluşturdu. Bu ihracat rakamı-
nın büyük kısmı 700.000 işçi çalıştıran konfeksi-
yon sektöründen geliyor. Konfeksiyon sektörü 
Kamboçya gayri safi milli hasılasının %40’ını 
oluşturuyor.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri yaptıkları açıkla-
mada Rohingya krizi nedeniyle Myanmar’a 
yaptırımlar uygulayabileceklerini ve dünyanın 
en büyük ticaret bloku olan AB’ne gümrüksüz 
mal satışının engellenebileceğini belirttiler.

Avrupa Komisyonu’nda tartışılan yaptırımlar, 
Myanmar’ın kârlı tekstil endüstrisini de içerebi-
lecek ve potansiyel olarak binlerce kişinin işsiz 

kalmasına yol açacak. Yaptırımların uygulan-
ması ile ilgili ilk etapta 6 aylık bir gözden geçir-
me söz konusu olacak ve Myanmar hüküme-
tinin insani ve demokratik hedefleri karşılayıp 
karşılamamasına göre karar verilecek.

Birleşmiş Milletlerin Ağustos ayında hazırladığı 
ve Myanmar’ı soykırım amaçlı cinayet ile suçla-
yan rapor, AB’nin yaptırımlar ile ilgili kararında 
etkili oldu. 

Myanmar 2017 yılında AB’ne 1,56 milyar 
euro’luk ihracat yaptı. Bu rakam 2012 yılı ih-
racatının yaklaşık 10 katı. Myanmar silah ha-
riç tüm ürünleri AB’ne gümrüksüz satabiliyor. 
Konfeksiyon ürünleri, petrol ve doğalgazdan 
sonra Myanmar’ın en büyük ihracat kalemle-
rini oluşturuyor. Myanmar konfeksiyon sek-

törü yıllık 2 milyar usd ihracat yaparken, 450 
bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Giyim ve ayakkabı 
ürünleri Myanmar’ın AB’ye yaptığı ihracatın ise 
%75’ini oluşturuyor.

avrupa birliği, myanmar’a ticari yaptırımları DeğerlenDiriyor
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2018 Moda Şeffaflık Endeksinin sonuçlarına göre, hiç olmadığı kadar daha 
fazla marka ve perakendeci, tedarik zincirlerinin şeffaflığını artırmak için, çalış-
tıkları tedarikçilerinin listesini yayınlamaya başladılar. Kasım ayında açıklanan 
rapora göre 68 değişik firmanın sahibi olduğu 172 marka üretim yaptırdıkları 
tesisler hakkında çeşitli seviyelerde bilgi verdiler.

2016 yılında tedarikçi listesini açıklayan marka oranı yüzde 12,5 iken, bu oran 
2018 yılında yüzde 38’e yükseldi. Markaların açıkladığı en ayrıntılı tedarikçi 
listesinde, ilgili tedarikçinin fabrika adresleri, üretilen ürün tipleri ve çalışan 
sayısına kadar detaylar yer alıyor. Bununla birlikte tedarikçi listesinin yayınlan-
masının halen gelişmeye açık bir alan olduğu belirtiliyor. Örneğin 2018 yılında 
yapılan çalışmada markaların sadece yüzde 18’i, boyama, baskı, yıkama gibi 
işlemlerin yapıldığı tesisler hakkında bilgiler yayınladılar.

abD-çin ticaret savaşı vietnam’a mı yarayacak?

•Vietnam hazır giyim ihracatının bu yıl geçtiği-
miz yıla oranla yüzde 14,8 oranında artarak 35 
milyar dolara yükseleceği öngörülüyor. ABD’li 
perakendecilerin, Çin ile artan ticaret anlaş-
mazlığı nedeniyle ürün tedarikçilerini çeşitlen-
dirmeye gitmesi bu artışın önemli sebeplerin-
den biri oldu.

Hazır giyim ürünleri henüz ABD’nin Çin’e uy-
guladığı ek vergi listesine dahil edilmedi. Buna 
rağmen bazı ABD’li üreticiler olası cezalara 
karşılık en azından siparişlerinin bir kısmını 

Vietnam’a kaydırıyorlar. Ocak-Ekim döneminde 
Vietnam’ın ABD’ye yaptığı hazır giyim ihracatı 
önceki seneye oranla  yüzde 12 artarak 10,5 
milyar dolara ulaştı.  Vietnam, yaklaşık 3 milyon 
kişi istihdam eden 6.000’den fazla tekstil ve ha-
zır giyim fabrikasına ev sahipliği yapıyor. Viet-
nam Tekstil ve Konfeksiyon Derneği başkanı 
Giang, bu rakamların ABD-Çin anlaşmazlığın-
dan ziyade, Vietnam’ın diğer ülkeler ile yaptığı 
serbest ticaret anlaşmaları sayesinde büyük 
olasılıkla daha da gelişeceğini söyledi. 

Vietnam, geçtiğimiz yıllarda birçok üründe 
ithalat ve ihracat vergilerini kaldıracak veya 
azaltacak bir düzine serbest ticaret anlaşması 
imzaladı. 2018 yılının ilk 8 ayında tekstil ve kon-
feksiyon sektörü 2 milyar dolarlık yabancı yatı-
rım çekti. Yabancı yatırımcıların büyük çoğun-
luğu Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Çin’den 
geldi.

teDarik zinciri şeffaflığı gelişiyor
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Geçtiğimiz günlerde moda endüstrisinin 
sürdürülebilirliği konusundaki soruşturma 
kapsamında, konunun uzmanları İngiliz par-
lamenterleri bilgilendirdiler. Uzmanlar, İngiliz 
parlamentosuna verdikleri demeçte, İngilte-
re’nin çevreyi daha az kirleten ve hızlı modanın 
çevresel etkilerini azaltmak için geri dönüşümü 
kolaylaştıran kıyafetler tasarlamak için moda 
markalarını yönlendirmesi gerektiğini söyledi. 
Uzmanlar ayrıca ucuz giysilere olan talebin kü-
resel tedarik zincirindeki kötü çalışma koşulları-
nı ve sömürüyü tetiklediğini belirtiyorlar.

Bir ticaret grubu olan İngiltere Tekstil Geri Dö-
nüşüm Derneği başkanı Alan Wheeler, vergiler 
gibi teşviklerin, şirketlerin geri dönüştürülmesi 
daha kolay olan kıyafetler tasarlamaya yönlen-
dirilmesi için kullanılması gerektiğini söyledi. 

Alan Wheeler Londra’da milletvekillerine yap-
tığı açıklamada “Üreticilerin, perakendecilerin, 
bir şekilde piyasaya sürdükleri giyim eşyası için 
daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini gör-
mek istiyorum” dedi.

Uzmanlar parlamentoda yaptıkları açıklamada, 
tekstil üretiminin yıllık 1,2 milyar ton sera gazı 
yaydığını, kullanılmayan kıyafetlerin sadece 
%1’inin geri dönüşüme verildiğini, kıyafetlerin 
okyanuslara yılda yarım milyon tondan fazla 
mikro plastik saldığını ve bu rakamın 50 mil-
yardan fazla şişeye denk geldiği gibi detayları 
ilettiler.

Hugo boss proseslerini Dijitalleştiriyor

Alman moda markası Hugo Boss, satış büyümesini hızlandırmak, 
karlılığını arttırmak, trendlere daha hızlı tepki vermek, Asya’da 
genişlemek ve 2022 yılına kadar online ticaret işinin büyüklüğü-
nü dört katına çıkarmak üzere yeni hedefler belirledi.

2016 yılında şirketin başına geçen Mark Langer, Hugo Boss’un 
hızlı modaya daha çabuk tepki vereceğini, böylece lojistik, ürün 
tasarımı ve geliştirmeyi hızlandırarak daha fazla ürünü indirim 
yapmadan tam fiyatla satmaya çalışacağını söyledi. Langer ay-
rıca trendleri değerlendirecek ve dizayn proseslerini değiştirerek 
koleksiyonu son anda tamamlamayı sağlayacak data analizleri 
kullandıklarını belirtti. Mark Langer yeni dizayn prosesi sistem-
lerinde daha fazla dijital dizayn yapılacağını ve fiziksel numune 
hazırlama işinin sonlandırılacağını ekledi.

Mark Langer ayrıca tekstil üretiminin otomatikleştirilirken, önü-
müzdeki yıllarda daha fazla üretimin Avrupa’ya geri getirilebi-
leceğini belirtti ve bunun da müşterilere teslimatları hızlandıra-
cağını belirtti. Hugo Boss online satışlarını 400 milyon euro’ya 
yükseltmeyi hedefliyor. Şirket ayrıca perakende satış verimliliğini 
yılda ortalama yüzde 4 oranında artıracak, mağazalarının yeni-
lenmesini hızlandırarak, ürün çeşitliliğini artıracak ve

Hızlı moDa, işçilere ve çevreye DaHa ne 
kaDar zarar verecek? 
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Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir rapora 
göre, büyük markaların tedarikçilere daha hızlı 
ve daha ucuz mal yaptırma yönünde yaptıkları 
baskılar, fabrikalarda iş gücü ihlallerine katkıda 
bulunuyor.

Better Buying tarafından hazırlanan rapora 
göre, ankete katılan tedarikçilerin yarısından 
fazlası, karlarını azaltan maliyet stratejilerinden 
etkilendiler. Bunun sonucunda da tedarikçiler 
işçilere baskı uyguladılar. İşçiler üzerindeki etki-
ler arasında aşırı fazla mesai, düşük ücret öde-

meleri ve yetkisiz alt yüklenicilerin kullanımı 
yer alıyor. Endeks 38 ülkedeki 319 tedarikçiden 
alınan notlar ile oluşturuldu ve 67 peraken-
decinin ve markanın performansını ölçüldü.
Rapor, alıcıların üçte birinin toplu sipariş fatura-
larını zamanında ödemediğini gösteriyor.

Perakendecilerden veya markalardan alınan 
siparişlerin yüzde 20’den fazlası, sosyal, çevre-
sel, kalite ve diğer uyumluluk gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde fiyatlandırılmıyor.

güvenlik önlemleri alınmaDığı taktirDe banglaDeş konfeksiyon 
fabrikaları zor DurumDa kalacak

2013 yılında 1.100 kişiden fazla kişinin ölümüy-
le sonuçlanan Rana Plaza faciası sonrası, arala-
rında dünyaca ünlü markaların da bulunduğu 
200’den fazla moda perakendecisi, Bangladeş 
hükümeti ile birlikte yasal olarak bağlayıcılığı 
olan 5 yıllık bir güvenlik anlaşmasına imza at-
mışlardı. 

Bu anlaşma ile Bangladeş hükümeti anlaşma-
nın şartlarını ele almak için ulusal bir düzen-
leyici kurum oluşturulmasına yardımcı olmayı 
ve güvenlik önlemleri ile ilgili düzenlemeleri 
yürürlüğe koymayı kabul etmişti. Ancak Bang-
ladeş Yüksek Mahkemesi Kasım ayı içinde al-
dığı kararla düzenleyici kurumun 30 Kasım’da 
kapatılmasına hükmetti.

Bangladeş’te yangın ve bina 
güvenliği uzmanı yardımcısı 
olarak görev yapan Joris Ol-
denziel, “Bangladeş’teki düzen-
leyici kurumun kapanmasının 
sonuçlarının önemli, hızlı ve 
zarar verici olabileceğini” belirt-
ti. Oldenziel’e göre “Anlaşmanın 
şartlarına uyulmaması işçilerin 
güvenli olmayan koşullarda 
çalışmasına yol açacak ve mar-
kaların güvenli bir sektörden 
kaynak sağlama yeteneğini teh-
likeye atacak. Bunun sonucun-
da markalar siparişlerini başka 
ülkelere kaydırabilecek”.

Tekstil ve konfeksiyon endüstrisi Bangladeş için 
çok önemli bir yer tutuyor. Bangladeş, Çin’den 
sonra dünyanın en büyük ikinci hazır giyim 
endüstrisine sahip ve 4.000 fabrikada yakla-
şık 4 milyon işçi çalışıyor. Bangladeş özellikle 
ABD’ne ve Avrupa ülkelerine yılda 30 milyar 
dolar değerinde giysi ihraç ediyor. Hükümet ve 
markaların yaptığı anlaşma kapsamında şimdi-
ye kadar 2.000’den fazla fabrika teftiş edildi ve 
150.000 yapısal ve yangın tehlikesini düzelte-
cek planların hazırlanmasına yardımcı olundu. 
• Bangladeş Yüksek Mahkemesi, düzenleyici 
kurumun Dhaka bürosunun kapatılmasına, 
moda markalarıyla çalışması engellenen bir 
fabrika sahibinin şikayeti nedeniyle karar verdi. 

Mahkemeye göre fabrika sahibinin binasının 
betonarme taşıma gücü sahte belgelerle çarp-
tırıldı ve bunun sonucunda markalar ile çalış-
mamasına karar verildi. Düzenleyici kurum, 
Hollanda’da faaliyet göstermeye ve üye şirket-
lere yasal olarak bağlayıcı olmaya devam ede-
cek, ancak kurum anlaşmaya imza atan moda 
markalarını, artık 500’den fazla fabrikayı denet-
leyemediği takdirde güvenlik sorunlarıyla karşı 
karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

• Bangladeş Ticaret Bakanı Tofail Ahmed ise hü-
kümetin fabrikaları izleme kapasitesine sahip 
olduğunu ve Çin veya Hindistan gibi ülkelerde 
uluslararası bir gözetim olmadığını belirterek, 
“artık onlara ihtiyacımız yok” dedi.

NYU İş ve İnsan Hakları Merkezi müdür yardım-
cısı Paul Barrett, perakendecilerin siparişleri 
başka yerlere taşımaya yönelik tehditlerinin 
inandırıcı olmadığını söyledi. Barrett “Büyük 
Batılı markaların ayrılmak istediğini düşünmü-
yorum. Güvenliği arttırmaya kendilerini ada-
dılar. Çeşitli markalar Etiyopya’yı araştırıyorlar 
ama Etiyopya’nın kapasitesi Bangladeş’e rakip 
olacak düzeyde değil” diye ekledi.

markaların teDarikçilere uygulaDıkları 
baskı, sömürüyü tetikliyor mu?
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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “İTHİB ola-
rak sadece ekim ayı içerisinde 175 ülkeye ger-
çekleştirdiğimiz 939 milyon dolarlık ihracat ile 
Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 2018 yılı ekim 
ayı ihracatı tüm zamanların en yüksek ekim ayı 
ihracat rakamı oldu.” ifadelerini kullandı.

İTHİB’den yapılan açıklamaya göre, birlik, sade-
ce ekim ayı içerisinde 175 ülkeye gerçekleştir-
diği 939 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet 
tarihi rekoru kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başka-
nı Ahmet Öksüz, tekstil ve hammaddeleri sek-
töründe ekim ayı cumhuriyet rekoru kırdıklarını 
belirterek, “İTHİB olarak sadece ekim ayı içeri-
sinde 175 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 939 mil-

yon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru 
kırdık. 2018 yılı ekim ayı ihracatı tüm zamanların 
en yüksek ekim ayı ihracat rakamı oldu. 2018 
yılının sonuna kadar bu rakamların artacağını 
düşünüyorum. Türk tekstil sektörü olarak dünya 
modasına yön verebilecek güce sahibiz. Türkiye 
için dış ticaret açığını azaltmak önemli, bunun 
için de ihracatımızı daha da artırmalıyız.” ifade-
lerini kullandı.

198 Ülkeye Tekstil veya Hammadde 
İhracatı
Tekstil sektörü olarak Ocak-Ekim 2018 döne-
minde gerçekleştirdikleri 8,8 milyar dolarlık 
ihracatı değerlendiren Öksüz, “Sektörümüz 
Ocak-Ekim 2018 döneminde 8,8 milyar dolarlık 
ihracat ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5,4’lük artış yakaladı. 1 Ocak-31 Ekim 

döneminde 198 ülkeye tekstil ve hammadde-
leri ihracatı gerçekleştirdik. İhracat gerçekleş-
tirdiğimiz 198 ülkenin yüzde 73’ünde tekstil ve 
hammaddeleri ihracatımız arttı. Mevcut pazar-
larımızda ihracatımızı artırdığımız gibi hayata 
geçirdiğimiz projelerle yeni pazarlara açılmaya 
başladığımız bir dönem oldu.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Öksüz, modaya yön veren ülkelerin, en çok ih-
racat gerçekleştirdikleri ülkeler arasında oldu-
ğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Ocak-Ekim 2018 döneminde sektörümüz İtal-
ya’ya yüzde 1,5’lik artışla 747 milyon dolar, Al-
manya’ya yüzde 3’lük artışla 726 milyon dolar, 
ABD’ye yüzde 2,2’lik artışla 501 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz ihra-
catın yarısını Avrupa Birliği oluşturuyor.

Avrupa Birliği’ne aynı dönemde yüzde 2,5’luk 
artışla 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 
Dünya tekstil piyasasını domine eden bu ülke-
lere yaptığımız ihracat Türk tekstil sektörünün 
ne kadar güçlü olduğunun somut bir göster-
gesi. Ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 
6’ncı sektörüyüz ve ülkemizin genel ihracatın-
dan aldığımız pay da yüzde 7’lere yaklaştı. Her 
iki alanda da bu payı artırabilmek için katma 
değeri yüksek ürün ihraç etmemiz, yeni açıldı-
ğımız pazarlarda da payımızı artırmamız gere-
kiyor.”

Kaynak: www.patronlardunyasi.com

TeksTil ihracaTı cumhuriyeT rekorunu 
kırdı
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İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini, İtal-
yan iş dünyası için Türk ekonomisinin potan-
siyeli ve güvenilirliği konusunda bir tereddüt 
olmadığını söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Manzini, 
“Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ilişkiler o 
kadar geriye gidiyor ki, İtalyan firmaları ve İtal-
yan iş dünyası için Türkiye piyasasına karşı bir 
güven sarsılması söz konusu değildir.” dedi.

Finansal piyasalardan dolayı kısa vadede sıkın-
tılar olabileceğini ancak İtalyan iş dünyası için 
Türk ekonomisinin potansiyeli, güvenilirliği ko-

nusunda bir tereddüt olmadığını ifade eden 
Manzini, bu kısa vadeli sıkıntıların kısa vadede 
aşılacağı ümidini taşıdıklarını aktardı.

Manzini, “Geçmiş hikayeye bakarsak biz İtalyan 
Ticaret Odası olarak 1885 yılından bu yana bu 
ülkede isek ve iki ülke arasındaki bu köprü va-
zifesini görüyorsak bu güven konusunda zaten 
kendi başına bir cevap olacaktır.” açıklamasında 
bulundu.

İki ekonominin birbirini çok iyi tamamladığını 
aktaran Manzini, “Türkiye ihtiyacı olan teknolo-
jinin bir çoğunu İtalya’da bulabilir. Türkiye aynı 

zamanda büyük bir piyasadır. Türkiye belli bir 
bölgenin de lideridir. Beraber çalışılamayacak 
bir sektör yok.” ifadelerini kullandı.

Eskiden beri otomotiv, turizm gıdanın iki ülke-
nin işbirliği yaptığı önde gelen sektörlerden ol-
duğunu anımsatan Manzini, şu anda Türkiye’de 
tekne yapımının bile çok önemli bir sektör ol-
duğunu vurguladı. Manzini, İtalya ve Türkiye’nin 
savunma, enerji gibi yeni sektörlerde de birbiri-
ni tamamlayan ekonomiler olarak bahsedilebi-
leceğini kaydetti.

“Türkiye’de iş yapmak kolay”
Manzini, Türkiye’de iş yapmanın kolay olduğu-
nu, herhangi bir sınırlandırma ya da yabancı 
sermayeye koyulan bir engel olmadığını belirtti.

Manzini, “Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi-
nin kuralları savunulduğu ve devam ettiği süre-
ce iş yapmak nispeten kolay. İş yapma kolaylığı 
açısından Türkiye dünya sıralamasında üst dü-
zeydedir. Engel yok piyasa herkese açık. O ba-
kımdan ‘Gelin” demek lazım keza Türkler için de 
İtalya’da herhangi bir sınır ve engel yok. Bu eko-
nomik ilişkilerin iki yönlü bir yön olduğunu biz 
unutmuyoruz. Hiç kimsenin unutmaması lazım. 
Dengeli olması lazım. İtalya ve Türkiye arasında 
da gitgide daha dengeli bir ilişki söz konusu.” 
değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: www.dunya.com
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11. isTanbul moda konferansı 
yaPıldı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ta-
rafından Çırağan Palace Kempinski’de düzen-
lenen 11. İstanbul Moda Konferansı, sektör 
temsilcileri, moda tasarımcıları, yerli ve yaban-
cı konukların katılımıyla bugün başladı. Bu yıl 
“Responsible Fashion” teması ile hayata geçi-
rilen ve 2 gün sürecek konferansın, gerçekle-
şecek B2B görüşmelerle ihracatın yanı sıra iç 
pazar ve istihdama da büyük destek sağlaması 
hedefleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle, eylül ayında ithalatın ih-
racatı karşılama oranının yüzde 88 seviyesine 
çıktığını belirterek, “Bizim için gelişmişlik sevi-
yesi, ithalat ve ihracatı dengelemiş, cari açık 
vermeyen bir ekonomi ve sonrasında da daha 
fazla gelişerek dış ticaret fazlası veren bir ülke 
olmaktır” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, konferansın açılışın-
daki konuşmasında, Türk tekstil sektörünün 
son yıllarda çok yol katettiğini belirterek, her 
yıl düzenlenen konferansın sektöre büyük kat-
kıda bulunduğunu söyledi. Tekstil sektörünün, 
otomotivden sonra Türkiye’de ikinci büyük 
ihracatçı sektör olduğunu anımsatan Gülle, 
“Tekstil sektörünün ihracatı 26 milyar dolar 
seviyesinde. Bu rakamları aşmamız gerekiyor. 
Bundan sonraki süreçte içimizden çıkan mar-
kaların yurt dışındaki çalışmalarıyla bunu yaka-
layacağız. Hala tekstil sektörü olarak yatırımlara 
devam ediyoruz. Dünyanın üçüncü büyük de-
nim hazır giyim üreticisi olduk. Dünyanın be-
şinci büyük konfeksiyon üreticisiyiz. Avrupa’nın 
ikinci büyük tekstil üreticisiyiz. Bu kadar önemli 

sıfatlara sahip bu gücün daha fazlasını yapıyor 
olması gerekiyor. Bunu hep birlikte gerçekleş-
tireceğiz.” diye konuştu. Gülle, sektörün 1,5 do-
larlık pamuğu alıp 25 dolarlar seviyesinde kat-
ma değere çıkardığını belirterek, sektörün cari 
açığın kapanmasına katkıda bulunduğunu an-
lattı. Eylül ayı ihracat rakamlarına da değinen 
Gülle, hizmet ve diğer sektörel ihracat başarıla-
rıyla gelecek dönemde yıllık 200 milyar dolarlık 
ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini ak-
tardı. Gülle, TİM olarak tasarıma ve inovasyona 
önem verdiklerini vurgulayarak, inovasyon ve 
tasarımla daha fazlasını yapacaklarını belirtti.
TİM’in ihracat yapan sektörlerin sorunlarının 
çözümünde iş adamlarının yanında olduğu-
nun altını çizen Gülle, Türkiye’de ihracatçı sa-
yısının da gün geçtikçe arttığına dikkati çekti.
Gülle, “Eylül ayında ithalatın ihracatı karşılama 
oranı yüzde 88 seviyesine çıktı. Bizim için geliş-
mişlik seviyesi, ithalat ve ihracatı dengelemiş, 
cari açık vermeyen bir ekonomi ve sonrasında 
da daha fazla gelişerek dış ticaret fazlası veren 
bir ülke olmaktır.” dedi.

“Hazır giyim endüstrimiz için yeni hikaye 
yazacağız”
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe 
de sektör temsilcilerinin başarılı çalışmalarıyla 
İstanbul’un moda merkezi, Anadolu’nun ise 
üretim üssü olacağını söyledi. Değer zincirinin 
tüm aşamalarını, dijital dönüşümle birbirine 
entegre edeceklerini dile getiren Gültepe, di-
jital dönüşümün küresel ligde tutunmak için 

en önemli araç olduğunu vurguladı. Gültepe, 
sektörde değer zincirinin her halkasında ve-
rimliliği artırabilmek için çalışmalar yaptıklarını 
belirterek, “Sektörün küresel algısı da bizim için 
çok önemli. Hazır giyim endüstrimiz için yeni 
hikaye yazacağız. Markalaşma stratejik progra-
mını, konsept fuar modelini, global algı yöneti-
mi geliştireceğiz. Ülkemizden küresel ölçekte 5 
büyük hazır giyim markasının alt yapısını oluş-
turacağız.” şeklinde konuştu. Son 9 aylık ihra-
cat verilerine de değinen Gültepe, gelecek üç 
ayda sektör olarak çok daha iyi bir performans 
sergileyerek 2018 için öngördükleri 19 milyar 
dolarlık ihracat hedefine yaklaşacaklarını ifade 
etti.

“2023’te hazır giyim ihracatımız 25 
milyar dolara ulaşacak”
TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu ise 
konferansın amacının dünyanın önde gelen 
modacılarını, ünlü markaların kurucularını, mu-
citleri, inovasyon ve teknoloji uzmanlarını sek-
törün temsilcileri ile İstanbul’da buluşturarak, 
değişen trendleri, yeni akımları, oluşturdukları 
vizyon, strateji eylem planını tartışmalarını sağ-
lamak olduğunu söyledi.

Konferansın ikinci gününde dünyanın büyük 
alım grupları ile sanayicilerin B2B görüşmeleri 
gerçekleştireceklerini bildiren Karasu, şunları 
kaydetti: “Binin üzerinde iş görüşmesinin yapıl-
dığı bu platformda, her yıl yeni iş bağlantıları 
kuruluyor, mevcutlar pekiştiriliyor. B2B etkin-
liğimiz ihracata ve iç pazar satışına doğrudan 
ölçülebilir katkı sağlıyor. Hızla günlük hayatımı-
zın bir parçası olan online satış platformlarının 
en büyük alım grupları ile iş birliği görüşmeleri-
miz sürüyor, bu satış kanalını da sektörümüzün 
hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. 2023 yılında 
yani 5 yıl sonra, 2012 -2017 dönemi kayıpları-
nı da telafi edebilirsek ve gelecek beş yılda da 
dünya ihracat artış seviyesinde büyüme göste-
rirsek, hazır giyim ihracatımız 25 milyar dolara 
ulaşacaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için sektö-
rümüze sunduğumuz stratejik eylem planı; 
kaybettiğimiz pazarları geri kazanmak ve yeni 
hedef pazarlara girmek, katma değer artışı sağ-
lamak ve nihayet büyümeyi sürdürülebilir hale 
getirmek olmalıdır.”

Kaynak: www.dunya.com
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kırgızisTan’da 1 günde 1.600 İş 
göRüşmesİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Ticaret 
Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Ur-Ge projeleri 
Bursalı şirketlerin ihracatta yeni başarı hikayele-
rine imza atmasını sağlıyor.

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu sektörü 2. Ur-Ge 
Projesi üyelerinin Kırgızistan’daki B2B organizas-
yonunda 1 günde 1.600 iş görüşmesi gerçekleş-
tirildi. BTSO’nun organizasyonu Türkiye’nin yurt 
dışındaki en verimli programlardan birisi olarak 
kayıtlara geçti.

BTSO liderliğinde 60’ı aşkın bebe ve çocuk kon-
feksiyonu sektörü temsilcisinin yer aldığı heyet, 
Kırgızistan’da önemli iş bağlantıları kurdu. Kırgı-
zistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen ikili 
iş görüşmesi organizasyonunda Bursalı firma-
lar, Kırgızistanlı önemli alıcılarla bir araya geldi. 
Bursalı sektör temsilcilerinin geliştirdiği iş hac-
mi sektörün ihracatına da büyük katkı sağladı. 
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail 
Kuş, Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sek-

töründe üretimin yüzde 80’ini tek başına karşı-
ladığını söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu 2. 
Ur-Ge projesi kapsamında 5. yurt dışı progra-
mını Bişkek’te gerçekleştirdiklerini dile getiren 
İsmail Kuş, heyet olarak Kırgızistan programı-
nın ardından da Kazakistan’ın Almatı kentinde 
önemli alıcılarla buluştuğunu dile getirdi. İsmail 
Kuş, BTSO’nun Kırgızistan ve Kazakistan’da ger-
çekleştirdiği ziyaretin aynı zamanda Oda’nın o 
coğrafyaya yaptığı ilk geniş katılımlı organizas-
yon olduğunu da vurguladı.

530 firma işbirliği için geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kır-
gızistan ziyaretinin ardından ilk ticaret heyetini 
Bursa’nın gerçekleştirdiğini hatırlatan İsmail 
Kuş, Kırgızistan’ın çevre ülkelerle yaptığı ticaret 
anlaşmalarıyla birlikte 180 milyonluk nüfusa hi-
tap ettiğine dikkati çekti. B2B organizasyonun-
da Kırgızistan başta olmak üzere Kazakistan ve 
Rusya’dan önemli alıcıların işbirliği için geldiği-
ni dile getiren İsmail Kuş, bir günlük etkinlikte 

1.600’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldığını 
kaydetti. Bu görüşmelerin 80’inin anlaşmayla 
sonuçlandığını; birçok firmanın daha Türkiye’ye 
dönmeden sevkiyat yaptığını hatırlatan İsmail 
Kuş, sektörün üretim tecrübesini ihracatla taç-
landırmayı hedeflediklerini kaydetti. İsmail Kuş, 
“B2B organizasyonundaki firmalarımızın perfor-
mansı Türkiye’nin yurt dışındaki en verimli et-
kinliklerinden birisi olarak kayıtlara geçti. Bursa 
iş dünyası olarak üretim ve ihracat noktasında 
yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. 
Bebe ve çocuk konfeksiyonunda üretim ve tasa-
rımda ciddi tecrübeye sahip sektörümüzün Ata 
yurdumuz Kırgızistan ve çevre coğrafyalarda 
ihracatını artırmasını istiyor, bu vizyonla proje-
ler geliştiriyoruz. Ülkemizin ihracat hedeflerine 
ulaşmasında ter döken tüm sektör temsilcileri-
mizi kutluyorum” dedi.

Sektör kabuğunu kırdı, artık ‘ihracat’a odaklandı
Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu 2. Ur-Ge Projesi 
Başkanı Mustafa Yılmaz, bebe ve çocuk kon-
feksiyonu sektörünün BTSO’nun vizyonuyla ka-
buğunu kırdığını belirterek, “Sektörümüz daha 
önce sadece üretime yoğunlaşan firmalara sa-
hipti. Sadece ürettiğimiz ürünleri Laleli’ye gön-
derirdik. Şimdi sektör kendini aştı. Odamızın ve 
Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle artık sektö-
rümüz ihracat yapabilecek noktaya geldi. Artık 
her bir firmamız ihracat hedefiyle yol haritasını 
hazırlıyor” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: www.dunya.com
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
açıkladığı “Organize sanayi bölgelerinde (OSB) 
bedelsiz arsa tahsisi” uygulamasıyla, yakla-
şık 200 bin kişiye ilave istihdam sağlanması 
mümkün olacak. AA muhabirinin Bakanlıktan 
edindiği bilgiye göre, Türkiye’de sayıları 311’e 
ulaşan OSB’lerin gerek sayılarının artması ge-
rekse istihdama katkı sağlamaları amacıyla 
son yıllarda önemli düzenlemelere gidildi. Bu 
düzenlemeler arasında en önemlilerinden biri 
olan OSB’lerde tamamen veya kısmen bedel-
siz parsel tahsisi uygulamaları, ilk olarak 2004-
2010 yıllarında başladı. Ardından 2011-2017’de 
devam eden uygulamayla, OSB’lerde yaklaşık 5 
bin parsel yatırımcılara tahsis edildi.

Geçen yıl ilgili kanunda yapılan düzenleme-
deki, “Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il 
ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller ta-
mamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebi-
lir, buna ilişkin uygulamanın süresi Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirlenir” hükmü gereğince, 
haziran ayından itibaren 3 yıl boyunca bu kap-
samda OSB’lerde tahsis yapılmasına imkan 
sağlanmıştı. Ülkenin içinde bulunduğu eko-
nomik konjonktür göz önüne alınarak, söz ko-
nusu kararda yatırımların, üretimin daha fazla 
desteklenmesi amacıyla değişiklik yapıldı.

Hedef: OSB’lerdeki boş parselleri 
doldurmak
Bakan Varank’ın, sanayici, girişimci ve KOBİ’lere 
yönelik açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem 
paketinde yer alan, “OSB’lerde bedelsiz arsa 
tahsisi” uygulamasının, dün Resmi Gazete’de 
yayımlamasıyla, 4. kademe gelişmiş ilçelerde 
bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edile-
cek. Ayrıca 5 ve 6. kademede bulunan ilçelerde 
mevcut “bedelsiz arsa” uygulamasına devam 
edilecek. Öte yandan 2. ve 3. kademe gelişmiş 
ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim oran-
ları da artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim 
oranına sahip 2. kademe ilçeler yüzde 60’a, 
yüzde 60 indirim oranına sahip 3. kademe il-
çelerde ise yüzde 80’e çıkarıldı. OSB’lerdeki boş 
parsellerin yatırıma daha hızlı şekilde kazandı-
rılmasını amaçlayan düzenlemeyle, üretim ve 
istihdamın etkin biçimde artırılması bekleniyor. 
Bu çerçevede, hali hazırda OSB’lerdeki boş par-
selin tamamının tahsis edilip, yatırım yapılması 
halinde yaklaşık 200 bin kişilik ilave istihdam 
sağlanması mümkün olacak.

Bedelsiz arsa tahsisi şartları
Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerin mülkiyetin-
de bulunan tahsis edilmemiş parseller, bölge-
lerin müteşebbis heyeti veya genel kurulunca 
karar alınması halinde, en az 10 kişilik istihdam 

öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel 
kişilere, bedeli bakanlıkça OSB’ye verilen kredi-
lerden mahsup edilmek üzere tamamen veya 
kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Parsel tah-
sisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında ön-
celik sırası, yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve 
yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim 
kurulunca belirlenecek. Parsel tahsisi için baş-
vuran gerçek veya tüzel kişilerin, 5 bin metre-
kareye kadar olan parseller için en az 10 kişilik, 
5 bin metrekareden büyük 10 bin metrekare-
ye kadar olan parseller için en az 20 kişilik, 10 
bin metrekareden büyük 20 bin metrekareye 
kadar olan parseller için en az 30 kişilik ve 20 
bin metrekareden büyük parseller için en az 
50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekecek.
Yatırımcının belirlenen şartlara uymadığının 
veya mücbir sebepler hariç öngörülen süre-
de yatırımı tamamlamadığının tespiti halinde, 
herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel 
tahsisi iptal edilecek. Bu durumda taşınmazın 
üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler 
durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin 
OSB’ye geçecek ve bundan dolayı adına tahsis 
yapılan kişiler veya üçüncü kişilerce herhangi 
bir hak ve talepte bulunulamayacak.

Kaynak: www.dunya.com

sanayiciye bedelsiz arsa 
Tahsisinden 200 bin kişiye  
“İş Çıkacak”
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kazakisTan’da Türk sanayi 
bölgesi kuruluyor

Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası Başkan 
Vekili Nuraly Bukeikhanov’un başkanlığını yap-
tığı ticaret heyetinde, enerji, tekstil, madencilik, 
eczacılık, havacılık, tarım, mühendislik, demir 
yolu, inşaat, ışıklandırma ve gıda endüstrileri 
alanında üretim yapan şirketlerin temsilcileri 
yer aldı.

ATAMEKEN’den yapılan açıklamaya göre İstan-
bul’da gerçekleştirilen toplantı ve ikili iş görüş-
melerine Türkiye’den de 70’in üzerinde iş insanı 
katılım sağladı.

Açıklamada, toplantıdaki açılış konuşmasına 
yer verilen Bukeikhanov, Türkiye ile ticari ve 
ekonomik ilişkilerin 1991 yılından bu yana 
Türk-Kazak ve Kazak-Türk İş Konseyleri çerçe-
vesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile 
devam ettiğini kaydetti.

Bukeikhanov, ikili ticari ilişkilerine ivme kazan-
dırmak ve iş hacmini artırmak amacıyla yakın 
zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ile iş birliği halinde kurulan Kazak-Türk 
Ortak Ticaret Odası’nın önce İstanbul, ardından 
Astana’da açılacak temsilcilikler üzerinden ka-
sım ayı içerisinde faaliyetlerine başlayacağını 
belirterek, “Ortak Ticaret Odası vesilesiyle iki 
ülke arasındaki ticareti artırmak ve konsorsi-
yumlar oluşturmak hedefinin yanı sıra, her iki 
ülkenin de diğer Türk Cumhuriyetleri başta 
olmak üzere Çin, Rusya Avrupa ve Orta Doğu 
pazarlarındaki ihracat ve ticaret olanaklarına 
da daha kolay erişmesini arzuluyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

Türk Sanayi Bölgesi kuruluyor
Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuri-
yeti arasındaki ticaret ve ekonomik iş birliğinin 
yıldan yıla geliştiğine vurgu yapan Bukeikha-
nov, şunları kaydetti:

“Mevcut girişimci toplulukları zaten var olan 
bağları daha da güçlendiriyor ve yeni sektör-
lerde yeni iş ortaklıkları kuruyor. Resmi verilere 
göre, 2017 yılında Kazakistan ile Türkiye Cum-

huriyeti arasındaki ticaret cirosu 1,8 milyar do-
lar olarak gerçekleşti. Önceki yıllara kıyasla, iki 
ülke arasında dış ticaret ciddi ölçüde artmıştır. 
Ticaretimizin artarak ve engelsiz bir şekilde 
devam edebilmesi için de Almatı şehrimizde 
bu ay içerisinde Türk Sanayi Bölgesi kurulacak-
tır. Bu bölgede arazi, altyapı, elektrik ve vergi 
alanında avantajlar söz konusu olduğu gibi 
öncelikli sektörlerde pazara girişte de ayrıcalık 
tanınacaktır.”

Bukeikhanov, toplantı ve ikili iş görüşmelerinin 
Kazak ve Türk şirketleri açısından çok verimli 
ve motive edici şekilde geçtiğini belirterek, 
ziyaretin ikinci gününde ikili iş görüşmelerine 
devam edeceklerinin bilgisini verdi.

Kazakistan’daki ekolojik açıdan temiz tarım 
ürünlerinin Türkiye için cazip olabileceğini ifa-
de eden Bukeikhanov, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

Bunların başında, et ürünleri, tahıl ve bakla-
giller (mercimek, nohut, maş fasulyesi ve be-
zelye) düşünülebilir. Ayrıca bitkisel yağ, bal, 
inşaat malzemeleri, eczacılığa dair ürünler ve 
ağır makine ekipmanları da iş birliği konula-
rından olabilir. Bugün heyetimizdeki şirketlerle 
görüşmek için Türkiye’den kayıt yapan diğer 
sektörler arasında enerji (petrol ve gaz), inşaat, 
leasing ve özel taşımacılık ile bir dizi peraken-
de zinciri yer alıyor. İkili iş görüşmelerinde Tür-
kiye’den talep edilen ürünlerin başında petrol 
ve gaz hazırlama ekipmanları, metal yapılar, 
eczacılık ve ilaç sanayine ilişkin ürünler, tahıl ve 
mercimek geliyor.

Kaynak: www.dunya.com

Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal 
Girişimciler Odası (ATAMEKEN) ve Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası üyelerinden oluşan bir 
heyet iş görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul’da görüşmeler gerçekleştirdi.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geleneksel güm-
rükleme yöntemindeki birçok aşamaya son ve-
rerek ithalatta varış öncesi gümrükleme uygu-
lamasını hayata geçirdiklerini belirterek, “Yeni 
uygulamamızla deniz yoluyla gelen eşyanın 
gümrükleme işlemlerinin eşya henüz Türkiye 
Gümrük Bölgesine gelmeden tamamlanma-
sı ve taşıma aracından tahliye edilen eşyanın 
doğrudan liman sahasını terk etmek üzere sa-
hibine teslimi sağlanacaktır.” ifadesini kullandı.

Pekcan, yazılı açıklamasında, gümrük işlemle-
rinin basitleştirilmesine, bürokratik süreçlerin 
azaltılmasına ve ticaretin kolaylaştırılmasına 
yönelik çalışmaların çok çeşitli alanlarda devam 
ettiğini kaydetti.Günümüzde gümrük işlemle-
rinin ticaretin önünde bir set olarak değil, bir 
geçiş noktası olarak tasarlanması gerektiğine 
işaret eden Pekcan, geleneksel yöntemde, 

gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
öncelikle eşya ve taşıt aracına ait özet beyanın 
tescil edildiğini, taşıt aracının gelişinden sonra 
özet beyanla ilişkilendirilmiş varış bildiriminin 
yapıldığını ve ardından eşyanın taşıttan boşal-
tılarak geçici depolama yeri veya antrepoya 
konulduğunu hatırlattı.

Pekcan, daha sonraki aşamada ise eşyanın itha-
latı için serbest dolaşıma giriş rejimi veya dahil-
de işleme rejimine ya da ilgili diğer bir rejime 
yönelik beyanname tescil edildiğini, sonrasında 
ise beyannamenin işlemlerinin ikmal edilip eş-
yanın beyan sahibine teslim edilmesi sürecinin 
adım adım izlendiğini ifade etti.

Bakanlık olarak hızlı ve kolay gümrük işlemle-
ri ihtiyacına cevap vermek üzere geleneksel 
gümrükleme yönteminde yer alan birçok aşa-

maya son vererek ithalatta varış öncesi güm-
rükleme uygulamasını hayata geçirdiklerini 
belirten Pekcan, şunları kaydetti: “Yeni uygula-
mamızla deniz yoluyla gelen eşyanın gümrük-
leme işlemlerinin eşya henüz Türkiye Gümrük 
Bölgesine gelmeden tamamlanması ve taşıma 
aracından tahliye edilen eşyanın doğrudan 
liman sahasını terk etmek üzere sahibine tesli-
mi sağlanacaktır. Varış öncesi gümrüklemeyle 
eşyanın özet beyanının tescil edilmesinin he-
men ardından ithalat beyannamesi tescil edi-
lebilmesi ve beyannamenin işlemlerinin eşya 
henüz Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden 
önce bitirilmesi sağlanarak ithalat sürecindeki 
başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafeyi 
oldukça kısaltmış olduk.”

“Uygulama dış ticareti kolaylaştıracak”
Projenin pilot uygulamasının 16-18 Ekim’de 
Tekirdağ Asyaport Limanı’nda, sanayici bir fir-
manın deniz yoluyla konteyner içinde gelen 
eşyasının serbest dolaşıma sokulması işlemin-
de başarıyla tamamlandığını bildiren Pekcan, 
gümrük tarihinde ilk defa uygulanan yöntemle 
anılan firmaya eşyasının kolay ve hızlı bir şekilde 
teslim edildiğini aktardı.

Pekcan, uygulamanın temel amacının belirli 
güvenlik ve başarı ölçütlerini karşılayan sanayi-
ci ve ihracatçı firmalar için girdi niteliği taşıyan 
ham madde ve ara malların zamanında üretim 
sürecine sokulması olduğunun altını çizerek, 
“Bu sebeple uygulama, bir yandan serbest do-
laşıma giriş rejimi yoluyla ara mal tedarik eden 
sanayicilerimizin, diğer yandan dahilde işleme 
rejimi yoluyla ara mal temin eden ihracatçıları-
mızın ihtiyaçlarına cevap verecek ve dış ticareti 
kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Kaynak:www.dunya.com

gümrükTe zaman kaybına 
son!
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Halihazırda ev tekstili sektöründe faaliyet gös-
teren ihracatçı firmalara yönelik yürütmekte ol-
duğu Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
Projesi (UR-GE) ile çalışmalarına devam eden 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB) üye firmaları için beş farklı başlık 
altında yeni projelerini hayata geçirmeyi plan-
lıyor.

El örgüsü ipliği, konfeksiyon yan sanayii, örme 
kumaş, dokuma kumaş ve teknik tekstiller baş-
lıklarında önümüzdeki dönemde faaliyetlerine 
başlaması planlanan projelerin yol haritasını 
belirlemek amacıyla 21 Kasım 2018 tarihinde 
Dış Ticaret Kompleksi toplantı salonunda, İT-
HİB YK Başkanı Ahmet Öksüz’ün başkanlığında 
sektör paydaşı derneklerle bir araya gelindi.

Toplantıya Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derne-
ği adına Murat Özpehlivan, Örme Sanayicileri 
Derneği adına Fikri Kurt, Zeytinburnu Tekstil 
Sanayici ve İş Adamları Derneği adına Mustafa 
Sartık ve Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Der-
neği adına Kemal Oğuz katılım sağladı.

Türkiye ihracatının dinamolarından biri olan 
tekstil sektörünün ihracat payını artırması için 
KOBİ’lere yönelik faaliyetlerin artırılması gerek-
tiğini vurgulayan Ahmet Öksüz, bu doğrultuda 
çalışmaya başladıklarını ve firmalarımızın ulus-
lararası arenada rekabetini artırmasını sağla-
yacak her türlü adımı atmaya hazır olduklarını 
belirtti. Bu çerçevede, 2010’dan bu yana yürü-
tülen uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi 
projelerine ağırlık vermeye başladıklarını ifade 

eden Öksüz, firmalarımızın bu sayede ihtiyaçla-
rını kümelenme yöntemiyle belirleyerek bun-
ları gidermeye çalışacaklarını söyledi. Böylelikle 
ihracat kabiliyetlerini artıran firmaların tekstil 
ihracatı için katma değer yaratabileceklerini 
bunun da Türkiye ihracatına net katkı sağlaya-
cağını da sözlerine ekledi. 

Kaynak: www.ithib.org.tr

TeksTil sekTörü ur-ge 
Projeleriyle üYeleRİnİ 
DünYaYa aÇacak
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Debenhams, Hudson, Barneys ile Bongenie 
Greider’in de aralarında bulunduğu dünya ça-
pındaki alım gruplarının temsilcileriyle birlikte 
MBFWI ve yeni dönemde içerik değiştiren The 
Core İstanbul’u değerlendiren İstanbul Hazır-
giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Başkanı Mustafa Gültepe 17 milyar dolarla Tür-
kiye’nin ikinci büyük ihracatçı sektörü oldukla-
rını söyledi.

İhracatta kilogram birim fiyatı arttırmanın yo-
lunun tasarımdan, markalaşmadan ve inovatif 
üretimden geçtiğini hatırlatan Mustafa Gül-
tepe, İHKİB’in dünya çapında bir marka haline 
getirdiği MBFWI sayesinde Türk markalarının ve 
tasarımcılarının küresel vitrinde yerlerini aldıkla-
rını ifade etti. Gültepe şunları söyledi:

“Türkiye’nin hazırgiyimde markalı ihracatı yüzde 
10 civarında. Tasarım odaklı ihracatta ise yüzde 
1’in altındayız. Yani arzu ettiğimiz yerin çok uza-
ğındayız. Dört Dörtlük Eylem Planı’mızla 4 yılda 
markalı ihracatımızı yüzde 25’e, tasarım odaklı 
ihracatımızı ise yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Bu hedefe ulaşmada 12. sezonuna giren 
MBFWI büyük rol üstlendi.Sektör olarak 2018’e 
19 milyar dolar ihracat hedefi ile başladık. 8 ay-
lık veriler hedefin çok uzağında olmadığımızı 
gösteriyor. 2018’in 8 aylık bölümünde geçen 
yıla göre yüzde 4 artıdayız. Ocak – Ağustos 
döneminde 11,8 milyar dolarlık ihracat yaptık. 
Aslında 8 ay itibarı ile 12 milyar doların üzerinde 
olabilirdik. Kurban bayramındaki 4 günlük kayıp 
performansımızı olumsuz etkiledi. Önümüzde-
ki 4 ayda bu farkı kapatacağımıza ve 19 milyar 
dolarlık rekor ihracat hedefimize ulaşacağımıza 
inanıyorum. Bu yıl net ihracat gelirimizi de 14 
milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmış ola-
cağız.”

The Core’da Konsept Değişikliği Yaptık
MBFWI ve The Core İstanbul Komite Başkanı 
Cem Altan ise Zorlu Performans Sanatları Mer-
kezi’nde (PSM) 11 – 14 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleşen moda haftasında 2019 İlkbahar 
/ Yaz koleksiyonlarının sergilendiğini söyledi. 

Marka ve tasarımcıları küresel alım devleri ile 
buluşturan MBFWI’nın yarattığı sinerji sayesin-
de hedeflere çok daha hızlı ulaşacaklarını anla-
tan Cem Altan şöyle devam etti: “İHKİB olarak 
sanayici ve tasarımcı iş birliğine de büyük önem 
veriyoruz. Bu çerçevede MBFWI ile eş zamanlı 
düzenlediğimiz The Core İstanbul’da konsept 
değişikliğine gittik. The Core İstanbul’u bu 
sezondan itibaren tasarımcılarımızla markala-
rımızın bir araya gelip yeni iş birliklerine imza 
atacakları bir organizasyona dönüştürdük. Bu 
platformda Türk üreticiler, tasarımcılardan sa-
dece koleksiyon değil aynı zamanda model de 
satın alarak ihracata yönelik yeni ve yerli tasarım 
ekonomisi yaratacaklar. Bugüne kadar buna 
benzer bir iş birliği gerçekleşmedi. Bu kapsam-
da birebir tanıtım ve toplantılarla doğru üreti-
cinin doğru tasarımcıyla bir araya gelmesini 
sağlayacağız.”

Abd’li Barney’s: Türkiye Fırsatlarla Dolu, 
Kendinizi Daha Çok Tanıtın
ABD merkezli alım devi Barney’s New York tem-
silcisi Chiristine Ellis tasarım gücü ve hızlı üretim 
kapasitesi ile Türkiye’nin hazır giyim ve konfek-
siyonda büyük fırsatları barındırdığını söyledi. 
Döviz kurlarının TL karşısında yılbaşından bu 
yana yüzde 70’i aşan değer artışının alım grup-

The coRe İsTanbUl’da 
Tasarımcılarla markalar 
buluşuyor
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ları için Türkiye’nin cazibesini daha da arttırdı-
ğını vurgulayan Ellis, şöyle devam etti: “ABD 
yıllık 100 milyar dolara yakın hazır giyim itha-
latı yapıyor. Dünyanın 5’inci büyük hazır giyim 
tedarikçisi olan Türkiye’nin ABD’ye hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatı ise sadece 560 milyon 
dolar. ABD’nin hazır giyim ürünü tedarik ettiği 
ülkeler listesinde Türkiye 20’inci sırada yer alıyor. 
Üretim kapasitesi ve güçlü tasarım alt yapısına 
sahip Türk moda endüstrisi, ABD pazarında çok 
daha üst sıralarda olabilir. Çünkü Türkiye fırsat-
larla dolu bir ülke. Bu nedenle İstanbul’u tercim 
ettim. Kalite ve rekabetçi fiyat verebilme gücü 
ülkenizi rakipleri karşısında öne çıkarıyor. Bu 
noktada tanıtımın rolünü de çok önemsiyorum. 
Moda endüstrinizin kamu otoritesi ile de el ele 
verip başta ABD olmak üzere tüm pazarlarda 
güçlü bir tanıtım atağı başlatması gerektiğini 
düşünüyorum.”

İngiliz Debenhams: Türk Moda Endüstrisi 
Hızlı Çözüm Üretiyor, Güven Veriyor
Debenhams UK Dış Ticaret Direktörü Sara Brad-
ley de, 15 yıldır alım yaptığı Türkiye’nin hızlı 
moda ve inovatif ürün konusunda çok ileri bir 
konumda olduğunu söyledi. Türkiye’den he-
men her kategoriden ürün aldıklarını anlatan 
Bradley, “Ülkeniz ürün çeşitliliği ve hızlı moda-

nın yanı sıra, sorunların hızlı çözümü konusun-
da da bize güven veriyor. Ayırca modacılarınız 
özgün tasarımlara imza atıyorlar. Onların yeni 
sürprizlerini görmek için İstanbul’a geldim” 
dedi.

Kanadalı Hudson’s: Gençler Fark 
Yaratıyor
Hudson’s Bay Canada Moda Direktörü Tyler 
Franch ise moda endüstrisinin farklı, özgün ve 
yeni tasarımlar görmek istediğini vurguladı. 
Günümüzde farkı gençlerin yarattığına dikkat 
çeken Franch, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin genç tasarımcılara verdiği destek 
beni çok etkiliyor. Moda endüstriniz genç tasa-
rımcıları her türlü desteği sunarak çok önemli 
bir iş yapıyor. Önümüzdeki dönem piyasada 
genç, butik tasarımcıların etkin olduğu bir 
dönem olacak. Kendi mağazalarımda bu tür 
alımlara önem veriyorum. Ben bir süredir New 
York, Paris, Londra, ve Milano moda haftalarına 
gitmiyorum. Yeni ve farklı ürün arayışım olduğu 
için İstanbul’a geldim. Çok verimli bir ziyaret ol-
duğunu şimdiden söyleyebilirim.”

Bongenie Greider Kadın Giyim Departmanı So-
rumlusu Tatiana Shanina da Türk tasarımcıların 
geleneksel çizgileri çok başarılı bir şekilde mo-
dern trendlerle birleştirdiğini söyledi. Shanina, 
Türkiye’nin moda endüstrisinde ve tasarımda 
geldiği noktanın kendisini çok etkilediğini vur-
guladı. 

Kaynak: www.patronlardunyasi.com

Kaynak: www.dunya.com
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‘İhRacaTın YılDızlaRı’  
öDülleRİnİ alDı

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen İhracatın Yıldızla-
rı-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları Yarışması’nın 
finali dün gece yapıldı. İhracat şampiyonlarının 
belirlendiği yarışmada 298 firma arasından 11 
kategoride 22 firma ödüle layık görüldü. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) önderliğinde, Dünya 
Gazetesi ve DHL Express iş birliği ile Akbank ana 
sponsorluğunda ve Turkcell’in iletişim sponsor-
luğunda düzenlenen “İhracatın Yıldızları” yarış-
masında ödüller sahiplerine verildi.

Türkiye’nin ihracatına yön veren başarılı firma-
ların ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları” organi-
zasyonu bu yıl Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca 
Yılmaz Batur ve Savunma Bakan Yardımcısı 
Muhsin Dere’nin de katılımıyla 17’nci kez dü-
zenlendi.

Ekonomik büyümeye sağladıkları katkıyla takdir 
toplayan ihracat şampiyonlarının belirlendiği 
yarışmada 298 firma arasından 11 kategoride 
22 firma ödüle layık görüldü.

“143 tasarımcımızın yurt dışı eğitim ve 
yaşam desteklerini sağladık”
Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı 
Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’nin üretim ve ihra-
cata dayalı bir büyüme modeline sahip oldu-
ğunu belirterek, tasarım ve marka geliştirmeye 
odaklı olarak desteklerini arttırdıklarını söyledi.
Batur, ihracatçılar için uyguladıkları desteklere 
ilişkin bilgi vererek, “Ortaya koyduğumuz ürün 
ve teknoloji olarak uluslararası üretsek de mar-
kalaşma ve uluslararası duruşu yaratmadan ih-
racat rakamlarını yukarı çıkarmamız çok müm-
kün olmuyor. 2018 yılında 143 tasarımcımızın 
yurt dışı eğitim ve yaşam desteklerini sağladık. 
Bunu da artırarak devam ettirerek ülkemizin 
inovasyon ve tasarım liginde daha iyi noktaya 
gelmesi için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de 
Türkiye’de son dönemde savunma sanayisinde 
gerçekleştirdikleri çalışmalara değinerek, firma-
ların savunma sanayisindeki başarılarının kendi-
lerini gururlandırdığını söyledi.

Dere, küçük firmaların büyüyüp ihracatçı hale 
gelmesi ve piramidin ortasındaki firmaların 
güçlendirilmesi adına gidilecek çok yol oldu-
ğuna işaret ederek, “Dışa bağımlılığı önleme an-
lamında ciddi gayretler gösterdik ama firmalar 
zaten devlete üretim yaptıkları için rekabetçi or-
tama girmediler ve ihracatı çok fazla düşünme-
diler. Yerlilik oranında belli bir noktaya gelince 
firmalarımız da dünya rekabetinde yer bulmaya 
başladı. Biz de asırlık firmalarımızı ihracat yapar 
hale getirmek için bürokrasinin uzun sürecin-
den kurtulacak şekilde firma kurduk.” şeklinde 
konuştu.

“Onlar gizli şampiyonlar”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail 
Gülle, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, 
küresel ekonomideki tehditlerin had safhaya 
ulaştığı dönemde ülke olarak büyük başarılara 
imza atıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Or-
ganizasyonu başından beri takip ediyorum. 
Bu kahramanlarımız ihracat sıralamasında en 
tepede değiller, belki ciro rekortmeni de sayıl-
mazlar ancak bu firmalarımızın ülkemizin katma 
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değerli üretiminde, ihracatında önemli payları 
var. Onlar yenilikçiler, onlar niş pazarlara mal 
satarlar, onlar gizli şampiyonlar. Ödül törenimiz 
boyunca, bu firmalarımızın ilham veren hika-
yelerini dinleyerek, yeni pazarlara nasıl yelken 
açtıklarını öğreneceğiz. Bizler 72 bin ihracatçı 
kuvvetli bağlara sahip bir aileyiz, günümüz iti-
barıyla dünyadaki 250’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz.”

“Müşterilerimizin yanında bulunmaya 
devam ediyoruz”
Akbank Ticari Bankacılık’tan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal da 2019’un 
ihracatı desteklemek anlamında kendileri için 
de önemli olduğunu belirterek, şunları kay-
detti:“Akbank olarak ihracatçı müşterilerimizi 
uluslararası rekabette desteklemeye devam 
ediyoruz. Markamız kaynaklı kredilerin yanı sıra 
Eximbank’ın kısa ve uzun vadeli bütün kredi-
lerine aracılık ederek değerli ihracatçılarımızın 
hizmetine sunuyoruz. 2014’ten bu yana TİM ile 
imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında 
avantajlı koşullarla finansman desteğinin yanı 
sıra sigorta, faktoring, hazine ürünleri ve riskle-
re karşı koruyucu finansal ürünleri de ihracatçı 
firmalarımızın hizmetine sunmaya devam edi-
yoruz.”

Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş 
ise dünyanın ilk dijital operatörü olarak Turk-
cell’in çeyrek asırlık tecrübesiyle sadece ülke 
ekonomisine değer katmakla yetinmediğini, 
ayrıca dijital ihracatta da başrolde olduklarını 

vurguladı. Yiş, erişilebilirlik, hızlılık, maliyet avan-
tajı ve tedarik zincirinde performansı gerçek 
zamanlı görebilmenin ihracat için önemli oldu-
ğunun altını çizdi.

“Şirketlerimizin başardıkları, bundan 
sonrası için de önemli ipuçları veriyor”
DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Boğaç Özsan, Türkiye’yi dünyaya 
bağlayan her adımın çok değerli olduğunu be-
lirterek, “Uluslararası ticarete güç katmak üzere 
üstlendiğimiz rol bize Türkiye’nin dünyayla kur-
duğu ticari bağları daha da güçlendirmek gibi 
önemli bir sorumluluk yüklüyor.” dedi.
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan 
Güldağ da İhracatın Yıldızları yarışmasının ihra-
catçıları hem moral hem de maddi olarak teşvik 
ettiğini kaydetti.

Toplam 11 kategoride 22 firma ödüle 
layık görüldü

Ödül töreninde “İhracat Performans” ödülüne 
nominal olarak ihracatını geçen yıla göre en 
fazla artıran firmalar olan Çolakoğlu Metalurji, 
Tosçelik Profil ve Kaptan Metal layık görülürken, 
Türkiye’den ilk kez ihraç edilen ürünlere imza 
atan E-Berk, Mogul Tekstil ve Dermokil “Özgün 
Ürün Şampiyonları” olarak belirlendi. “Sınır Tanı-
mayan Şampiyonlar” Fatinoğlu Holding, Morton 
Medikal ve Mutlu Makarnacılık, en fazla ülkeye 
ihracat yaparak ve ihraç ürünlerine çeşitlilik ka-
tarak ödül kazanırken, “e-İhracat” kategorisinde 
Kaft Tasarım ödüllendirildi. “Hizmet Şampiyo-

nu” kategorisinin kazananı ise VLMEDIA Yazılım 
oldu.Turquality desteğinden faydalanarak yurt 
dışında Türk Malı imajını güçlendiren çalışma-
larıyla Bantboru “Turquality Şampiyonu” seçil-
di. “Girişimcilik Şampiyonu” Vezirköprü Orman 
Ürünleri, “Üniversite-Sanayi İşbirliği Şampiyonu” 
Yüksel Tohum olarak belirlenirken, “En Çevreci 
Şampiyon” Netpak Ambalaj, “Ar-Ge Merkezi İno-
vasyon Şampiyonu” Tunay Gıda oldu.

“En Uzun Süreli İhracat Performansı Ödülü”nü 
Tirsan Kardan kazandı. Ak Değirmen Makine, 
Akuakare Su Ürünleri, Akbaşlar Tekstil ve Eko 
Food Gıda ise “Özel Ödül”e layık görüldü. “Jüri 
Büyük Ödülü”nü ise MİLGEM kazandı.

İhracatın yıldızlarına özel destekler
İhracatın Yıldızları’nda ödül alan 22 firmayı, DHL 
Express, Dünya Gazetesi, Akbank ve Turkcell ay-
rıca ödüllendiriyor. Hızlı hava taşımacılığı lideri 
DHL Express, üretici-ihracatçı şirketler bazında 
dereceye giren firmalara yurt dışına ücretsiz 
gönderi hakkı sunacak.Dünya Gazetesi’nin tüm 
kazananlara 1 yıllık ücretsiz abonelik hakkı ver-
diği yarışmada; Akbank tarafından Akbank Win-
gs Business Kart avantajları ile birlikte her kate-
goride ödüle değer bulunan firma, kurum ve 
kuruluşlara, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde 
kullanılmak üzere; birinciye 150.000 mil puan, 
ikinciye 85.000 mil puan ve  üçüncüye 45.000 
mil puan armağan edilecek.

Kaynak: www.dunya.com
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bURsa TexTıle show  
sekTöRe güÇ kaTTı

BTSO tarafından düzenlenen ve Bursa’da sek-
törün lider oyuncularını bir araya getiren Bursa 
Textile Show ilk yılında katılımcılar ve yabancı zi-
yaretçilerden tam not aldı. 80’in üzerinde firma-
nın stant açarak 2019-20 sonbahar/kış kumaş 
koleksiyonlarını sergilediği fuarda, trend ve mo-
dayı belirleyen Bursa’nın yüksek kaliteli ürünleri 
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. BTSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO tara-
fından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen 
Tekstil UR-GE projesi kapsamında dört ayrı alım 
heyeti faaliyeti düzenlediklerini söyledi. Alım 
heyeti faaliyetleri ile 1.000’e yakın yabancı alıcı-
yı Bursa’ya getirerek proje üyesi firmalarla ikili iş 
görüşmeleri yapmalarını sağladıklarını belirten 
Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, faaliyetin bu yıl ilk 
kez fuar formatında düzenlendiğini kaydetti. 
Bursa Textile Show adıyla düzenlenen etkinliğe 
50 ülkeden 350’yi aşkın yabancı alıcının katıldı-

ğını söyleyen İsmail Kuş, fuar süresince 5 binin 
üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini kay-
detti. Fuara katılan her firmanın ortalama 60 iş 
görüşmesi yaptığını belirten İsmail Kuş, yapılan 
görüşmelerin yaklaşık yüzde 50’sinin olumlu 
sonuçlanma potansiyeline sahip olduğunu dile 
getirdi.

Sektöre güç kattı
Bursa Textile Show’un tekstil sektörüne büyük 
güç kattığını ifade eden Başkan Yardımcısı İs-
mail Kuş, fuarın sektöre önemli bir sinerji kazan-
dırdığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Tekstilin 
başkenti olarak anılan Bursa’da sektöre yönelik 
düzenlenen bir fuar organizasyonunun olma-
ması önemli bir eksiklikti. Firmalarımız ağırlıklı 
olarak İstanbul veya yurt dışında düzenlenen 
fuarlara katılıyordu. Bursa’da böyle bir organi-
zasyonu başlatmış olmamız, sektörün geleceği 

açısından oldukça değerli. Fuarımıza katılan 
tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. ”

Gelecek yılın rezervasyonları şimdiden 
yapıldı
BTSO 39. Meslek Komitesi Başkanı ve Fabra 
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Engin Alem-
dar, nitelikli alıcıların katıldığı fuarda önemli iş 
bağlantılarının kurulduğunu söyledi. Fuarın 
son derece verimli geçtiğini vurgulayan Engin 
Alemdar, “Fuarda her şey planladığımızdan çok 
daha iyi gitti. Nokta atışı bir fuar oldu. Odamız 
ve Ticaret Bakanlığı’nın organizasyonuyla fuara 
katılan 350’ye yakın yabancı iş insanın yanı sıra 
farklı ülkelerden kendi imkanlarıyla Bursa’ya ge-
len yabancı alıcılar da oldu. Önümüzdeki yıl Ni-
san ayında ikincisini düzenleyeceğimiz fuarımı-
za şimdiden birçok firma katılım sağlayacağının 
sözünü verdi” dedi.
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“Yabancı alıcılar doğru tespit edilmiş”
Fuara katılan firmalar, özellikle yabancı alıcıların 
gösterdiği yoğun ilgiden memnun kaldı. Ventsa 
Tekstil Genel Müdürü Semih Kaynar, Bursa Tex-
tile Show’un sektörün potansiyelinin tanıtılma-
sına önemli katkılar sağladığını söyledi. Fuarın 
gelecek yıllarda çok daha iyi noktalara gelece-
ğine inandığını belirten Kaynar, “Fuar, oldukça 
özenli ve düzenli bir biçimde organize edilmiş. 
Yurt dışında katıldığımız fuarlar arasında böyle-
sine başarılı bir organizasyon yok. Ayrıca BTSO 
da fuara en doğru yabancı firmaları davet etmiş. 
Fuar sayesinde bağlantı kurduğumuz firmalarla 
uzun yıllar ticaret yapabileceğimize inanıyorum” 
değerlendirmesini yaptı.

Avrupa ülkelerinden büyük ilgi
Ayazmalı Tekstil’den Aziz Azizoğlu, BTSO öncü-
lüğünde gerçekleştirilen alım heyeti faaliyetleri 

sayesinde firmalarının ilk kez ihracat gerçekleş-
tirdiğini belirterek, “Firma olarak ilk ihracatımızı 
Romanya’ya yaptık. Bizim için önemli bir dene-
yim oldu. İnşallah diğer firmalarımıza da örnek 
olur. Bursa Textile Show da son derece önemli 
bir organizasyon. Özellikle Avrupa ülkelerinden 
fuara büyük bir ilgi olduğunu gördük. Bu da bizi 
son derece memnun etti” diye konuştu. Saten-
teks firmasından Kerim Tanık ise Bursa Textile 
Show’a katılan yabancı müşterilerin direkt alıcı 
konumunda olduğunu belirterek, fuarın firmalar 
için yeni ihracat kapıları açacağını söyledi.

Yabancı ziyaretçiler memnun ayrıldı
Başta Rusya, Belarus, Sırbistan olmak üzere Avru-
pa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Ko-
lombiya, Hindistan, Peru, Meksika, Brezilya, Gü-
ney Afrika, Brezilya ve Kanada gibi ülkelerden de 
iş insanları katıldı. Güney Afrika Cape Town’dan 

fuara katılan Amelia Rosa Visser, Bursa’ya ikinci 
kez geldiğini belirterek, “Geçen yıl Mart ayında 
düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğine katıl-
mıştım. Orada gördüğüm ürünlerden etkilendi-
ğim için bu yıl Bursa Textile Show’a da katılmak 
istedim. Oldukça heyecan verici bir deneyim 
oldu. Gelecek yıllarda da bu fuarı ziyaret etmeyi 
sürdüreceğim.” dedi. Polonya’dan fuara katılan 
Diana Walkiewicz ise fuarın çok iyi organize 
edildiğini vurgulayarak, “Paris’le kıyasladığımızda 
biraz daha küçük bir fuar olsa da aradığımız her 
şeyi bulabildik. Bursa, çok kaliteli ve uygun fiyatlı 
tekstil ürünlerine sahip.” diye konuştu.

Kaynak: www.dunya.com



TeksTil ihracaTçılarının mısıR 
ÇıkaRması
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB) tarafından 16-19 Kasım 2018 ta-
rihleri arasında Kahire/Mısır’a yönelik Sektörel 
Tekstil Ticaret Heyeti düzenlendi. İTHİB, 8 firma-
dan 11 kişilik temsilcinin katılımıyla gerçekleşen 
heyet kapsamında gidilen Kahire’de Türk tekstil 
firmalarını Mısırlı alıcılarla bir araya getirdi.

16-19 Kasım 2018 tarihlerinde Mısır İhracatçı 
Birlikleri tarafından organize edilen Destination 
Africa Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen ticaret 
heyetine İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Öksüz de iştirak etti. Katılımcılara hem ikili iş 
görüşmeleri yapabilmeleri hem de heyetimizle 
eş zamanlı gerçekleşen Mısır’ın en önemli B2B 
organizasyonlarından olan Destination Africa’yı 
da ziyaret etme fırsatını sağladıklarını kaydeden 
Öksüz, “Çok verimli geçen heyet kapsamında 
ihracatçılarımızın yeni iş bağlantıları yapmış ol-
duğunu öğrenmek bizleri çok mutlu etti” şek-
linde konuştu.

Kahire’de düzenlenen Ticaret Heyeti kapsamın-
da 16 Kasım 2018 akşamı Kahire Ticaret Müşa-
vir Yardımcısı Mehmet Güneş gerçekleştirdiği 
ziyarette katılımcılarla tanışma fırsatı buldu. 18 
Kasım 2018 tarihinde ise ülkemizden Kahire’ye 
gelen ihracatçılar Kahire’nin en gözde otellerin-

den olan JW Marriott Otel’in toplantı salonunda 
Mısır’ın ve Destination Africa kapsamında dün-
yanın çeşitli şehirlerinden gelen ithalatçı firma-
lar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Heyet 17 Kasım 2018 tarihinde Destination 
Africa fuarını da ziyaret ederek Mısır’da yatırım 
fırsatları ve ikili ticaretimiz hakkında bilgi aldı. 
Ayrıca katılımcılar Maslahatgüzarın da katıldığı 
fuar ziyaretinde Mısır pazarı hakkında da bilgi 
sahibi oldu.

Öksüz, heyetin organizasyonu için her türlü 
yardım ve desteklerini esirgemeyen Kahire Ti-
caret Müşavir Yardımcısı Mehmet Güneş’e de 
teşekkürlerini ileterek, önümüzdeki dönemde 
birlik tarafından yeni hedef ülkeler belirlenerek 
bu ülkelere yönelik faaliyetlerin devam edeceği 
bilgisini verdi.

Kaynak:www.ithib.org.tr
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ihracaTçılar 2019 roTasını çizdi: 

‘süRDüRülebİlİRlİk ve 
Yenİlİk’ yılı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail 
Gülle 2018 yılını değerlendirdi, 2019 yılına dair 
öngörülerini ve ihracatçıların gündemini açıkla-
dı. Dünya ekonomisinin küresel ticaret savaşları-
nın gölgesinde 2018’i zor bir yıl olarak geçirdiği-
ni söyleyen Gülle, “Türkiye bu dönemde stratejik 
ortak ve uzun soluklu bir müttefik olan ABD ile 
ağustos ayında doruğa ulaşan bir gerginlik, ar-
dından ilişkilerde hızlı bir iyileşme ve sonrasında 
yeni bir diplomatik ilişki döneminin kapılarının 
aralandığı bir süreç yaşadı. Türkiye’nin ekono-
mi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan 
ihracatçılarımız, tüm bu küresel gerginliklere 
rağmen 2018’de rekorlara koştu. Bu rekorlar 
sayesinde, Türkiye’nin 2018 yılındaki ekonomik 
büyümesinin 1.4 puanı; yani en az yarısı net ih-
racatımız sayesinde gerçekleşmiş olacak. 2019 
yılında da büyüme hedefi olan yüzde 2.3’ün bu 
defa üçte ikisi, 1,5-1,6 puanı net ihracattan ge-
lecek. Bu nedenle, TİM ve Türkiye’nin küresel ti-
caretteki kahramanları olan ihracatçılarımız için, 
2019 yılı “İhracatta Sürdürülebilirlik Yılı ve Yenilik” 
yılı olacak” dedi.

“Yerli ve milli üretime desteği 
artıracağız”
İhracatçıların hedefinin “Dış Ticaret Fazlası Ve-
ren Türkiye” olduğunu hatırlatan Gülle, “Bunu 
yakalamamız için 2018 ikinci çeyreğinden beri 
ihracatımızın yakaladığı pozitif büyüme trendini 
korumak ve daha da güçlendirmek adına, her 
türlü katkıyı sağlamayı hedefliyoruz. Artık sade-

ce ihracat rakamlarında sıçramaya değil, ağırlıklı 
olarak ihracat hacmimizde sürdürülebilir bir 
ivme yakalamaya odaklanmalıyız. Bu da, Ar-Ge 
ve Tasarım üzerine projelerimizi sürdürürken, 
ithal girdisi yüksek olan ürünlerde yerli ve milli 
üretime olan desteğin arttırılması konusunda 
çalışmalarımıza yoğunlaşmaktan geçiyor.

Türkiye olarak ihracatta başarımızın kalıcı oldu-
ğunu yapacağımız yatırımlar ile tüm dünyaya 
göstermeliyiz. Ticaret Bakanımız Sayın Pekcan’ın 
da geçtiğimiz günlerde dile getirdiği gibi yük-
sek teknolojili sanayi ürünlerinde, bu yılın ilk 9 
ayında yüzde 3,3 olan büyüme oranını daha 
ileriye taşıyabilmeliyiz. Bu anlamda, marka, tasa-
rım ve Ar-Ge ile birlikte, özellikle yazılım alanını 
kapsayan hizmet ihracatını geliştirmeye odak-
lanacağız. Nitekim hizmet ihracatı da “yenilik” 
kısmında adından söz ettirecek.

Bugün 44 milyar dolar seviyelerinde olan hiz-
met ihracatının 2019 yılında daha fazla yüzü-
müzü güldüreceğini düşünüyorum. Yenilik an-
lamında değinilmesi gereken bir diğer konu da 
“transit ticaret”. Mevcut transit rejimde, transit 
ticaretimizi kayıt altına almak mümkün olma-
dığı için bunu ithalat ve ihracat rakamlarında 
göremiyoruz. Bu yüzden ilk etapta transit tica-
ret istatistiklerinin ayrıca toplanması için Ticaret 
Bakanlığımız ile çalışma başlattık. Bu yeniliklerin 
2019 yılında hayata geçeceğini öngörüyoruz. 
Bu anlamda, sürdürülebilir ihracat yanında ye-

nilikler de getirerek, emin adımlar ile bizleri he-
defimize doğru taşıyacak” şeklinde konuştu.

“İhracat bu ülkenin tek çıkış kapısıdır”
Gülle sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ola-
rak bölgemizde gerçek bir istikrar örneği gös-
tererek, bu gün geçtiğimiz 16 yılda ortalama 
yüzde 5,7 büyüme ivmesi yakaladık. Satın 
alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 
13.üncü ekonomisi konumuna geldik. Dünya-
nın tüm bölgelerinde, artık Türkiye markasını 
taşıyan ürünlerimiz var. Bizlere düşen, bu is-
tikrarı Türkiye’nin ihracatçılarına yakışır şekilde 
sürdürebilmek. Bizler TİM ve ihracat ailesi olarak, 
verdiğimiz sözleri hayata geçirmek adına ne 
gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çünkü biliyoruz 
ki, ihracat bu ülkenin tek çıkış kapısıdır. O kapıyı 
ardına kadar açıp hedeflerimize yürümek bizim 
olmazsa olmazımızdır.

2019, bu anlamda, Türkiye’nin ticaret diploma-
sisinin saha neferleri olan biz ihracatçılar için; 
ihracatımızda sürdürülebilirliği ve yenilikçiliğe, 
yeni yaklaşımlara, ihracat ailemize yeni üye-
leri kazandırdığımız bir yıl olacak. Bu vesile ile 
2019’un dünyaya, ülkemize, bölgemize, barış, 
huzur ve refah getirmesini temenni ediyor; 
ekonomimize başarı ve mutluluk getirmesini 
diliyorum.”

Kaynak: www.dunya.com
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dünya denim modasına TüRkleR 
Yön veRİYoR
UTİB, Londra’da sanat, basın ve kreatif etkin-
lerinin yer aldığı The old Truman Brewerey’de 
düzenlenen Denim Premiere Vision Londra Fu-
arı’na Türk standı ile milli katılım gerçekleştirdi.

Milli katılıma başkanlık yapan Uludağ Tekstil 
İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşde-
len Engin, “Türkiye olarak 26 firma ile fuara en 
fazla katılımı gerçekleştiren ülke olduk. Fuarda, 
Türkiye’nin denimdeki gelişmiş altyapısını, ye-
tenekli iş gücünü, yeni teknolojilere kolayca 
uyum sağlayan ve küresel tüketici taleplerine 
kısa sürede cevap veren esnek yapısını bir kez 
daha sergiledik” dedi. Denim endüstrisine ku-
maş, aksesuar, yıkama ve teknoloji olarak yön 
veren 80’in üzerinde firmanın katıldığı Denim 
Premiere Vision Fuarı’nın yeni durağı Londra’da 
2020 İlkbahar-Yaz sezonu hakkında da bilgiler 
paylaşıldı.

Engin, Denim Premiere Vision Fuarı’nın bu kez 
Londra’da yapılmasının önemli olduğunu be-
lirterek, “Dünya moda merkezlerinin en önem-
lilerinden ve sokak modasına yön veren akım-
ların en etkin izlendiği Londra’da, Türk denimini 
dünyaca ünlü markalara ulaştırmak heyecan 
verici. Şehirlerin kişiliklerinin bu fuar etkinlikle-
rine enerjilerini geçirdiğine inanıyoruz. Ayrıca 
sektördeki farklı bakış açıları ve yaratıcılıkların 
bir araya gelmesini önemsiyoruz. Bu nedenle 
Londra’da olmaktan son derece memnunuz. 
Bu noktadan hareketle milli katılım standımız-
da katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizle buluşan 
sanatçı Deniz Sağdıç ile bir workshop gerçek-
leştirdik” dedi.

“Türkiye’yi farklılığı ve yaratıcılığıyla 
destekliyoruz”
Pınar Taşdelen Engin, projenin amacını ise şöy-
le açıkladı: “Sanatçının, ‘İnsanın en insani özel-
liği olan teninin bir ayrımcılık unsuru olduğu 
dünyada, denim, evrenselliği ile ayrımcılığı yok 
edip, tenden bile daha insani bir özelliğe sahip 
olmuştur’ söylemi günümüzde tüm toplumla-
ra çok önemli bir mesaj veriyor. Bu kapsamda 
sanatçının, sadece denim kumaşından yaptığı 
eserlerini sergilediği ‘Tenim Denim’ projesine, 
şehirlerin etkisi ve insanların dokunuşlarının 
izlerini de eklediği eş zamanlı projesi ‘Şehir-
ler’ çalışmasına destek olduk. Sağdıç’ın ‘Tenim 
Denim’ dâhilinde kullanılmış denim kumaşla-
rından yaptığı eserlerinin sergilendiği bu or-
ganizasyonda, milli katılımda yer alan katılımcı 
firmalardan alınan kumaşlar ile yapılan eser 
de görücüye çıktı. Ayrıca yapılan workshop ile 
hem fuar katılımcıları hem de ziyaretçilerin do-
kunuşlarıyla oluşan ‘Londra’ adlı eser denimin 
birleştirici ve evrenselliğinin altını çizdi. Biz UTİB 
olarak Türkiye’yi her platformda farklılığı ve yara-
tıcılığıyla desteklemekten mutluluk duyuyor ve 
katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”

2018’de denim ihracatı 2 milyar doları 
aşacak
Toplam 26 firmayla en büyük katılımı Türkiye’nin 
yaptığı fuara, UTİB’in düzenlediği milli katılım 
organizasyonuyla da 19 firmanın katıldığının 
altını çizen Engin sözlerini şöyle sürdürdü: “Tür-
kiye en fazla denim ihracatı yapan 3’üncü ülke 
konumunda. Türkiye denim kumaş üretiminde 
oldukça güçlü ve yaklaşık 90 ülke ve bölgeye 

denim kumaş, 150 ülke ve bölgeye de denim 
giysi ihracatı yapıyor. 2017 yılında toplam 368,8 
milyon dolarlık denim kumaşı, 1 milyar 598 mil-
yon dolarlık da denimden üretilmiş giysi ihraca-
tı gerçekleştirdik. Bu yıl sonunda ise hedefimiz 
370 milyon dolarlık denim kumaşı ve 1 milyar 
700 milyon dolarlık da denimden üretilmiş giysi 
ihraç etmek. Bu yılın ilk 11 ayında en fazla de-
nim kumaşı ihracatını yaklaşık olarak 57 milyon 
dolarla Tunus’a, 50 milyon dolarla Mısır’a, 39 
milyon dolarla İtalya’ya ve 32 milyon dolarla da 
Bangladeş’e gerçekleştirdik.”

“Yarattığımız farkı fuarda gösterdik”
Denim giysi ihracatında ise bu yılın ilk 11 ayında 
birinci sırada yaklaşık olarak 307 milyon dolarla 
Almanya’nın yer aldığını, bunu 296 milyon do-
larla İspanya, 264 milyon dolarla Birleşik Krallık, 
169 milyon dolarla Hollanda ve 129 milyon 
dolarla da Danimarka’nın takip ettiğini vurgula-
yan UTİB Başkanı Engin, “Türkiye’nin denimdeki 
gelişmiş altyapısını, yetenekli iş gücünü, yeni 
teknolojilere kolayca uyum sağlayan ve küresel 
tüketici taleplerine kısa sürede cevap veren es-
nek yapısını, Denim Premiere Vision Londra Fu-
arı’nda gözler önüne serdik. Türkiye olarak fuar-
da yarattığımız fark katılımcı firmalar tarafından 
takdir topladı” şeklinde konuştu.

UTİB standında gerçekleştirilen workshop et-
kinlik fuar katılımcıları ve ziyaretçilerin en çok 
ilgi gösterdiği etkinlik oldu.

Kaynak: www.dunya.com
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VII. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi 10-12 
Ekim tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi. 
Bu kongre, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mü-
hendisliği Bölümü’nün 2002 yılından bu yana 
düzenleniyor. Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri 
Derneği TTTSD kongrenin sponsorları arasın-
da yer alıyor. TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Ahmet Temiroğlu, kongrenin Danışma Kurulu 
üyeliği görevini de yerine getirmektedir. 

Teknik tekstiller alanındaki ulusal ve uluslararası 
uzman ve araştırmacılar ile yurt içi ve yurt dışın-

dan üretici, tüketici ve yatırımcılar olmak üzere 
sektörün tüm bileşenlerinin bir araya getirilme-
si planlanan kongrede, yerli üreticiyi yeni tekno-
lojilerle ilk elden buluşturacak, yerli teknolojinin 
de dünyaya açılmasıyla sektörün küreselleşen 
dünyadaki yerini almasının sağlanması amaçla-
nıyor. VII. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, 
ülkemizde bu sektörün gelişimi açısından çok 
önemli katkıları olan endüstriyel deneyimlerin 
ve bilimsel araştırmaların paylaşılmasına olanak 
sağladı.

Aşağıda yer alan konular kongre kapsamında 
tartışıldı.  
• Fonksiyonel Lifler,
• Nano Teknik Tekstiller,
• Tıbbi Tekstiller,
• Koruyucu Tekstiller,
• Savunma Amaçlı Tekstiller,
• Filtrasyon Tekstilleri,
• Kompozit Yapılar,
• Akıllı ve İnteraktif Tekstiller,
• Ambalaj Tekstilleri,
• Otomotiv Tekstilleri,
• Sportif Tekstiller,
• Tarımsal Alanda Kullanılan Tekstiller,
• İnşaat ve Yapılarda Kullanılan Tekstiller, Jeo-
tekstiller,
• Teknik Tasarımlar,
• Ekolojik Açıdan Teknik Tekstiller,
• Teknik Tekstiller için Pazarlama ve Yatırım Stra-
tejileri.

İzmİr 9 Eylül ünİvErsİtEsİ’nİn 
DüzEnlEDİğİ vII. UlUslArArAsI TEKNİK 
TEKSTİLLER KONGRESİ GErçEklEştİrİlDİ
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Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği  
(TTTSD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi 
Canpolat ve Artkim Fuarcılık Pazarlama Mü-
dürü Aslıhan Kaya’nın konuşmalarıyla açılan 
“4. Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Teks-
til Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve 
Baskı Teknolojileri Fuarı: Interdye & Textile Prin-
ting Eurasia”, 25- 27 Ekim 2018 tarihleri arasın-
da İstanbul Fuar Merkezi’nde; Artkim Fuarcılık 
organizatörlüğünde ve Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği (TTTSD) işbirliği ile Tekstil 
Terbiye, Boyama ve Baskı Çözümlerini dördün-
cü kez bir araya getirdi.

Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD)  
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Canpolat açı-
lış konuşmasında, InterDye & Textile Printing 
Eurasia Fuarı’nın tekstil terbiye sektörü için öne-
mine vurgu yaparken; fuar sayesinde yabancı 
katılımcılarla iletişim kurabildiklerini vurguladı. 

Canpolat, “Tekstil terbiye sektörü olarak bu fuarı 
ana ham madde olan boya kimyasal kısmında 
dünyaya açılma kapısı olarak görüyoruz. Bu 
nedenle her yıl daha da globalleşerek, bu yıl 
Hindistan, Çin, Pakistan, İsviçre, İtalya, İspanya, 
Endonezya gibi 17 farklı ülkeden 116 olan katı-
lımcı firma sayımızın iki katına çıkacağına inanı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

17 Ülkeden 116 Tekstil Kimyasalcısı 
Avrasya BölgesiTekstilcisi ile Buluştu
İki yılda bir düzenlenen InterDye & Textile Prin-
ting Eurasia 2018 Fuarı; aralarında Hindistan, 
Çin, Pakistan, İsviçre, İtalya, İspanya, Endonezya 
gibi 17 farklı ülkeden 116 firma ve temsilciliğine 
ev sahipliği yaptı.

InterDye & Textile Printing Eurasia fuarını; 3 
gün boyunca başta Çin, Hindistan, Rusya, Uk-
rayna, İran, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler ve 

Avrupa’dan gelen 473’ü yabancı olmak üzere; 
toplamda 3.187 sektör profesyoneli ziyaret etti. 
Fuar alanında kurulan konferans alanında katı-
lımcı firmalar ve akademisyenler tarafından 13 
konferans sunumu, Nişantaşı Üniversitesi katılı-
mı ile “Tekstil 4.0’da Dijital Tasarım” konu başlıklı 
Panel Oturumu ziyaretçilerin yoğun katılımı ile 
gerçekleşti.

InterDye & Textile Printing Eurasia 2018 
Konferans Programı 
InterDye & Textile Printing Eurasia fuarı esna-
sında gerçekleşen konferansta; aralarında Dr. 
Petry, Archroma, Sy Digital ve Mks Devo Kimya 
gibi sektör lideri firmalarının sunumları yoğun 
ilgi görürken; küresel tekstil üretim sektörünün 
İngiltere’deki lider ağ şirketi WTIN Group’tan 
Mutlu Chaouch Orozco’nun “ Dijital Tekstil Baskı 
ve Akıllı Fabrikalar” sunumu yoğun ilgili ile kar-
şılandı.

InterDye & Textile Printing Eurasia 2020 
Senesinde 15-17 Ekim Tarihlerinde 
Gerçekleşecek
Katılımcı ve ziyaretçi potansiyelini her geçen 
yıl artırması beklenen InterDye & Textile Prin-
ting Eurasia Fuarı; 15- 17 Ekim 2020’de İstanbul 
Fuar Merkezi’nde beşinci kez gerçekleşecek. 
InterDye & Textile Printing Eurasia, Avrasya 
bölgesindeki tekstil terbiye, boyama ve baskı 
çözümlerini geliştirme, sektörün en iyilerini bir 
araya getirme, mevcut ilişkilerini güçlendirme, 
iş bağlantılarını geliştirip, yeni ticari ilişkilerin 
kurulması ve ziyaretçilerin sektöre ait tüm ihti-
yaçlarını tek çatı altında bulabilecekleri bir plat-
form oluşturma misyonunu 2020’de de sürdür-
meye devam edecek.

tEkstİl tErbİyE, boyAmA vE bAskI 
çözümlErİnİn AvrAsyA’DAkİ yEnİ DUrAğI 
Interdye & textile Printing eurasia olDU!



TTTSD’den yapılan açıklamaya göre, ihracatın 
önemli kalemlerinden tekstil sektörü makine 
ithalatının da önüne geçmek için çalışmalara 
başladı. 

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği  
(TTTSD) ile Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayici-
leri Derneği (TEMSAD) tekstil makine sektörün-
de geçen sene yapılan yaklaşık 10 milyar TL’lik 
iplik, dokuma ve örme makineleri gibi diğer 
makine ithalatının önüne geçmek için iş birli-
ğine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTTSD 
Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, bu 
alanda verilen cari açığı kapatmak istediklerini 
belirterek, şunları kaydetti: “TEMSAD ile ger-
çekleştirdiğimiz iş birliği ile sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda çözümler sunmayı hedefliyo-
ruz. Üyelerimize yerli ve milli makine kullanı-
mının önemini anlatıyoruz. Ülkemiz tekstilde 
bugün bu başarıları elde ediyorsa bunda sektö-
rümüzün tüm paydaşlarının çok büyük bir kat-
kısı var demektir. Bu paydaşlar iş birliğini ne ka-
dar arttırırsa sektörümüz daha ileriye gidecek, 
ülkemizin cari açığının kapatması adına daha 
fazla katkı yapacaktır. Sektörde geçen sene 10 
milyar Türk lirasını bulan iplik, dokuma ve örme 

makineleri gibi diğer makine ithalatının önüne 
geçmek iş birliğine gittik. Bu anlaşma ile özgün 
makinelerin tasarlanıp, ülkemizde üretilmesi, 
Türkiye’nin üretim ve ihracatta öncü söz ko-
nusu sektörlerinde makinede dışa bağımlılığın 
azaltılmasını ve yerli makine üretimini destekle-
yerek cari açığın önüne geçmek adına iş birliği-
ne imza attık. Tekstil terbiye sektörü olarak 2019 
yılından itibaren üretim tesislerimizi yenileye-
cek ve mevcut kapasitelerimizi arttıracağız. Bu 
da daha fazla makine yatırımına ihtiyaç duya-
cağımız anlamına geliyor. Derneklerimizin yap-
tığı iş birliği ile makine ihtiyacımızı iç pazardan 
karşılayarak cari açığın önüne geçeceğimize 
inanıyoruz.”

“Türkiye tekstil terbiyesinde dünyanın ilk 
3 ülkesinden biri”
TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant 
ise terbiye sanayicilerinin makine sanayicileri ile 
birlikte hareket ederek farkındalık oluşturması-
nın oldukça önemli olduğunu aktararak, şunları 
ifade etti: “Tekstil makine sektörü, Türkiye’de 
özellikle tekstil terbiye makinelerinde olduk-
ça ileri seviyede. Ülkemiz tekstil terbiyesinde 
daha hızlı, dinamik ve kaliteli üretim yapabilen 
dünyanın ilk 3 ülkesinden birisi konumunda, 
hatta bu konuda bulunduğumuz coğrafyanın 

en gelişmiş ülkesi. Yaptığımız iş birliğinin ile her 
yıl 10 milyar Türk lirasına yakın ithal edilen iplik, 
dokuma ve örme makineleri gibi diğer maki-
nelerin ülkemizde üretilmesi adına gayretlerin 
artmasına faydası dokunacak.

Dünyanın her yerinde anahtar teslimi en kaliteli 
boyahaneyi kurabilecek kabiliyete sahipken, 
aynı alanda Türkiye’de üretim yapan 4-5 tane 
üreticimiz varken, biz hala yurt dışından 200-
250 milyon dolarlık terbiye makinesi ithal edi-
yorsak, burada bir problem vardır ve bunu çöz-
mek gerekir. Biz Türk tekstil sektörüne gerekli 
olan makinelerin ithal edilmesine karşı değiliz. 
Fakat halihazırda Türkiye’de üretilerek dünyanın 
her yerine sattığımız makineleri, Türkiye’ye yurt 
dışından getirerek kaynaklarımızın dışarı aktarıl-
masının hiçbir mantığı yok. Makineci arkadaşla-
rımızın gelmiş olduğu mühendislik ve teknoloji 
seviyesi, yurt dışındaki makine üreticilerinden 
aşağı değil.”

tttsD İlE tEmsAD ArAsInDA  
DEv İş bİRLİğİ
TTTSD ile TEMSAD tekstil makine sektöründe geçen sene yapılan yaklaşık 10 milyar TL’lik 
iplik, dokuma ve örme makineleri gibi diğer makine ithalatının önüne geçmek için iş birliğine 
gitti.
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Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği’nin 
(TTTSD) düzenlediği yuvarlak masa toplantı-
sında sektörün yol haritası konuşuldu. Tekstil 
sektörünün dinamosu olduğu konusunda 
ortak görüş bildiren tekstil terbiye sanayicileri, 
sektörün sorunlarını saptayarak; çözüm yolları-
nı tartıştı, sektörün önünü açacak konuları ma-
saya yatırdı.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan 
Güldağ, Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, 
TTTSD Yönetim Kurulu ve sektör sanayicileri-
nin katıldığı toplantıda; tekstil terbiye sektö-
rünün çevre sorunu ve bu konudaki yurtdışı 
uygulamaları, kalifiye eleman bulma güçlüğü, 
sektörün katma değerli ürünlere yoğunlaşma-
sı gerektiği, oluşan yüksek enflasyon oranının 
sektöre yansımaları ve bu konular ışığında teks-
til ve tekstil terbiye sektörünün gelecekteki yeri 
konuşuldu.

Canpolat: Tekstil Terbiye sektörü yaklaşık 
150 bin kişiye istihdam sağlıyor
Tekstilde elde edilen başarının önemli bir par-
çasının tekstil terbiye sektörü olduğunu ifade 
eden TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı ve Mi-
giboy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi 
Canpolat, “Dünya markalarına çok hızlı temin ve 
az adetlerle satıyoruz. Eskiden bu ünlü markalar 
milyon adetlerde fakat bir yıl önceden siparişi 

verirlerdi. Artık bu yöntemin yürümediği bir dö-
nemdeyiz. Çünkü markalar çok fazla koleksiyon 
değiştirmek zorundalar” dedi. Bu durumun te-
min süresini kısalttığının altını çizen Canpolat, “ 
Maksimum 4 haftada yükleme istiyorlar. Olması 
gerekenleri söylüyor ve size 4 hafta süre veriyor. 
Siz bunu dikmeden önce bir hammaddeye 
ihtiyacınız var ki tekstil terbiye bunu yapıyor” 
dedi. Tekstil terbiye sektörü anlamında Çin ve 
Hindistan’ın ardından Türkiye’nin üçüncü sırada 
geldiği bilgisini veren Vehbi Canpolat, “Toplam 
600 adet fabrikamız var. Bu fabrikalar günde 20 
ila 25 ton üretim yapabilme kapasitesine sahip. 
Günlük yaklaşık 15 bin tonluk bir kapasite söz 
konusu” diye konuştu. Konfeksiyonun küçük 
bir yatırım ile yüzlerce kişiye istihdam sağlaya-
bildiğini bildiren Canpolat, komple bir tekstil 
terbiye tesisinin yatırım maliyetinin 20 milyon 
doları bulduğunu ifade etti ve bunun yanında 
ciddi bir know how’a sahip olması gerektiğinin 
altını çizdi. Bir tekstil terbiye fabrikasında orta-
lama 250 kişiye istihdam sağlandığını vurgu-
layan Canpolat, bunun da toplam 150 bin ki-
şiye tekabül ettiğini sözlerine ekledi. Açıklanan 
enflasyon sepetinde sektör ürünlerinin olma-
sının sevindirici olduğunun altını çizen Vehbi 
Canpolat, “Bu konuyu destekliyoruz. Şu anda 
Tekstil sektörünün toplam hacmi 75 milyar se-
viyesinde seyrediyor. Bu GSYH’nin yüzde 9’una 
tekabul ediyor. Bunun yanında gelecekte ihra-

cattan yana şansımızın artacağını düşünüyo-
rum. Çünkü 20 yıldır ülkemizde tekstil kültürü 
oluşuyor ve 5 ila 6 yıl içinde Türkiye’den Avrupa 
ülkelerindeki gibi önemli markalar çıkacağına 
inanıyorum. 75 milyar olan toplam hacmimiz 
de 100 milyar doları bulacaktır” açıklamasında 
bulundu. Türkiye’nin tekstil ihracatından al-
dığı payın yüzde 4 olduğunu söyleyen Vehbi 
Canpolat, “Her krizden bir şans doğuyor. Bize 
Avrupa’nın ya da bulunduğumuz coğrafyada 
sanayi üretim üssü olma şansı doğdu. Türkiye 
gün geçtikçe katma değerli ürüne gidecek. 
Çünkü baktığımızda sektörde 7. üreticiyiz. Dün-
ya Tekstil ihracatından aldığımız pay yüzde 4. 
Hedeflememiz gereken pay yüzde 7 ila 8 düze-
yinde olmalı.” dedi.

Oğuz: Çevre için alınacak önlemlerde 
sektörün fikri sorulmalı
Tekstil terbiye sektöründe çevre ile alakalı yaşa-
nan sorunların çözümü için sektör ile bütünsel 
hareket edilmesi gerektiğini altını çizen TTTSD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Temtaş 
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Oğuz, 
“Bu tarz çalışmalar fizibilite çalışmalarıyla bir-
likte sektörün görüşünün alınarak yapılması 
kanaatindeyim. Örneğin kullandığımız kurut-
ma makinelerinde havaya atılan arıtılmış atık 
gazın kokusuz olmasını istiyor. Bunu yapmamız 
için de belli süre veriyor. Halbuki bu konu beş 
sene önce yerli makine üreticileriyle görüşülüp 
altyapı organize edilebilirdi. 600 adet boyaha-
nenin firma başı 150 bin euroyu bulan arıtma 
yatırımının çalışıp çalışmayacağını bilmiyoruz” 
dedi. Döviz artışından dolayı ihracat artışı ola-
cağı tezinin doğru olduğunu ifade eden Oğuz, 
konu hakkında şunları söyledi: “Fakat bu katkı-
nın çok yüksek düzeyde olacağını düşünmü-
yorum. Özellikle tekstil terbiye sektörünün TL 
bazında girdileri döviz artışından daha fazla. 
Haliyle elektrik, doğalgaz ve kömürdeki 2 aylık 
artış yüzde 56’a vardı. Katkısı olur fakat bu katkı 
ancak yüzde 5’i bulur.”

tttsD - DünyA GAzEtEsİ ORTaK aKıLLa 
zİrvEyE
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Kullelioğlu: Marka oluşturma sürecinde 
süreklilik önemli
Türkiye’de neden büyük çaplı markaların oluş-
madığı konusuna değinen Zeynep Tekstil 
Yönetim Kurulu Başkanı Alp Kullelioğlu, “Al-
manya’da bizim gibi bir tesis kurduğunuzda 3 
nesil aynı standartlarda ilerleyebilir. Fakat biz 26 
senedir tekstil terbiye sektöründeyiz. İlk önce 
yakıt olarak fuel oil 6 ile başladık daha sonra 4’e 
döndük. Sistem değişti. Gaza kullanmaya başla-
dık. O da olmadı kömür ile üretmeye başladık. 
Yani bir nesil dört kere sistem değiştirdi. Yine 
biz kolay ayak uydurabiliyoruz.” dedi. Süreklili-
ğin konfeksiyon tarafında da sağlanamadığını 
ifade eden Alp Kullelioğlu, “Aynı şekilde konfek-
siyonda da böyle. Konfeksiyonda da ihracatla 
başladık. Daha sonra döviz kurları düşük oldu-
ğu için herkes bir şekilde iç piyasaya döndü. 
İthalatlar frenlendi gümrük vergileri kondu. Bu 
sektör ayakta kalsın herkes iç piyasaya çalışsın 
istendi. Şimdi bıraktığımız ihracata konfeksiyon 
tarafında dönmeye çalışıyoruz. Müşterilerimize 
fiyatlarımız uygun deyip geri getirmeye çalışı-
yoruz” şeklinde konuştu.

Karadeniz: Çevresel sorunların çözümü 
için devlet desteği şart
Sektörün yaşadığı çevresel sorunların çözü-
münde devlet tarafından desteklenmesinin 
şart olduğunu ifade eden Ham Boya Yönetim 
Kurulu Turgay Karadeniz, “Türkiye’deki tekstil iş-
letmeleri genel olarak 20 ila 100 milyon dolar 
ile kurulmuş şirketler. Bu altyapıların maliyeti ise 
milyar dolar seviyesinde. Bu altyapı hizmetle-
rini devletin kendi yapması veya desteklemesi 
gerekir diye düşünüyorum. Devlet bu altyapı 
hizmetlerinin tekstil terbiye sektörünün birey-
sel olarak sağlamasını istiyor. Bu da sektöre yük 
getiriyor” dedi.

Özpınar: Tekstil terbiye sektörü Türkiye 
için isabetli
Özyurt Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Faruk 
Özpınar, “Sektörün büyümesi Türkiye için isa-
betli bir karar. Çünkü hemen yanımızda Avru-
pa Birliği var. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz 
ve karşılamaya devam edeceğiz. Sektörde bir 
diğer artımız makinelerimizi yerli kullanıyoruz. 
Son 10 senede yerli makine üreticileri daha da 
geliştiler” diye konuştu. Sektörün sorunlarına 
da değinen Özpınar, “Sıkıntımız fabrikalarda 
bant usulu çalışmıyoruz. Çok işlem yapıyoruz. 
Kalifiye eleman eksikliğimiz var. Çünkü katma 
değerimiz yüksek olsa da bize yansımıyor. O 
yüzden kalifiye eleman istihdam edemiyoruz. 
Türkiye’de yaklaşık 35 bin tane örme makinesı 
var. Kapasitemiz yüksek. İhracatçı bir sektörüz 
ama herkes de bizi beklemiyor. Burada da ister 
istemez bir fiyat rekabeti ortaya çıkıyor. Mevcut 

durumdan dolayı sektörümüzde onarılmaz bir 
yara bekliyorum. 2019 ve 2020 de ortaya çıka-
cak gibi duruyor” diye konuştu.

Çalışkan: Suyun tamamını arıtabilen 
sistemler mevcut
Şirketlerinin viskon kumaş üretimi yaptıkları-
nı ifade eden Gökçağ Tekstil Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Çalışkan, “Uzak Doğudan viskon 
elyafını ithal ediyoruz. Yaklaşık 700 tonluk bir 
kapasitemiz var. Bunu önce iplik sonra ham ku-
maş haline getiriyoruz. Boyama ve baskı tesisle-
rimiz var. Boyayı basıp konfeksiyoncu firmalara 
kesime hazır halde teslim ediyoruz. Üretimin 
yaklaşık yüzde 10’u kadarını ihracat yapıyoruz. 
Geri kalanı da Türkiye’de ünlü markalara satıyo-
ruz. Yüzde 90’u iç pazara da çalışan ihracatçılar” 
dedi. Elyaf kilo fiyatının 2 dolar olduğunu ifade 
eden Yaşar Çalışkan, “Bunun üzerine bir işleme 
sürecimiz var. Bu süreçte de birçok ithal kale-
mimiz var. 6 dolara satıyoruz. Elyafın iplik haline 
dönüşmesi İşçilik ve enerji maliyeti ile 3 doları 
buluyor. Boyadığımız zaman 4.5 ila 5 doları bu-
luyor. Pres işlemini de üzerine kattığımızda çok 
iyi işletmecilik yapılmışsa bir dolar kalır” açık-
lamasında bulundu. Suyun arıtılması çalışma-
ları hakkında bilgiler veren Çalışkan, “İtalya’da 
Como Gölü’nün yanında bir firmaya makine 
görmeye gittim. Dijital baskı yapan bir firma su-
yun tamamını arıtabiliyor. Bunun yanında Hin-
distan’da bir araştırma yaptım. Yaptığım araştır-
malardan olumlu sonuç elde edince tükettiğim 
suyun yüzde 10’una etki edecek pilot bir tesis 
kurdum. İki sene denedim, çok iyi verim aldım 
ve yatırım yapmaya karar verdim. Şimdi buna 
yönelik devletten bir çalışma olduğunda b pla-
nım hazır” diye konuştu.

Özkök: Yaptığımız makine ile su 
tüketimini 30 litreye çektik
Tekstil makineleri ürettiklerini ifade eden Canlar 
Mekatronik Genel Müdürü Fethi Özkök, “Yakın 
zamanda İtalya’dan bir rakibimizi bünyemize 
kattık. İtalya’da iş yapmanın ne kadar zor oldu-
ğunu anladık. Aktif olarak 15, toplamda 23 ül-
keye ihracat yapıyoruz ve bu sayı sürekli artıyor. 
Tekstil Terbiye sektörünün makineleri ağırlıklı 
Avrupa’dan geliyordu. Son 10 yılda Türk makine 
sektörü ciddi manada gelişim gösterdi. Baskı 
makineleri tarafında halen yurtdışına bağlı ça-
lışıyor” dedi. Çevre sorununu ortadan kaldırmak 
üzerine çalıştıklarını ifade eden Fethi Özkök, 
“Ürettiğimiz makinelerde bundan 15 sene önce 
bir kilo pamuklu kumaşı yıkamak için ortalama 
150 ila 200 litre su tüketiliyordu. Şu anda bu 30 
litre seviyesine indi. Bunu daha da aşağıya dü-
şürebilmek için çalışıyoruz. Biz enerjiye bağımlı 
bir ülkeyiz. Sudan tasarruf etmemiz enerjiden 
de tasarruf etmemizi sağlıyor” diye konuştu.

Kilitçioğlu: Kapasitelerin dolması için 
entegre çalışmak gerekiyor
Kapasiteleri doldurmak için üretimin tüm aşa-
malarının entegre bir şekilde çalışması gerekti-
ğini bildiren Altınyıldız Dış İşler Koordinatörü Ali 
Osman Kilitçioğlu, “Üreticiler piyasada tek ba-
şına kalırlarsa kapasitelerini dolduramazlar. Bir-
leşmek ve entegre olmak gerekir. Altınyıldız’ın 
entegre hali tam kapasite çalışıyor. Şu anda 
biz bir başkasına apre veya boyama yapamaz 
konumdayız” dedi. Tekstil terbiyenin önünü 
açmak için 10 yıllık projeksiyonda yapılması ge-
rekenleri sıralayan Kilitçioğlu, “Çevre sorununu 
tek başımıza değil, kollektif bir şekilde çözme-
miz lazım. Filtreler Türkiye’de üretilecek, biz de 
bu filtreleri satın alacağız. Bu da İtalya’daki gibi 
teşvik de edilecek. Katı kirliliğimiz yok, gaz atığı-
nı ise hallettik. Sıvı atık tarafında ise zaten uydu-
ğumuz mevzuatlar var. Arıtma ve geri kazanım 
işlemlerini her firma kendisi yapmalı. Son olarak 
da bu tür toplantılara devam etmeli ve çıkan 
kararları en tepeye ulaştırmalıyız” dedi.

Kaynak: www.dunya.com
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Sürdürülebilirlik terimi giderek artan şekilde 
günlük hayatımızda karşımıza çıkmaya başla-
mıştır. Dünyanın önde gelen markaları sürdü-
rülebilirlik kavramına katkıda bulunmak için 
stratejilerini sürekli güncellemektedirler. Bazı 
markalar, önümüzdeki yıllarda tekstil ürün-
lerinde büyük ölçüde geri dönüştürülmüş 
hammaddeleri kullanarak yüksek kalitelerin-
den fedakârlık etmeden ürünlerini sunmaya 
devam etmeyi müşterilerine vaat etmektedir-
ler. Bunun yanında geleneksel kazan boyama 
ve bitim işlemlerindeki enerji ve su tüketimle-
rinin azaltılmasına yönelik olarak kendi teda-
rik zincirleri ile birlikte çalışmalar yürütmekte-
dirler. Kazan boyama ile renklendirme, özetle 
üretim esnekliği nedeniyle tercih edilmekte-

dir. Bu yöntemde çok küçük miktardaki renk 
talepleri hızlı bir şekilde tedarik edilebilmek-
tedir. Kazan boyama yöntemi ile renklendir-
me konusu bu nedenlerle halen vazgeçilmez 
bir yöntemdir.

İplik üretimi sırasında eriyik polimere direkt 
olarak katkı beslenerek ipliğin renklendiril-
mesi veya fonksiyonellik kazandırılması yön-
temi kütle boyama olarak adlandırılmaktadır. 
Kazan boyamanın aksine kütle boyamada 
herhangi bir su kullanımı yoktur. Kütle boya-
ma çevreci motivasyonlarla giderek önemini 
artırmaktadır. İplik üretimi sırasında eriyik 
polimere granül formunda renk ve fonksiyo-
nel katkılar beslenerek ipliğin üretilmesi hem 

su tüketimi hem de karbon ayak izi etkisinin 
azaltılması açısından avantaj sağlamaktadır. 
Kütle boyamada geleneksel problem her za-
man üretim esnekliğinin olmaması olmuştur. 
Küçük renk taleplerinin karşılanması veya 
renk taleplerinin hızlı tedarik edilememesi so-
run oluşturmaktadır. Ancak bu durum değiş-
mektedir. Günümüzde çok küçük lotlarla iplik 
üretimi yapabilecek esnek prosesler ticarileş-
tirilmiştir. Bunun yanında hem renk hem de 
fonksiyonel masterbatch üretim teknolojisi 
giderek gelişmektedir.

İplik üretimi sırasında çeşitli katkılar ilave edi-
lerek bitim işlemine gerek kalmadan ipliğin 
birçok özelliği geliştirilebilmektedir. Örneğin, 

İplİk RenklendİRmede 
SüRdüRülebİlİRlİk
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halojen içermeyen polimerik katkılar besle-
nerek tekstillerin yanma direnci kalıcı olarak 
iyileştirilebilmektedir. Bilindiği üzere, otel, si-
nema ve otomotiv uygulamalarında kullanı-
lan kumaşların belirli bir yanmazlık sınıfında 
olması talep edilebilmektedir. Özellikle pol-
yester temelli iplik üretimi sırasında master-
batch ilavesi ile birçok yanmazlık sınıfına ula-
şılabilmektedir. Bu yöntem kazan boyamaya 
göre daha az su kullanımı gerektirmesinden 
dolayı daha çevrecidir. Ayrıca kütle boyama 
yöntemi, yanma geciktirici katkı polimer zin-
cirleri arasına entegre olduğu için çektirme 
veya fular uygulamalarına göre daha kalıcı bir 
yanmazlık performansı sağlamaktadır.

Kütle boyamada teknik tekstillerin dış ortam 
koşullarına dayanmasını sağlayacak katkılar 
da beslenebilmektedir. Bu uygulamalarda ku-
maşın güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından 
zarar görmesini engellemek için iplik üretimi 
sırasında yüksek performanslı ultraviyole ışınla-
rını emen katkılar ilave edilebilmektedir. Kütle 
boyamanın kazan boyamaya göre bazı diğer 
teknik avantajları da mevcuttur. Örneğin, mas-
terbatch ile renklendirmede yüksek ışık haslıklı 
pigmentler kullanılarak ISO 105 B04 test stan-

dardına göre 2000-4000 saate kadar 7-8 renk 
haslık seviyeleri korunabilmektedir. 

Kütle boyamanın bir diğer avantaji geri dö-
nüştürülmüş sentetik ipliklerin boyanmasın-
da ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere, büyük 
markalar birer birer geri dönüştürülmüş kay-
naklarla ürünlerini tedarik edeceklerine yö-
nelik bilgilendirmeler yayınlamaktadırlar. Geri 
dönüştürülmüş iplikler kazan boyamada bo-
yandığında lotlar arasında boya çekimi farkı 
kaynaklı ton farkları oluşabilmektedir. Kütle bo-
yamada ise böyle bir sorun yoktur. Geri dönü-
şümün giderek öneminin artması önümüzdeki 
yıllarda kütle boyamaya olan talebin artmasına 
sebep olabileceği düşünülmektedir.

Masterbatch ile üretim yönteminin bu avan-
tajları yanında kazan boyamanın da getirdiği 
yüksek üretim esnekliği avantajı tartışılmazdır 
ve bu nedenle kazan boyama vazgeçilmez 
bir yöntem olarak devam edecektir. Master-
batch yöntemi, kazan boyamanın sürdürüle-
bilirliğine de katkı sağlayabilir. Bilindiği üzere, 
polyesterler 130°C seviyelerinde boyanabil-
mektedir. İplik üretimi sırasında boya alım sı-
caklığını düşüren katkılar sayesinde polyes-
terlerin boyama sıcaklığı 130°C seviyesinden 
100°C seviyelerine düşürülebilir ve boya alımı 
artırılabilir. 

Masterbatch ile üretim teknolojisinin, tekstil-
lerin renklendirilmesi ve fonksiyonellik kazan-
dırmasında sürdürülebilir ve çevreci bir yak-
laşım olmasından dolayı önümüzdeki yıllarda 
daha fazla talep göreceği düşünülmektedir.
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pARÇA boYAmA ve 
YIkAmAdA ÖlÇülebİlİR 
SüRdüRülebİlİRlİk

eIm SCoRe

Tedarik zincirleri, iş dünyasının ticari rekabet 
avantajlarının ardındaki kritik itici güçlerdir, 
dolayısıyla sürdürülebilirlik ölçümleri ve yö-
netimi hayati öneme sahiptir. Ancak, tedarik 
zincirlerinin sürdürülebilirlik performansının 
belirlenmesi oldukça zorlu bir süreçtir. Her 
tedarik zinciri prosesi ve her sürdürülebilirlik 
göstergesi için verilerin toplanması ve analiz 
edilmesi için uygun araçlar gerekir. 

Birçok şirketin karşılaştığı zorluk, çok sayıda 
çevresel, ekonomik ve sosyal bilgiyi sınırlı sa-
yıda temel göstergeye yoğunlaştırmaktır.

Parça boyama ve yıkama işletmeleri için 
ekolojik makine teknolojileri üreten İspanya 
merkezli makine üreticisi Jeanologia firmasi 
markaların bu problemine çözüm getirmek 
amacıyla EIM Score (çevre ve insan sağlığına 
etkinin ölçülmesi) adını verdikleri bir yazılım 
geliştirmiştir. EIM Score, hazır giyim sektö-
ründeki çevresel etkileri ölçen piyasadaki tek 
yazılımdır. Bu kullanıcı dostu araç, markaların 
sürdürülebilirlik konusunda hedeflediklerine 
ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Yazılım; 

üretim sürecinde kimyasallar, su ve enerji 
tüketiminin yanı sıra bunların ekolojik ayak 
izini ve hatta işçi sağlığını nasıl etkilediğini 
ölçmektedir. Mevcut etkiyi ölçerek, iyileştirme 
alanlarını ve eylemleri tanımlar. Ayrıca, daha 
sürdürülebilir hale gelmek için tüm bu adım-
ları izlemek kolaydır. 

Ölçüm yoksa, gelişim olmaz!
EIM markalar için güçlü bir akreditasyon ara-
cıdır. Jeanologia bu yazılımla endüstride ortak 
bir standart oluşturmuştur.

EIM NASIL ÇALIŞIR?
1 – Çevresel etkiyi 4 ayrı kategoride değerlen-
dirir.
2 – Önceden tanımlı bir Çevresel Eşik Değeri-
ne göre sonuçları karşılaştırır.
3 – EIM puanına bağlı olarak süreci sınıflandırır.

DÖRT KATEGORİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ 
NASIL ÖLÇÜLÜYOR?
Su tüketimi
Üretilen giysi başına tüketilen suyun litresi 
ölçülür. Toplam tüketim, her işlem adımında 

kullanılan toplam su miktarına eşittir. Bu işlem 
adımlarının her birinin flotte oranına bağlıdır.

Enerji tüketimi
Yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli 
enerji kaynakları vardır. Öte yandan, üretim 
tesislerinde temel olarak aşağıdaki kaynaklara 
ihtiyaç duyarız:
- Makinaları ve diğer araçları çalıştırmak için 
mekanik enerjiye,
- Yıkama işleminde suyu ısıtmak ve kurutma 
işleminde havayı ısıtmak için kalorik enerjiye
EIM her iki grubu da dikkate alarak, bunları 
tek bir ölçü olan KWh’ye çevirir. Bir bitim işle-
minde tüketilen toplam enerji ile her adımda 
tüketilen enerji aynı olacaktır.

Kimyasallar
Parça yıkama ve boyama işlemleri sırasında 
kullanılması gereken birçok farklı kimyasal 
ürün vardır ve bu kimyasalların kullanımları 
sonucunda aşağıdaki gibi farklı etkiler görü-
lebilir:
• Doğrudan kimyasalın kendisinden kaynakla-
nan atık su etkileri.
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• Tekstil ürünlerinde ve/veya renk, boyar madde gibi diğer kimyasal 
ürünlerin kimyasal maddelerle reaksiyonu sonucu elde edilen kimya-
sallardan kaynaklanan atık su etkileri.
• Kimyasalların kendisinden kaynaklanan emisyonlar nedeniyle ortaya 
çıkan hava kalitesi.
• Tekstil ürünleri ile kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanan emisyonlar 
nedeniyle ortaya çıkan hava kalitesi.
• Kimyasallar ile doğrudan işlem yapmanın bir sonucu olarak kimya-
salların insan sağlığı üzerinde potansiyel etkileri.
• Tekstil ürünleri ve daha önce uygulanan diğer kimyasallar sebebi ile 
oluşan kimyasal reaksiyonların insan sağlığı üzerinde potansiyel et-
kileri.

Bu kriterleri açık ve net mantıksal bir sisteme oturtmak için uygulanan 
yöntem ile standart bir sürecin çevresel etkisini ölçmek için bir değer 
vermek ve bu çevresel etkiyi azaltacak alternatif prosesleri bulmak 
mümkün olabilmektedir. 

Kimyasal verilerin araştırılması ile ilgili olarak:
• Kimyasalın kendi karakteristik özelliklerinden dolayı oluşan potan-
siyel çevresel etkiler göz önüne alınmaktadır. Bu belirlenirken ne 
kullanılan kimyasalın miktarı, ne de kimyasalların tekstil ürünleri ile 
kullanılması sonucunda meydana gelebilecek kimyasal reaksiyonlar 

dikkate alınmıştır. Bu sınıflandırma sisteminin amacı, kullanıcıların 
tekstil ürünlerini seçerken ekolojik açıdan değerlendirmelerinde on-
lara yardımcı olmaktır.

EIM, kullanılan kimyasalların neden olduğu çevresel etkilerini dikkate 
alır. Kullanılan ürün miktarı ne olursa olsun daha fazla kirletici kimya-
salların kullanımını engeller. Kimyasal ürünler, TEGEWA tarafından ta-
nımlanan sınıflandırma sistemini takip ederek, çevre üzerinde yüksek 
(3), orta (2) veya düşük (1) etkilere sahip kimyasallar olarak sınıflandırı-
lır. Bir işlemin toplam kimyasal etkisi, içinde yer alan tüm kimyasalların 
sayısal değerinin toplamı olacaktır.

İşçi sağlığına etkisi
Yıkama işlemleri sırasında işçilerin sağlığını etkileyebilecek iki faktör 
bulunur. Biri kimyasalları hazırlarken ve kullanırken, diğeri ise uygu-
lanan işlemlerden kaynaklanır. İşçi sağlığı üzerindeki kimyasal etkinin 
değerlendirilmesi, çevresel etkisini değerlendirmek için kullanılan 
prensiplerin aynısını uygulayarak yapılır. EIM burada, her ürünün tok-
sikolojisini dikkate alarak çalışır.
Operasyonları benzer şekilde değerlendirmek için onlardan kaynak-
lanabilecek hastalıkların sıklığı ve şiddeti göz önünde bulundurulur.

Kaynak: http://eim.jeanologia.com/en
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BOYA KİMYASAL ENDÜSTRİSİNDEKİ YENİLİKLER

Dijital Baskı, klasik baskıya göre ön hazırlık aşa-
masının daha kısa olması, hazırlık maliyetinin 
düşük olması ve baskının daha hızlı gerçekleş-
mesi sebebi ile birçok firma tarafından tercih 
edilen bir teknolojidir. Bugün tekstil sektörün-
deki birçok firma için dijital baskı olmazsa ol-
maz haline geldi. Fakat dijital baskının da klasik 
baskıya göre bazı dezavantajları vardır. Dijital 
baskının en önemli dezavantajı, hacimli üretim 
ve uzun metrajdaki performansının yetersiz 
olmasıdır. Single Pass baskı makineleri, 2011 
ITMA fuarında MS Printing Solution firması ta-
rafından Lario model baskı makinasının tanıtıl-
ması ile hayatımıza girdi ve bu dezavantajların 
ortadan kaldırması için iddialı bir adım atılmış 
oldu.

Single Pass baskı makineleri, inkjet baskı maki-
nelerinden farklı olarak herhangi bir kafa taşıyı-
cı sistemine sahip değildir. Kafalar blok halinde 
ve sabittir. Her blokta sadece bir renk bulunur 
ve basılacak malzeme (kumaş veya kağıt) bu 
blok sistemin altından hareket halindeyken 
baskı blokları tarafından desene göre renklen-
dirilir.
 
Single Pass’ın baskının iki önemli avantajı, 
yüksek üretim hızı ve yüksek keskinliktir. Yanlış 
hizalanabilecek birden fazla görüntü katmanı 
olmadığı için, görüntü her zaman net ve kes-
kin olur. Single Pass yazıcılar dakikada 90 lineer 
metreye kadar baskı yapabilirken, dijital baskı 

yazıcılar dakikada birkaç lineer metreden daha 
fazla baskı yapamaz. Single Pass’ın en önemli 
dezavantajı yüksek başlangıç yatırımıdır. Single 
Pass yazıcıların maliyetli olmasının ana sebebi 
baskı kafalarının maliyetidir. İkincisi, tüm baskı 
kafaları ayrı bir sürücü elektroniğine ihtiyaç du-
yar ve bu da yazıcının daha yüksek maliyetine 
katkıda bulunur. 

Prensipte tüm Single Pass yazıcılar aynı tekno-
lojiyi kullansa da piyasada var olan yazıcıların 
bir birlerinden bazı farklılıkları vardır. Tekstil 
sektöründe piyasaya ticari olarak sunulan ilk 
Single Pass yazıcı MS Printing Solution firma-
sının Lario modelidir. MS Single Pass teknolo-
jisinde rakiplerinden hızlı harekete geçebilme 
becerisini, pazarlama başarısı ile birleştirince 
dünyada Single Pass piyasasının liderliğini üst-
lenmiş oldu. 

MS Lario 600 dpi çözünürlüklü Kyocera KJ4B 
baskı kafası kullanmaktadır. Bu kafalar ile 
4pl’den 72 pl ye kadar farklı büyüklükte nok-
tacıklar ile baskı yapmaktadır. Baskı hızı 4 renk 
kullanıldığında 75m/dak ve 8 renk kullanıldı-
ğında 35m/dak hıza çıkabilmektedir. Ayrıca 
Lario 3,2m genişliğinde modeli ile de fark ya-
ratmaktadır. MS Lario single pass baskı maki-
nesinde asit, reaktif, dispers, sublimasyon ve 
pigment boyalar kullanılabilmektedir. MS Lario 
açık boya sistemine sahiptir ve kendi yazılımını 
kullanır. 

MS Printing Solution firmasından sonra 
2015 ITMA fuarında Konica Minolta firması 
Nassenger SP-1 model ve SPGPrints (Stork) fir-
ması Pike model Single Pass printerlarını tekstil 
piyasasına sunmuşlardır. 

SPGPrints firmasının Pike modeli MS Printing 
Solution’dan farklı olarak Fuji Samba baskı ka-
fası ile tasarlanmış ve piyasaya sunulmuştur. 
SPGPrints, Pike modelinde Fuji Samba baskı ka-
fası kullanarak mevcut piyasada bulunan mua-
dil makineler arasında en ufak noktacık boyutu 
ile ateşleme yapabilme özelliğine sahiptir. Pike 
pamuk, viskon ve polyester guruplarına göre 6 
ile 9 baskı istasyonu ve her istasyonda 43 Fuji 
Samba baskı kafası ile baskı çeşitliliğini artırma-
yı amaçlamış. 

Kumaş yüzeyine 1200x1200dpi, 2-10 pikolit-
reye kadar boya püskürtebilmektedir. Baskı 
hızı olarak değerlendirirsek, Pike 75m/dk’ya 
ulaşabilse de bu baskı hızı elektronik olarak 
sınırlandırılmaktadır. Bu hızlarda 8 renk kulla-
nabilen Pike C,M,Y,K + Orange, Blue, Red, Gray 
ve renklere ilave olarak penetrasyon sıvıları ile 
9 baskı istasyonu kullanabiliyor. Bu renkleri ra-
kiplerine göre daha düşük pikolitreler (2-10) 
ile kumaş yüzeyine daha uzun mesafelerden 
3-6mm kadar uzaklıkta net ve sorunsuz baskı 
sunmaktalar. 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE 
SINGLE PASS BASKI MAKİNELERİ
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Konica Minolta Single Pass dünyasında 360 
derece çözüm sunabilen bir firma. Bunu ya-
pabilmelerinin sırrı da hem makine hem de 
kafa üreticisi olmalarından kaynaklanıyor. Nas-
senger SP-1 Single Pass yazıcı teknolojisinde-
ki önemli bir açığı kapatma iddiasında. Dijital 
Baskı Single Pass’a göre hataları çok daha kolay 
kapatabilir, çünkü Multi Pass’ta bir kafada olu-
şan bir problemi diğer bir kafa ile kapatabilir-
siniz. Single Pass’da böyle bir şansınız yoktur. 
Her bir renk bir üniteden atılır ve kafanın her-
hangi bir nozzle’ında oluşabilecek bir problem 
çok daha kolay belli olur. Konica Minolta baskı 
kafası nozzle sensörleri tarafından algılanan 
ve hataları telafi eden bir teknolojiye sahiptir. 
Bir nozzle’da yaşanacak bir kayıp bu teknoloji 
sayesinde kolayca kapatılabilir. Konica Minol-
ta tarafında geliştirilmiş mürekkep püskürtme 
kontrol teknolojisi küçük, orta veya büyük 
damla boyutları seçenekleri (6-30 pl) ile sunul-
maktadır. Nassenger SP-1‘in 4 farklı baskı modu 
vardır ve 720x360 dpi baskı çözünürlüğünde 
6,400m2/saat hıza ulaşabilmektedir. 

Geçtiğimiz ay İtalya’dan gelen bir haber Single 
Pass dünyasında bizler için yeni bir yazıcının 
habercisi oldu. Efi Reggiani Kasım 2018’de 
İtalya’da kalabalık bir davetli grubu eşliğinde 
BOLT model single pass printerini tanıtmış 
oldu. BOLT‘un resmi lansmanını 2019 ITMA 
Barcelona fuarında yapacaklardır. Efi Reggiani 
single pass printerında diğer Reggiani model-
lerinden farklı olarak az bakım gerektiren Fuji 
Dimatix baskı kafalarını kullanmıştır. 

Reggiani Bolt single pass baskı makinesinin 
resmi lansmanı yapılmadığından, makine ile 
gelen ilk bilgiler şunlardır. 5pl’den 30pl’eye ka-
dar noktacık boyutuna sahip olacaktır. Daha az 
bakım gerektiren, sirkülasyonlu Fuji Dimatix 
baskı kafalarına sahip olacaktır. 600x600 dpi 
çözünürlükte saatte 8000m2 baskı hızına sahip 
olacaktır. Ayrıca standart temaslı silgi sistemi 
yerine temassız vakumlu kafa temizleme siste-
mi kullanacaktır.
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TEKNİK TEKSTİL

Dünyada hızla gelişen teknik tekstil pazarında, 
kaplama ve laminasyon teknikleri kompozit 
teknolojilerine destek vererek teknik tekstil-
lere değer kazandırmaya devam etmektedir. 
Ucuz kumaş yapılarını, kaplama ve laminasyon 
teknikleri ile yüksek fonksiyonel özelliklere sa-
hip, ekonomik açıdan da katma değeri yüksek 
tekstil yapılarına dönüştürmek mümkündür. 
Kaplama formülasyonlarında sıklıkla PVC, PU, 
Akrilik ve PTFE polimerleri kullanılmaktadır. Bu 
malzemelerle su geçirmez koruyucu kıyafet-
lerden, tenteye, ev tekstillerinden, endüstriyel 
tekstillere kadar çok fonksiyonlu ürünler elde 
edilebilir. 

Kaplamalar kullanım yerlerine göre renkli, yarı 
saydam ya da opak, floresans gibi kendinden 
parlak renkli, ışıkla parlayan ya da ışık yansıtıcılı 
gibi birçok özelliklerde olabilir. 

Bu makalede ışık geçirgenlik fonksiyonları açı-
sından tasarlanmış, su bazlı, direkt kaplama 
yöntemleri ile geliştirilmiş, kaplamalı kumaşlar, 
üretim yöntemleri ve kullanım alanları ile ilgili 
bir bilgilendirme yapılacaktır.

Işık Geçirgenlik Fonksiyonlu Kaplamalı 
Kumaşlar:
Kaplamada kullanılacak formülasyonlar ve uy-
gulanacak kaplama yöntemleri, bu fonksiyon-
ları sağlayacak şekilde tasarlanır. Kaplamada 
kullanılacak polimer tipi ve uygulama prosesi 
kesinlikle çok önemlidir, ayrıca ilave edilecek 
yardımcı kimyasallar ve bunların optimum 
miktarlarda kullanılması önemli tamamlayıcı 
faktörlerdir. 

Kaplamalı kumaşlarda ışık geçirgenliği fonksi-
yonu aşağıdaki yapılarda tasarlanarak, çok de-
ğişik kullanım alanlarında yer almaktadır. 

• Saydam kaplama,
• Yarı saydam kaplama,
• Örtücü /opak kaplama,
• Tam karatma özellikli kaplama.

Bunun dışında, son yıllarda digital baskı tek-
nolojilerinde görülen hızlı gelişmeler, bunların 
reklam sektörü gibi tekstil dışı kullanım alan-
larından, ev tekstili gibi güncel hayatımızı ilgi-
lendiren alanlara kayması, kaplama teknolojile-
rinde de gelişmeyi zorunlu kılmıştır. Kaplama 
filminin ışık geçirgenliği fonksiyonun yanında 
kullanım alanına göre seçilmiş digital baskı 
mürekkeplerine uygun olması ayrıca istenen 
önemli bir parametredir. 

Digital baskı teknolojilerinde tekstil dışı ( vinyl, 
kağıt, PE,  vb.) veya tekstil malzemelerinde bu 
materyallere uyum dışında, kullanım ömrü, 
ekoloji kriterleri gibi nedenlerle iç mekan ve 
dış mekan baskı ayrımı yapılarak uyumlu mü-
rekkepler seçilmektedir. Genellikle kullanılan 
mürekkepler;

• Solvent / Eco-solvent,
• UV inkjet,
• Latex,
• Sublimasyon,
• Pigment.

Bunların maliyet/performans/kullanım ömrü 
vb. özellikler açısından avantaj ve dezavantaj-
ları vardır. En yaygın kullanım alanı olan, sol-
vent, latex boyalar iç mekanlarda koku nedeni 
ile tercih edilmez, ışık performansları kötüdür, 

UV boyalar ve baskı makineleri pahalıdır, pig-
ment boyada kalıcılık açısından extra koruyu-
cu bir kaplama gerektirmesi gibi dezavantajları 
vardır. Buna karşın direkt süblimasyon baskılar, 
hem ekolojik(su bazlıdırlar, hem kolay uygula-
nabilirler ,malzeme ve makine teknolojisi açı-
sından ekonomik olmaları çokça tercih edilme-
lerine sebeptirler.

Kaplamalı kumaşlar neden tercih edilir?
Kaplamalı kumaşların özellikle ışıklı uygula-
malarda tercih edilmesinin en önemli sebebi, 
konvansiyel tekstil baskı yöntemlerde elde 
edilemeyecek canlılıkta ve keskinlikte baskı im-
kanı vermeleridir. Direkt digital baskı yöntem-
leri ile başarılı bir şekilde kullanılabilecek bu tür 
kumaşlarda her hangi bir ön işlem ve ard işlem 
gerektirmemesi digital baskılı ışıklı kumaş dün-
yasına büyük avantaj sağlamaktadır.

Bir diğer tercih nedeni de tekstil üzerine yapıla-
cak direkt baskılarda ışık geçirgenliğini kumaş 
yapısı ile ayarlamak çok kolay olmamaktadır. 
Bu sorun kumaş arkasında yer alan ışık kayna-
ğının önden gözükmesi gibi bir soruna sebep 
olur

Üretim yöntemleri:
Kaplamada kullanılabilecek bir çok proses ve 
uygulama şekilleri olmasına genellikle pasta 
yada köpük formundaki kaplama malzemeleri 
bıçaklı sıvama sistemleri ile kumaşlara aktarılır. 
Bunların seçimi son ürün özelliklerini şekillen-
dirmesi yanında çalışma verimliliği açısından 
yan sayfadaki  tabloda verilen avantaj-deza-
vantajlara göre yapılır. 

TEKSTİLDE IŞIK GEÇİRGENLİK 
FONKSİYONLU KAPLAMALAR 
VE KULLANIM YERLERİ
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Köpüklü kaplamalar genellikle aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Zmmer variopress köpük kaplama bıçağı

Köpüklü kaplama yöntemi, ışık geçirgenlik 
fonksiyonlu kaplamalı kumaşların üretiminde 
sıklıkla tercih edilir, çünkü özellikle az malzeme 
ile ışık geçirgenliği/geçirmezliğini ayarlamak 

daha kolaylık sağlar, bunun yanında daha es-
nek yapısı nedeni ile mekanik zorlanmalarda 
kalıcı kırık izlerin oluşmasına engel olurlar. Ku-
maşın görünümü ve tutumu daha iyi olur.

Kullanım alanları
Işık geçirgenlik fonksiyonlu kaplamaların kulla-
nım alanları giderek artmaktadır ve kaplama-
nın yapısına göre seçim yapılmaktadır. 

Saydam / yarı saydam / Örtücü-Opak 
kaplamalar   
Oturma odası, mutfak, ofis perdeleri,
Işıklı reklam panoları,
Bannerlar,
Ters tavan uygulamaları.

Tam karatma özellikli kaplamalar    
Yatak odası ,otel, hastane, kreş ve ev sineması 
mekanları perdeleri,
Duvar kağıtları.

Kaplama Sistemi Avantaj Dezavantaj

Köpüklü Kaplama • Hacimli ve örtücü yapı
• Yumuşaklık
• Kumaş hatalarını gidermesi
• Operasyon maliyetinde ekonomi 
sağlaması

• Köpük stabilitesinin kontrolü
• Hat senkronizasyonun zorluğu

Pasta Kaplama • Pat kontrolünün kolay olması
• Üretim senkronizasyonunun kolay 
olması (Pompa- hat hızı)

• Sert tuşe
• Yüksek örtücülük sağlamaması
• Pahalı operasyon maliyeti
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YÖNETMEK

DİJİTAL 
REKABET

Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesi, 
klasik rekabet yöntemlerinin değişmesine de 
neden olmuştur. Bu değişime ayak uydurarak, 
etkin bir şekilde önlem alan şirketler yollarına 
devam edecek, “DİJİTAL ÇAĞ”ın gereklerini 
yerine getiremeyen kuruluşlar da gün geçtik-
çe zayıflayacaklardır. Çünkü artık günümüzde 
klasik rekabet stratejileri başarı için yeterli ola-
mamaktadır. 

Örneğin daha çok yakın zamanlara kadar yeni 
kurulmuş bir şirket, ilgili sektörde pazardan pay 
alabilmek için “Giriş Bariyerleri” denilen birçok 
engellerle karşı karşıya idi. Ancak günümüzde 
ölçek olarak çok küçük, hatta tek kişilik şirketler 
bile, büyük rakiplerinin pazar payına kolaylıkla 
ortak olabilmektedirler. Hatta bu küçük ve es-
nek hareket etme kabiliyetine sahip kuruluşlar 
sektördeki en karlı olan değer zincir dilimlerine 
odaklanarak daha fazla kar edebilmektedirler. 
Klasik bir şirket tedarik, üretim, kalite kontrol, 
nakliye, pazarlama, ürün çeşitlendirme gibi bir-
çok süreçlerde başarılı olmaya çalışırken küçük 
dijital şirketler o sektörde sadece en çok kar 

elde eden sürece odaklanıyorlar. Çoğu zaman 
aracı kurumları ortadan kaldırarak, en çok sa-
tan bir veya birkaç ürünle ilgileniyorlar ya da 
bu ürünlerin satışında kendileri aracı olabiliyor-
lar veya bunlarla ilgili lojistik süreçlere odakla-
nabiliyorlar. Bunları yaparken dijital ortamlarda 
var olan ve çok kolay ulaşılan ücretsiz bilgileri 
kullandıkları gibi, yeri geldiğinde gerekli bilgi-
leri satın da alıyorlar. Hatta “bulut” içinde sakla-
nan dijital ağlar arasında akıllı ilişkiler kurarak, iş 
yapmak için gerekli olan veri ve bilgileri dünya-
nın her tarafındaki müşterilerinin akıllı telefon-
larına kolaylıkla gönderebiliyorlar. Müşteriler 
de bu bilgileri kullanarak ürün ya da hizmetle-
rin fiyatlarını, performanslarını birbirleriyle ko-
laylıkla kıyaslayabiliyor ve birkaç tuşa basarak 
satın alma tercihlerini belirleyebiliyorlar. Bu açı-
dan bakıldığında markalar ve zincir mağazalar 
gibi herhangi bir sektörün güçlü aktörleri bile 
bu dijital pazarlamanın tehdidi altındadırlar, bu 
yönde eksikliklerini belirlemeli ve “DİJİTAL YE-
TENEK”lerini geliştirmelidirler. 

     

Dr. AHMET TEMİroĞLu 
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
Özen Mensucat YK Başkanı

temiroglu@ozenmensucat.com

Bu ayki yazımızda ”DİJİTAL 
ÇAĞ”ın, rekabet yöntemlerini nasıl 
değiştirdiğinden bahsedeceğiz. 

 



49

Şirketlerin Dijital Yeteneği 
“Endüstri 4-0” dediğimiz 4. Sanayi Devrimi ile 
birlikte bu teknolojiler giderek çok daha büyük 
uygulama alanı buldukça rekabet etmenin 
şekli daha da çok değişecektir. Böylelikle şirket-
lerin rekabet güçleri onların dijital yetenekleri-
ne bağlı olacaktır. Bir kuruluşun dijital yeteneği, 
müşteriler, tedarikçiler, iç ve dış çevre unsurları 
(Çalışanlar, hissedarlar, devlet, belediye vb.) ile 
arasındaki iletişimi doğru yapma ve bu çevre-
lerle ilişkilerde dijital kanalları etkin bir şekilde 
kullanma yeteneğidir. Üstelik bu kanallar, ticari 
süreçlerin maliyetini de düşürebilmektedir. 
Böylelikle pazara yeni girecek olan dijital ye-
teneği yüksek olan rakipler bu yeteneklerini 
kullanarak çok hızlı şekilde ölçek büyütecek ve 
sektörün lideri konumunda olan şirketleri bile 
zor durumda bırakabileceklerdir. Öte yandan 
şirketlerin dijital yetenekleri, o şirketin yönetim 
süreçlerinde de etkinliği artırabilmektedir. Yö-
neticiler dijital mekanizmalardan gelen verileri 
çeşitli algoritmalar kullanarak değerlendirebilir 
ve daha hızlı ve doğru kararlar alabilirler. Kuru-
luşlar, dijital yetenekleri sayesinde, sundukları 
mal ve hizmetlere yakın olan ve onları tamam-

layan, hatta onlarla birlikte satın alınabilen 
diğer ürün ve hizmetlerin de birlikte pazarlan-
masında, diğer kuruluşlar ve hatta rakiplerle 
ortak zeminde hareket etme imkânları bulabil-
mektedirler. Örneğin uçak bileti satmakta olan 
bir portalda rahatlıkla otel rezervasyonu, araç 
kiralama, rehberlik turizm gibi ticari faaliyetleri 
de beraber görebilmekteyiz. Üstelik gerçek za-
manlı ve online sunulan bu hizmetlerde müş-
teriler, anlık oluşan arz -talep olaylarına göre 
değişen fiyatları takip ederek ve karşılaştırma 
yaparak tercihte bulunmaktadırlar. Dijital ye-
teneği yüksek olan işletmelerde işçilik maliyet-
leri de düşebilmektedir. Çünkü birçok alanda 
çalışanların yerini yazılımlar, robotlar ve yapay 
zekâ uygulamaları almaktadır. Sonuç olarak, şu 
an çok güçlü olsalar bile, günümüzdeki glo-
bal dijitalleşme sürecini görmezden gelen ve 
stratejilerinde dijital yeteneklerini geliştirmeyi 
hedeflemeyen kuruluşlar, çok yakın zamanda 
rekabet zorlukları ile karşılaşabileceklerdir.  
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EKONOMİK GÖSTERGELER

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK 
GÖSTERGELERİ
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANI, ARALIK 2018 Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANLARI, 2008-2018 Bir önceki aya göre değişim (%)

DÖVİz KURLARI (ORTALAMA) ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACATI

BİRİM (1.000 $) 2017
OCAK-KASIM

2018
OCAK-KASIM DEĞİŞİM

Elyaf İhracatı 555.898 679.956 % 22,3

İplik İhracatı 1.644.705 1.774.386 % 7,9

Dokuma Kumaş İhracatı 2.243.597 2.325.393 % 3,6

Örme Kumaş İhracatı 1.437.113 1.431.583 %  -0,4

Özel İplik ve Kumaşlar 636.971 622.207 % -2,3

Ev Tekstili Kumaşları 422.610 441.642 % 4,5

Tekstil Sektörüne Dahil Ev Tekstili 1.487.471 1.477.410 % -0,7

Tekstil Sektörüne Dahil Teknik Tekstil 1.221.162 1.414.013 % 15,8

TOPLAM TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACATI 9.239.219 9.724.195 % 5,2

Kaynak: TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamlan / Arahk 2018

Kaynak: TCMB

Kaynak: TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAzİRAN TEMMUz AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

2008 0,80 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,60 0,83 -0,41
2009 0,29 -0,34 1,10 0,02 0,64 0,11 0,25 -0,30 0,39 2,41 1,27 0,53
2010 1,85 1,45 0,58 0,60 -0,36 -0,56 -0,48 0,40 1,23 1,83 0,03 -0,30
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,76 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01 0,46
2014 1,98 0,43 1,13 1,34 0,40 0,31 0,45 0,09 0,14 1,90 0,18 -0,44
2015 1,10 0,71 1,19 1,63 0,56 -0,51 0,09 0,40 0,89 1,55 0,67 0,21
2016 1,82 -0,02 -0,04 0,78 0,58 0,47 1,16 -0,29 0,18 1,44 0,52 1,64
2017 2,46 0,81 1,02 1,31 0,45 -0,27 0,15 0,52 0,65 2,08 1,49 0,69
2018 1,02 0,73 0,99 1,87 1,62 2,61 0,55 2,30 6,30 2,67 -1,44 -0,40

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAzİRAN TEMMUz AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

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
2011 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,60 0,65 1,00
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 -1,42 -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 1,37
2018 0,99 2,68 1,54 2,60 3,79 3,03 1,77 6,60 10,88 0,91 -2,53 -2,22

  2017  2018
ABD DOLARI EURO ABD DOLARI EURO

Ocak 3,735 3,965 3,772 4,591
Şubat 3,672 3,911 3,778 4,673
Mart 3,666 3,916 3,881 4,785
Nisan 3,654 3,910 4,054 4,984
Mayıs 3,564 3,932 4,414 5,222
Haziran 3,519 3,949 4,628 5,407
Temmuz 3,560 4,091 4,748 5,545
Ağustos 3,512 4,144 5,730 6,607
Eylül 3,468 4,138 6,367 7,425
Ekim 3,662 4,308 5,859 6,742
Kasım 3,879 4,550 5,373 6,106
Aralık 3,848 4,553 5,306 6,039
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