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Başkandan

Değerli tekstil terbiyeci dostlarım, ülkemizin zor bir süreçten
geçtiği bu dönemde, yeni sayımızla yine beraberiz. Bu
dönemlerde, biz sanayicilere daha büyük bir vatani görev
düşüyor. Çünkü, tüm ülke olarak dünya ihracat ticaretinden
yüzde 0,9 pay alırken, en başarılı olduğumuz tekstil ticareti
ve ihracatından ise yüzde 4 pay alıyoruz. Hedefimiz de bu
rakamı %7-8’lere çıkarmak. Bunu başarmak için, elbette
tekstilin her birimine görev düşüyor ama en önemli görev,
biz tekstil terbiyecilere düşüyor çünkü biz tekstilin dinamosu
olan sanayicileriz. Bunu vatani görev olarak görüp, daha
çok üretmeli, gerek konfeksiyonu gerekse tekstil hammadde
ihracatını büyüterek ülkemizi daha iyi bir yere taşımak için
gayret göstermeliyiz.

Dr. Vehbİ Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Öte yandan emtia fiyatları dünyada yükseliyor, sektörümüzün
boya kimyasal ürünlerine daha uygun ulaşabilmesi için
TTTSD’nin de desteklediği, ülkemiz ve dünyadaki üreticilerin
katıldığı Interdye & Textile Printing Eurasia fuarı 25 Ekim 2018
tarihinde başlıyor. Hepinizin burayı ziyaret etmesi, bu tip
fuarların gelişmesi, ülkemiz ve sektörümüz için faydalı olacaktır.
Dünyadaki tüm ülkeler sancılı bir dönemden geçiyor sadece
bizler değil. Benim yıllardır dile getirdiğim üretim ekonomisi
bundan sonra daha da önem kazanacak. Bir süre sonra yeniden
yatırımlar yaparak, daha çok üreterek ülkemiz ihracatını ilk
etapta 300 milyar dolara çıkaracağımıza, hammadde de
üreterek ithalat ihracat dengesini lehimize çevireceğimize
inanıyorum, bu nedenle pes etmek yok. Üretmeye, ihracata,
ülkemizi kalkındırmak için daha çok çalışmaya devam diyorum.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere hoşça kalın.
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Japonya’nın tekstil üretiminde devrim
yaratma planı

İlk olarak 2010 yılında Almanya’da ortaya çıkan Endüstri 4.0,
üretim teknolojilerindeki otomasyon ve veri alışverişini ifade
eden bir terimdir ve birçok ülke tarafından endüstriyel amaçlı
olarak benimsenmiştir. Nisan 2016’da ise Japonya hükümeti
ülkenin 2017 yılı Büyüme Stratejisi’nin bir parçası olarak, Toplum 5.0’ı ortaya çıkardı. Bu plan ile Almanların bir adım ilerisine geçmek istiyor. Japonya tekstil sektörü de bu politikanın
önemli bir parçasını oluşturuyor.
Endüstri 4.0, dört sanayi devrinin olduğu durumu öne sürüyor.
1) Mekanizasyon ve su gücü
2) Seri üretim ve montaj hattı
3) Bilgisayarlar ve otomasyon
4) Siber fiziksel sistemler
Endüstri 4.0’ün aksine Toplum 5.0 insanlık tarihini beş aşamaya ayırıyor:
1- Avlanma
2- Tarım
3- Sanayi
4- Bilgi
5- Süper akıllı
Süper akıllı bir topluma temel olan şey, siber dünya ve fiziki
dünyanın sadece sanayi üretiminin değil, aynı zamanda toplumun yararına da birleşmesidir. Bu nedenle, Toray’ın nano
elyafı ‘hitoe’ gibi bir kullanıcının biyometrik sinyallerini IoT’den
(internet of things – nesnelerin interneti) izleyen bir biyo-elektrot iletken lif benzeri siber teknolojileri birleştiren teknik
tekstiller, Japonya’nın en modern tekstil ürünleri için böyle bir
inovasyonun önemli bir öğesini oluşturuyor.
Süper akıllı bir toplum, özellikle Japonya gibi yaşlı nüfusun arttığı ve kırsal nüfusun azaldığı ülkelerde sorunları hafifletebilir.
Japonya’da 2040 yılında ülke nüfusunun üçte birinin 65 yaş
üzeri kesimden oluşacağı ve yaşlanan nüfusun tekstil sektörünü de doğrudan etkileyen işgücü piyasasına etkileri olacağı
düşünülüyor.
Bu nedenle Japonya hükümeti, içinde tekstil ve konfeksiyon
sektörünün de yer aldığı, işgücü bulmakta zorlanan birçok
sektöre mali teşvikler sağlıyor. Japonya Ekonomi Ticaret ve Endüstri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “moda teknolojisi ve akıllı
tekstil ürünlerinin, IoT’nin ve dijital araçların tekstil endüstrisinde kullanımının teşvikinde önemli bir tema” olduğunu belirtti.
Hükümet 2018 mali yılında IoT kullanımını teşvik etmek için
1,04 milyar Japon Yeni tahsis ediyor.
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Hindistan, Çin’den yapılan tekstil
ihracatını durdurmaya çalışıyor
Hindistan tekstil sektörü yaklaşık 51 milyon kişiyi doğrudan istihdam ederken, Hindistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 5’ini
ve ihracat gelirlerinin yüzde 13’ünü oluşturuyor.
Hindistan geçtiğimiz haftalarda 300’den fazla tekstil ürününe
uygulanan ithalat vergisini ikiye katladı. Vergi artışı daha ucuz ithalatla darbe alan yerli tekstil endüstrisine rahatlık kazandırmayı
amaçlıyor. Hindistan’ın toplam tekstil ithalatı %16 artış gösterirken, ithalatın yaklaşık %40’lık bölümü Çin’den yapıldı.
Çin’in, Bangladeş üzerinden Hindistan’a tekstil ihracatı yapması
ise Hindistan’ın yerel üreticileri destekleme çabalarını baltalıyor.
Sektör yetkilileri, Çin menşeli tekstil hammaddelerinin, Hindistan
ile serbest ticaret anlaşması olan Bangladeş üzerinden Hindistan’a geldiğini belirtiyorlar.
Hint Tekstil Endüstrisi Konfederasyonu (CITI) başkanı Sanjay Jain
verdiği demeçte, “Çin’den gümrüksüz kumaş Bangladeş’e geliyor, menşe değiştiriyor ve Hindistan’a sıfır gümrük ile giriş yapıyor” dedi. Yetkililere göre Hindistan’da ve Çin’de üretilen tekstil
ürünleri arasında ortalama yüzde 10’luk bir fark var. Çoraplar,
bluzlar ve bebek giysileri gibi bazı Çin ürünlerinin birim maliyeti,
Hindistan’da üretilenden daha ucuza mal oluyor.

Özbekistan,
tekstilde Almanya
ile işbirliğini
güçlendiriyor

Alman şirketleri ve Özbekistan Tekstil Endüstrisi Birliği, Almanya’nın Taşkent büyükelçisi Gunter Overfeld’in de katıldığı toplantıda 6,5 milyon dolar değerinde anlaşmalara imza attılar.
Anlaşmalar kapsamında tekstil üretiminde teknik yardım programı ve bilgi aktarımı, boyama,
terbiye ve tasarım konuları ele alındı.
Anlaşmalar arasında 4 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması, üç çerçeve anlaşması ve 2,5
milyon dolar değerinde altı ihracat sözleşmesi
yer aldı. Özbek ve Alman yetkililer ayrıca Hohenstein Enstitüsünün Özbekistan’da açmayı
planladığı bilimsel laboratuvarlar projesi üzerinde çalıştılar.
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AB – Japonya ticaret anlaşması tekstil sektöründe gümrük
vergilerini ortadan kaldırıyor
AB ile Japonya arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının imzalanmasının ardından, Avrupalı tekstil ve moda ürünleri ihracatçıları için yeni fırsatlar doğacağı öngörülüyor.
Anlaşmaya göre, tekstil ve giyim dahil olmak üzere sanayi
ürünleri üzerindeki vergiler tamamen kaldırılacak. Deri ve ayakkabılar için mevcut olan kota sistemi de sözleşmenin devreye
girmesiyle yürürlükten kaldırılacak. Ayakkabılar için vergiler ilk
etapta % 30’dan %21’e düşürülüp, önümüzdeki 10 yıl içinde tamamen kaldırılacak.
Anlaşmanın 2019’da yürürlüğe girmesi için her iki tarafça da
onaylanması bekleniyor. Ticaret anlaşması AB tarafından müzakere edilen en büyük anlaşma olacak ve 600 milyondan fazla
insanı kapsayan ticaret bölgesi yaratacak. Anlaşma, Japonya’ya
ihracat yapan AB şirketleri tarafından yıllık olarak ödenen 1
milyar Euro tutarındaki vergi miktarının büyük kısmını ortadan
kaldıracak.

Moda sektörü ticaret savaşına karşı vites büyütüyor
Giyim, ayakkabı ve diğer ev tekstili ürünleri şimdiye kadar Trump’ın Çin’e koyduğu ek gümrük vergilerinden muaf olurken, en son olarak geçtiğimiz haftalarda bebek bezi çantaları, beyzbol şapkaları, kumaş ve metal çıtçıtlar gibi
tekstil ürünleri yüzde 25 tarifeye tabi oldular. Başkan Trump başlangıçta tüketici ürünlerinden kaçınarak yüksek teknoloji ürünleri tercih eden bir algoritma
kullanarak ek gümrük vergisi getirilecek listeleri hazırlamıştı. Ana amaç ABD’li
tüketicilerin canını çok yakmadan Çin’e darbe vurmaktı. Ancak son dönemde
bu algoritma terk edilmiş gibi görünüyor. En son açıklanan liste birçok tüketici
ürünlerini de içeriyor. Bunun yanı sıra Trump Çin’den yapılan tüm ithalatlara
tarife koyma tehdidinde bulundu.
ABD’li tekstil ve konfeksiyon sektörü yetkilileri ise yönetime bir dizi sebep sunarak, tekstil ve konfeksiyon ürünlerine koyulacak olası ek vergilerin önüne geçmek istiyor. Bu konu ile ilgili sektör yetkilileri 3 ana sebep öne sürüyor:
1) Ek gümrük vergileri ABD’li tüketicilere uygulanan gizli bir cezadır. Çin’den
ithal edilen giysi, ayakkabı ve moda aksesuarlarına uygulanacak olası yüzde
25’lik bir ek tarife, bu ürünler için halihazırda ödenen yüksek tarifelerin üstüne,
tarifelerin tetikleyeceği enflasyon nedeniyle, 4 kişilik bir aile için yılda yaklaşık
500 dolarlık bir ek masraf çıkaracak.
2) Yönetim, daha öncede ABD’de üretim yapmak için kullanılan ara mallara ve
ekipmanlara ek tarife koymak için çalıştı. Bununla birlikte yaklaşık son 10 yıldır
ABD konfeksiyon ve ayakkabı imalat sektörü yükseliş trendi gösteriyor, ancak
üreticiler aniden kumaşların, ipliklerin maliyetini yüksek bulursa, bu durum büyümenin bastırılmasına neden olacak.
3) ABD’nin gümrük vergisi yaklaşımı, diğer ülkelerden gelen misillemeyi tetikliyor. Bu misillemenin büyük bir kısmı ABD tarımını hedeflerken, şaşırtıcı derecede yüksek sayıda ABD yapımı tekstil ve moda ürünleri de bu misillemeye
dahil edilmiştir.
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ITMA 2019 fuar alanı tamamen rezerve edildi
Dünyanın önde gelen tekstil ve konfeksiyon teknolojisi fuarı ITMA 2019, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenecek.
CEMATEX başkanı Fritz Mayer “İki tane daha sergi salonu eklenmesine rağmen alandaki talebi karşılayamadıklarını, fuar
alanında 47 ülkeden sadece 1.660 katılımcıyı ağırlayabildiklerini ve çok sayıda adayın bekleme listesinde olduğunu”
belirtti.
Fritz Mayer ayrıca baskı ve mürekkep teknolojilerine büyük
ilgi olduğunu ve bu alandaki katılımcı sayısının 2015 Milano fuarına göre %30 arttığını belirtti.
Baskının yanı sıra, büyük bir dönüşüm gösteren diğer bir
sektör de konfeksiyon sektörü. Daha önce emek yoğun
olan konfeksiyon endüstrisi, yapay zeka, robotik, görüntü
sistemleri ve diğer gelişmiş otomasyondan faydalanan bir
dizi çözüm önerileri sunacak.

Robot işçiler, Güneydoğu Asya’da köleliğin artışına yol açacak
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir rapor, robot
üretimindeki artışın, marka tedarik zincirlerinde
köleliğe ve iş gücü ihlallerine yol açan bir darbe
etkisi yaratacağını belirtiyor. BM Uluslararası Çalışma Örgütü, Güney Asya’nın Tayland, Kamboçya,
Endonezya, Filipinler ve Vietnam’daki ana üretim
merkezlerindeki işçilerin % 56’sının otomasyon nedeniyle önümüzdeki yirmi yıl içinde işlerini kaybedebileceğini öngörüyor.
Yetkililer «birkaç yıl içinde robot üretiminin düşük
vasıflı işlerin yerini alacağını, yeterli beceriye sahip
olmayan ve işinden çıkarılan işçilerin, sömürücü
koşullarda ve düşük ücretli işlerde çalışma zorunluluğunun ortaya çıkacağını» belirtiyorlar. Otomasyon halihazırda dünya çapında üretimde devrim
yaratmaya ve işgücü maliyetlerini düşürmeye devam ediyor. Uluslararası Robotlar Federasyonu, gelecek yıl 250 bin adet endüstriyel robotun, otomobil, elektronik ve yeni makine üretmeye yardımcı
olmak amacıyla piyasaya çıkacağını tahmin ediyor.
Rapor, iş kayıplarından en çok etkilenen beş ülke
arasında Vietnam’ın en kötü durumda olacağını
tahmin ediyor ve toplamda 36 milyon insanın yerini robotlarla değiştirdiği tahmin ediliyor.
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ABD, Türkmenistan’dan pamuk
ithalatını yasakladı
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP), yaptığı açıklamada “Türkmenistan
pamuğuyla kısmen veya tamamen üretilen tüm pamuk veya pamuklu ürünlerinin” ithalatının yasaklandığını bildirdi.
Türkmen pamuk endüstrisi ile ilgili insan hakları ihlalleri konusunda gelen çok
sayıda şikayet, uluslararası tekstil firmalarının son yıllarda bu ülkeden gelen pamuğu, ürünlerinde kullanmamalarına yol açmıştı.
Yetkililer ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansının aldığı bu kararın dünyanın en
büyük devletlerinden bir tanesinin zorunlu işgücünü durdurmak adına önemli
bir adım olduğunu belirtiyorlar. Yetkililer ayrıca CBP’nin bundan sonraki süreçte Türkmen pamuğuyla yapılan malların sevkiyatlarını tespit ederek ve durdurarak yasağı uygulamaya koyması gerektiğini eklediler.

Güneydoğu Avrupa, lüks markaları hızlı moda servisi ile
yakalamayı hedefliyor
Bulgaristan, Romanya ve diğer Balkan ülkeleri Paris ve Milano’daki moda devleri için hızlı moda adına daha büyük bir potansiyel oluşturuyorlar. Balkan ülkeleri hızlı moda sektöründe Türkiye, Çin ve Afrika ülkeleri ile rekabet ettiklerinden
kar marjları gittikçe düşüyor. Lüks moda sektöründe ise daha az parça mal üretilirken daha fazla kar elde ediliyor.
200 lüks marka yöneticisi ile yapılan anket çalışmasında katılımcıların %80’i, yakın tedarikçi seçiminin gittikçe önemli bir trend olduğunu belirttiklerini ortaya
koyuyor. Lüks moda sektörünün bu yıl %5 artış göstermesi öngörülürken, Güneydoğu Avrupa ülkeleri bu sektörden daha fazla pay alabilmek için özellikle
Portekiz ile rekabet ediyorlar.
Lüks moda sektör yetkilileri ise kolaylık ve yakınlığın tedarikçi seçiminde kullanılan kriterlerden sadece ikisi olduğunu, ancak bunun yanı sıra kalite, güvenilirlik ve şirket davranış politikalarının da önemli olduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz sene Bulgaristan 2,6 milyar euro ve Romanya 1,5 milyar euro değerinde
konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdi. Bulgaristan ise sektörün en büyük probleminin yetenekli işgücü eksikliği olduğunu belirtiyor.
Bir sektör yetkilisi konfeksiyon sektörünün hafif sanayi olarak değerlendirildiğini ancak hiçte öyle olmadığını, insanların çok fazla beceriye ihtiyacı olduğunu
ve doğru becerilere sahip bir insanın ancak emekli olma yaşına doğru geliştiğini belirtti.
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Çin pamuk ithalatı 2019/20 sezonunda
3 milyon tona ulaşacak
Sektör yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre Çin 2019/20
sezonunda 2-3 milyon ton (10-15 milyon balya) pamuk ithalatı yaparak dünyanın önde gelen pamuk ithalatçılarından biri
olabilir. 2017/18 sezonunda Çin pamuk ithalatının 5 milyon
ton olması öngörülüyor.
2019/20 sezonu pamuk ithalatı tahmini, Çin Pamuk Endüstrisi
Derneğinin bu hafta başlarında yaptığı açıklamada, Pekin’in
yurtdışı alımlarını artırmak için daha fazla ithalat kotası vermesinin ardından geldi.
Uzun süredir hükümetin pamuk stoklarını düşürmek için verdiği çaba ve iç piyasa talebinin artması sonucunda oluşan
pamuk açığını karşılamak için pamuk ithalatı önümüzdeki
sene arttırılacak. Çin pamuk üretimindeki artışın, sınırlı tarım
arazileri ve yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle düşük olması
bekleniyor.
Çin pamuk kullanımının 2018/19 sezonunda 1,5 milyon balya
artarak 41,5 milyon balyaya ulaşması bekleniyor. Çin viskon tüketiminin ise 4 milyon ton olması öngörülüyor.

ITM 2020 süresi beş güne uzatıldı
Tekstil ekipmanları ve ürünleri konusunda bölgenin en büyük
fuarı olma niteliğini taşıyan ITM 2020 fuarının süresi, katılımcı
ve ziyaretçilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda beş
güne yayıldı. ITM 2020 fuarı 2 - 6 Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.
14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen ITM 2018 Fuarı, 94 ülkeden gelen yabancı ziyaretçilerin buluşma noktası
oldu.
ITM 2018 uluslararası tekstil makineleri fuarı, dünya çapında
büyük bir başarı yakaladı ve katılımcılar ve ziyaretçiler ile yapılan anketlerde, dört günlük fuar süresinin bu kadar büyük bir
organizasyon için yeterli olmadığı belirtildi. Bu nedenle, 2020
fuarının süresi beş güne uzatıldı.
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Türkiye, Çin’den tekstil ithalatını azaltmak
istiyor
Türkiye dış ticaret açığını azaltmak için Çin’den yapılan tekstil ithalatını azaltmak istiyor. Türkiye 2017 yılında 10,1 milyar dolarlık tekstil ürünleri ithalatı
gerçekleştirirken, ithalatın %25’i Çin’den gerçekleştirildi.Devlet yetkilileri ise
Çin’den yapılan tekstil ithalatına Türkiye’ye katma değer getirmesi koşuluyla
destek verdiklerini belirttiler.
Yeni yapılacak uygulama ile Temmuz ayından itibaren Çin’den yapılacak tekstil
ürünlerinde ek belgeler talep edilecek. Sektör yetkilileri bu talebin maliyetleri
arttıracağını ve termin sürelerinin uzamasına yol açacağını düşünüyorlar. Yetkililer ayrıca ek belge talebinin 2019 Ocak ayına ertelenmesi yönünde istekte
bulunduklarını belirttiler.

İkinci el giysi ticaretinde Ruanda – Trump savaşı kızışıyor
luğu (EAC) ülkeleri Kenya, Tanzanya, Ruanda ve
Uganda Temmuz 2016’da ikinci el kıyafetlere
yönelik gümrük vergilerini artırdı. Ruanda ithalat vergisini 20 sentten kilogram başına 2,50
dolara çıkardı. Ruanda hükümeti bu şekilde dış
ticaret açığının azalmasını, iç talebin artmasını,
yeni fabrikaların açılmasını ve daha iyi ücretli iş
imkanlarının oluşmasını planlıyor.

ABD ticaret temsilcileri, Mart ayında Ruanda’yı
ikinci el kıyafetlere uygulanmaya başlayan ek
vergileri 60 gün içinde kaldırmaması halinde
AGOA (Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası) anlaşmasından yararlanamayacağı konusunda uyardılar. Bu süre 28 Mayıs tarihinde doldu.
Bunun yanı sıra Çin’in Afrika’ya verdiği özel
önemde ABD’nin kıta ile olan ilişkilerini zorluyor. Çin hükümeti kıtaya yıllardır on milyarlarca dolar yatırım yapıyor. ABD ile 2000 yılında
uygulanmaya başlanan AGOA anlaşması kapsamında ise gelişmekte olan Afrika ülkeleri,
arasında tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin de
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bulunduğu 6.500’e yakın ürünü gümrüksüz bir
şekilde ABD’ye ihraç edebiliyor.
Ruanda 2020 yılına kadar orta gelirli bir ülke
olma yolunda ilerlerken, hazır giyim sektöründe 25.000 kişiye istihdam yaratmayı hedefliyor,
fakat Avrupa ve ABD’den ithal edilen ucuz ikinci el giysiler iç piyasa talebini kısıtlıyor.
Yerel hazır giyim üreticileri yaklaşık %50 kapasite kullanım oranı ile çalışırken, ikinci el kıyafetlerin satış fiyatı bile kendi üretim maliyetlerinin
altında kalıyor. Bu nedenle Doğu Afrika Toplu-

Bununla birlikte ABD Ticaret Temsilcileri ofisinden gelen ültimatom büyüme önünde potansiyel bir engel oluşturdu. Bu ültimatom geçtiğimiz yıl Mart ayında Amerikalıların kullanılmış
kıyafetlerini toplayan ve yeniden satan şirketleri temsil eden ABD merkezli bir kuruluş olan
İkinci El Malzemeler ve Geri Dönüştürülmüş
Tekstil Derneği’nden (SMART) alınan bir şikayet
sonrasında geldi. ABD’de kullanılmış kıyafetler
1 milyar dolarlık bir endüstri oluşturuyor. İkinci
el kıyafetler genel olarak yoksul ülkelere satılıyor. Afrika bu ürünler için büyük bir pazar potansiyeli taşıyor.

Moğolistan, Çin ile ortak platform üzerinden kaşmir ticaretini
küreselleştirmeyi hedefliyor
Dünya ham kaşmir üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren Moğolistan, Çin’in Bohai borsasında yeni bir online platform
açarak, dünyanın en lüks moda firmaları tarafından kullanılan
kaşmir elyafının ticaretini artırmayı hedefliyor. Moğolistan’da
tahmini olarak 27 milyon keçi bulunuyor ve yıllık 10.400 tonluk kaşmir üretiliyor. Moğol yetkililer yaptıkları açıklamada Bohai
Ticaret Borsası ile yapılan işbirliğinin sadece Çin’de değil, diğer
ülkelerde de Moğol ürünleri için bir pazar oluşturacağını açıkladılar. Kaşmir satın almak isteyen bir alıcının Moğolistan’a gelmesine gerek kalmadan, Bohai ticaret borsası üzerinden alım
yapmasına imkan verecek diye eklediler. Bohai Ticaret Borsasında halihazırda pamuk, kaşmir, kaz tüyü gibi tekstil ürünlerinin
ticareti yapılıyor.

Moda ve çevre
Almanya’da neredeyse her köşe başında eski
giysilerin atıldığı konteynerleri görmek mümkün. Kullanılmayan eski giysilerin %75’i bu konteynerlerde toplanıyor. Ancak Almanlara pratik
gelen bu sistem, dünyanın başka bölgelerinde
sorunlara yol açıyor. Almanya’daki eski giysilerin büyük bölümü Asya ve Afrika’daki ülkelere
gönderiliyor. Doğu Afrika’daki pek çok ülke ise
artık eski kıyafetleri kabul etmek istemiyor.
Batılı gelişmiş ülkeler hem çok hızlı hem de çok
fazla tüketiyor. Dünya genelinde son 15 yılda
satılan giysi miktarı iki katına çıkarken, giysilerin ortalama kullanılma süresi gittikçe azalıyor.

Aldığımız yeni bir giysiyi ortalama bir sene kullanıyoruz. Yırtılan kıyafetleri dikip tekrar kullanmaktansa çoğunlukla atmayı tercih ediyoruz.
Yetkililer daha az alışveriş yapmamız ve aldığımız kıyafetleri belki dünyanın başka bir yerinde
bir başkasının giymesini umarak kısa süre sonra konteynerlere atmaktansa daha uzun süre
kullanmamız gerektiğini dile getiriyor. Tekstil
üretimi her yıl bir milyar ton kardondioksit salınımına yol açıyor. Bu miktar her yıl tüm uluslararası uçuşlar ve gemi yolculuklarında salınan
karbondioksit oranının toplamından daha fazladır.

Etiyopya telekom ve bankacılık sektöründeki yabancı yatırımlar
için hazır değil
Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome
Wirtu Salı günü yaptığı açıklamada, Etiyopya’nın telekom ve bankacılık sektörlerinde
henüz yabancı yatırımlara hazır olmadığını,
üretim sektörünü geliştirmekle ilgilendiğini
söyledi. Afrika’daki son telekom tekellerinden
birine sahip olan ülke, ekonomiyi tarımdan
üretime dönüştürmek için on yılı aşkın süredir
yabancı şirketlerin fabrika kurmalarına izin veriyor. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada “Önceliğimiz imalat sektörü. Etiyopya, tekstil, deri
ürünleri, ilaç, gıda işleme ve tarım gibi imalat
sektörlerindeki yatırımlara kapı açıyor ”diye ekledi.
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Türkiye’nin Balkanlarda artan nüfuzu bazı
AB ülkelerini endişelendiriyor
Brexit nedeniyle ikinci plana atılan Avrupa Birliği (AB) genişleme politikası ve borç + göç krizi
nedeniyle Balkan ülkeleri, AB ülkeleri ve Türkiye
arasında rekabet alanı haline geldi. Çin ve Rusya gibi ülkelerde bölgede etkilerini arttırmaya
çalışıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde ise AB liderleri, Sırbistan,
Arnavutluk, Bosna, Karadağ, Makedonya ve
Kosova liderleri ile bir araya gelerek, daha fazla
bağ kurmayı ve radikalizmle mücadeleden göçün kontrolüne kadar olan meselelerde daha
yakından çalışmayı kabul ettiler.
Bununla birlikte Batı Avrupa hükümetlerinin
ve yatırımcılarının Balkanlardaki küçük ve bölünmüş pazarları ihmal ettikleri konusundaki

algı büyüyor. Sırbistan Ticaret Odası Başkanı
Marko Cadez, Türk yatırımcıların, Batılı ülkelerden yatırımcıların aksine az gelişmiş bölgelere
gittiklerini belirtiyor. Örneğin bir Türk şirketi,
Krupanj’daki bir tekstil tesisinde 300’den fazla
iş yarattı. 2014 yılındaki sellerden çok etkilenen
bir şehir için son 30 yılın en büyük yatırımı gerçekleşti.
Sırp Ticaret Odası’na göre, geçtiğimiz yıl 20
Türk fabrikası faaliyete geçti veya inşaatına
başlandı. Türkiye ile Batı Balkanlar’daki altı AB
ülkesi arasındaki ticaret hacimleri yıllardır istikrarlı bir şekilde arttı ve 2002 yılında 435 milyon
dolar iken, 2016’da 3 milyar dolara yükseldi.

İşimizi elimizden alan robotlar
gelişmiş ülkeler için iyi iş çıkarıyor
Yapay zeka, akıllı sensörler, duyu ve kaçınma
sistemleri dahil olmak üzere gelişmekte olan
teknoloji yeni şekillerde bir araya geliyor. Robotlar da tıpkı insanlar gibi birlikte çalışan
makinelerden oluşan bir ağa dönüşüyor. Bir
sürecin tüm adımlarını gerçekleştiren tek bir
robottan ziyade, her biri farklı bir veya birkaç
görevde başarılı olan ve bir sonraki iş koluna
başlamak için diğer robotlarla iletişim kuran bir
ağ oluşuyor. Bu süreç emek yoğun bir fabrikadaki iş akışından farklı değil. Robotlar saatlerce,
ara vermeksizin, korkunç koşullarda ve ücret
ödemeden çalışabiliyorlar.
Georgia Tech Üniversitesi ile işbirliği yapan
SoftWear Automation firması, herhangi bir
insan müdahalesi olmaksızın bir çift kot veya
tişört üretebilen Sewbots’u tanıttı. Sürücüsüz
otomobillerin otoyolda gezdiği bir dönemde
bu robot çok etkileyici gelmeyebilir, ancak
tekstil ürünleri yumuşak olduklarından robot
üretimlerinde birçok zorlukla karşılaşılıyor. Kumaşlar ayrıca renk, esneklik ve dizayn konusunda çok değişkenlik gösterdiklerinden, üretim sürecinde deneyimli işçilerin müdahalesi
gerekiyor. Softwear’in diğer sistemleri ile birlikte bir Sewbot çalışma hattı ise sekiz saat içinde,
17 işçinin üretebileceği 1.142 tişört üretiyor.
Sewbo, giysilerin üretimi için son derece uzmanlaşmış robot ekipleri icat etmekten ziyade,
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dikişi yapmadan önce kumaşa sertleştirici ekleyen bir proses ortaya koydu. Bu sertleştirici
madde kumaşın sert plastik tabaka gibi davranmasını sağlıyor. Sewbo’nun robotları sertleşen kumaşta dikiş işlemlerini gerçekleştiriyor.
Daha sonra yıkanan kumaş tekrar eski doğal
dokusuna dönüyor.

Özellikle konfeksiyon üretiminde daha ucuz
olan ürünlere olan talep, konfeksiyon üretiminin Doğu Asya ülkelerine kaymasına yol
açmıştı. Yeni robot sistemleri üretim maliyetlerinin çok artmadan ABD’ye geri dönmesini
sağlayabilir.

Florida Üniversitesi tarafından üretilen yenilikçi kumaş isteğe
göre renk değiştirebiliyor
Florida Üniversitesi tarafından geliştirilen yenilikçi bir dokuma
kumaş, kullanıcının isteğine bağlı olarak renk değiştirebiliyor.
Dokuma iplikleri sentetik bir polimerden üretiliyor. Kullanılan
ipliklerin her biri içinde ince bir metal mikro tel içeriyor. Elektrik
akımı mikro tellerden geçiyor (mikro teller cilde temas etmiyor)
ve böylece ipliğin sıcaklığını hafifçe yükseltiyor. İpliğe aplike edilmiş olan özel pigmentler sıcaklık etkisi ile ipliğin rengini değiştiriyorlar.
Sıcaklık değişimi cep telefonu ile başlatılabiliyor. Kumaş sıcaklığında yaşanan artış kullanıcı tarafından zar zor fark edilecek
kadar düşük seviyede kalıyor. Kullanıcı akıllı cihazlar üzerinden
kullanılabilecek bir uygulama yardımıyla çeşitli desenler ve renkler arasında seçim yapabiliyor.
Dokuma kumaşın ileride gömlek üretiminde de kullanılabileceği
ve sadece giysiler için değil aynı zamanda döşemelik kumaşlar
ve duvar süslemeleri için de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Vietnam tekstil endüstrisi AB ticaret
anlaşmasından yararlanmak için yeni
makineler satın almalı
Alman sanayi temsilcileri, Vietnamlı tekstil üreticilerinin AB ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasından daha fazla yararlanmak için makine
yatırımı yapmaları gerektiğini belirttiler.
Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, tekstil ürünleri
ve tekstil makinelerine uygulanan gümrük vergisi 7 yıl boyunca sıfırlanacak.
Vietnam’ın AB’ye olan konfeksiyon ihracatı
2017 yılında %6,3 artış göstererek 3,79 milyar
dolara ulaştı. Almanya ise Tayvan, Japonya, Çin
ve Güney Kore’nin ardından yıllık 40 milyon
euro ihracat ile Vietnam’ın en büyük 5. tekstil
makineleri tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Almanya ise Vietnam’ın hem konfeksiyon sektörüne katma değer artışı sağlayacak yatırımlara hem de kumaş tasarımını geliştirecek iplik ve
kumaş makineleri yatırımlarına önem vermesi
gerektiğini düşünüyorlar. Vietnam’ın bu şekilde
Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerine karşı avantaj
sağlayacağını ve serbest ticaret anlaşmasından
faydalanabileceğini belirtiyorlar.
Vietnam’dan alınan konfeksiyon ürünlerinde
tedarik süresinin yaklaşık 2 ay olduğu ve bu
sürenin Romanya, Bulgaristan ve Tunus gibi
konfeksiyon üretiminin yapıldığı yakın bölgelere göre büyük dezavantaj yarattığı belirtiliyor.

Ancak yetkililer Almanların satış sonrası servis
ağının zayıf olması ve uygun ödeme planları
sunamadığı için Vietnam’ın artan tekstil makineleri ihtiyacına yeteri kadar cevap veremeyeceğini düşünüyor. Japonya’nın bu konularda
Almanya’dan daha iyi olduğu ve gerek yerel
bankalar gerekse Japon bankalarının yerel şubeleri aracılığıyla uygun ödeme koşulları sunduklarını belirtiyorlar.
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Ukrayna hükümeti yerli tekstil endüstrisinin gelişmesi için 300
milyon dolar tahsis edecek

Yetkililere göre, Ukrayna hükümeti önümüzdeki iki yıl içinde yurtiçi tekstil endüstrisinin gelişmesine yönelik olarak yaklaşık 300 milyon dolar tahsis edecek. Bir hükümet sözcüsü yaptığı
açıklamada, fonların büyük kısmının Ukraynalı
tekstil üreticilerine doğrudan ve dolaylı olarak
sübvansiyonlar olarak sağlanacağını söyledi.

Seçilen Ukraynalı tekstil üreticileri, teknoloji
yatırımları ve hammadde tedariklerini genişletmelerine yardımcı olma konusunda desteklenecek.Ukraynalı tekstil üreticileri pamuk
ithalat fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle
önemli maddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ukrayna hükümeti sübvansiyon planlarının bir parçası olarak Ukraynalı tekstil üreticilerinin pamuk satın
alma masraflarını düşürmeyi hedefliyor. Buna
ek olarak, hükümet, yerli tekstil imalatçıları
için maaşları önemli ölçüde artırmayı, mesleği
daha prestijli hale getirmeyi, daha deneyimli
çalışanları çekmeyi ve elde tutmayı planlıyor.
Ukrayna tekstil sektöründe çalışan işçilere yönelik ücretler Mayıs ayında% 30 oranında artırılacak. Başbakan geçtiğimiz günlerde yaptığı
bir açıklamada «Şu anda Ukrayna tekstil ve hafif sanayisinde çalışan sayısı 80.000 kişi olarak

tahmin ediliyor. Ücretlerin seviyesi, Ukrayna
sanayi ortalamasının % 70‘i düzeyindedir» diye
belirtmişti. Tekstil işçilerinin yaklaşık %75’ini
kadınlar oluştururken, bu işçilerin Ukrayna’da
yaygın olarak görülen toplumsal cinsiyet önyargıları nedeniyle ücretlerle ilgili ayrımcılık
yapıldığına dikkat çekiliyor. Başbakanlık sözcülerine göre, yerel tekstil üreticilerine doğrudan
destek sağlanmasının yanı sıra, hükümet ülkenin önde gelen tekstil işletmelerinden bazılarını yabancı yatırımcılara satma olasılığını da
dışlamadı. Sözcü, hükümetin yalnızca maddi
sıkıntılar yaşayan ve satın alındıktan sonra kapsamlı yatırımlar yapılabilen tekstil işletmelerini
satacağını söyledi.

Ticaret savaşı olsun ya da olmasın, ABD pamuk ihracatı için iyi bir
yıl olacak
nedeniyle üretimlerini kısıyorlar. Bu durumun
pamuğun tekstil sektöründeki pazar payını artırabileceği düşünülüyor.
Ticaret anlaşmazlığı nedeniyle kısa vadede
ABD’nin Çin’e olan pamuk ihracatının büyük
oranda artabileceği ve üreticilerin tarifelerin
uygulanmaya başlamasından önce olabildiğince fazla ithalat yapmaya başlayabilecekleri
dile getiriliyor.
ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) verilerine göre
2017/18 döneminde ABD pamuk ihracatının
14.8 milyon balyaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam geçen seneki 14.9 milyon balya
sonrasında 2005/06 yılından bu yana ulaşılan
en büyük ikinci miktar. Çin ABD’nin 2017/18
dönemi pamuk ihracatında %16 ile en yüksek
payı almıştı.

Son dönemde artan ABD-Çin ticaret savaşının
ABD’nin yükselen pamuk ihracatını bu yıl için
etkileyemeyeceği öngörülüyor. Güçlü talep,
Hindistan’da pamuk hasadının kötü geçmesi
ve Çin sentetik elyaf üretiminin düşmesi bunun başlıca sebeplerinden.
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Çin hükümetinin ABD hükümetinin uygulamalarına benzer şekilde pamuk ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere ABD malları ve
emtiaları üzerinde yeni tarifeler önermesi bekleniyor. Çin polyester ve nylon kumaş üreticileri karşı karşıya kaldıkları sıkı çevre politikaları

ABD’li yetkililer ABD pamuğunun üstün kalitesi
nedeniyle olumsuz koşullardan daha az etkilendiğini ve en çok tercih edilen pamuk çeşidi
olduğunu belirtiyorlar.
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TÜRKİYE GÜÇLÜ TEDARİK MERKEZİ OLARAK

TEKRAR OTORİTE OLUYOR

Çalışma ve iletişim şekillerimizde, boş zamanlarımızı değerlendirmede, işyerine giderken
kullandığımız ulaşım yöntemlerinde ve alışveriş seklimizde büyük değişimler gördüğümüz
bir çağda yaşıyoruz. Dijitalleşme, e-ticaret ve
sosyal medya, kendimize daha fazla zaman
ayırmamızı sağladı ve zihnimizi birçok açıdan
dönüştürdü.
Günümüzde, tüketiciler yeni ve kendileri için
uyarlanmış ürünleri arıyorlar ve hemen sahip
olmak istiyorlar. Birçok tüketici alışveriş yaparken de, satın aldıkları ürünün çevreye veya
tedarik zincirinin her kademesinde yer alan
insanlara verdiği zarara katkıda bulunmadığından emin olmak istiyor.
Bu dönüşümler perakendecileri, satın alma
süreçlerini tekrar gözden geçirmeye ve ürünlerinde ve değer zincir analizlerinde daha yaratıcı ve sürdürülebilir değişimler yapmaya zorlamıştır. Esnek ve katma değer sağlayan fırsatlara
olan ihtiyaç artmaktadır.
Yaklaşık 50 yıllık bir süreçte, Türkiye, Avrupa ve
ABD’deki perakendeciler için çözüm ortağı olmuştur. Türkiye, yetenek ve teknolojiye yaptığı
yatırımlarla, Avrupa’nın en iyi 3 tedarikçi ülkesi
arasında kalabilmiştir. Ülke, politik ve finansal
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zorluklarla karşı karşıya kalsa da, Türkiye’nin
genç kuşağının girişimcilik arzuları, perakendecilerin karşılaştıkları yeni zorlukları karşılayacak
nitelikte olmuştur.
Türkiye’de tekstil ve giyim sektörünün entegre
üretim kapasitesi, tasarım, Endüstri 4.0 anlayışı
ve yetenekli genç işgücü ile yeni bir seviyeye
yükselmiştir. Küçük miktarlarda hızlı üretim
esnekliği ile perakendecilerin yeni ürünleri ve
trendleri denerken aynı zamanda sezonunda
daha büyük miktarlarda üretim yapmasına olanak sağlamıştır. Satın almacılar, ihtiyaç duydukları anda raflara yeni moda ürünler getirmek
için gereken düşük maliyetten, satış sonrası
marjdan ve daha düşük stok imkânlarından
yararlanmaya başladılar. Yılbaşından bu yana
Türk lirasının euro ve dolara karşı büyük değer
kaybetmesi, Türkiye’den yapılan satın alımların
daha da artmasına neden olmuştur.
Bazı ürün kategorilerinde, Türkiye şu anda Asya
tedarikçileri kadar rekabetçi konumdadır. Ülkede üretimlerin basit tişörtlerden, moda denim,
gömlek, elbise, bluz, iç giyim, mayo, triko ve
çorap, kemer ve hatta çanta gibi aksesuarlara
kadar çeşitlilik göstermesi Türkiye’yi her kategoride ürünün alınabildiği tek durak noktası
haline getirmiştir. Son tüketicilerin ihtiyaçlarını

doğru zamanda ve doğru fiyatla karşılayabilecek dağıtım kanallarına sahiptir.
Türkiye’nin etik değerlerde şeffaflık ve ekolojik
düzenlemeler üzerine yaptığı yatırımlar, üreticilere diğer alternatiflere kıyasla stratejik bir
avantaj sağlamıştır.
Sadık olmayan tüketicilerin agresif bir şekilde
değişik satın alma sitelerine atlaması ve ürün
alternatifleri araması, Asos, Zalando, Boohoo,
Missguided, Amazon ve hatta Prisma gibi büyük hipermarket zincirleri gün geçtikçe ürün
tedariğini Türkiye’den sağlamaya başlamışlardır. Türkiye’nin 2018’deki toplam giyim ihracatı,
bir önceki yıla oranla yüzde 10 artarak 18 milyar dolardan fazla olacaktır. Sektörün sunduğu
toplam değer zincirini iyi bilen ABD’li üreticiler,
trendleri yakalayabilecek ve hızlı ve özel çözümler bulabileceklerdir. Inditex gibi sektörün
hızlı moda alanında ve H&M gibi sürdürülebilir
moda alanındaki büyük oyuncularının ithalat
rakamlarına baktığımızda, perakendecilerin
dikkate almaları gereken tek nokta var. Türkiye
etik & ekolojik modaya öncülük ediyor ve bugün sektörü yönlendiren şey de bu.
Kaynak: https://sourcingjournal.com/topics/
sourcing/turkey-sourcing-110555/

TİM’in yeni başkanı belli oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bugün yapılan seçiminde İsmail Gülle 149 oyla başkan olarak
seçildi.

Makam küçülecek hizmetler büyüyecek
Seçimin ardından bir açıklama yapan yeni TİM
Başkanı İsmail Gülle, TİM’in en medeni seçimini
gerçekleştirdiklerini söyledi. Gülle, “Bugünden
itibaren verdiğiniz bu görevi sizin adınıza en
güzel şekilde kullanacağım. Makam küçülecek,
hizmetler büyüyecek. Kimse oyunun dışında
kalmayacak” dedi. TİM’i söz verdiği gibi çok
farklı bir kurum haline getireceğini ifade eden
Gülle, “20 sene TİM’in her noktasında hizmet
ettim. Bundan sonra da daha güçlü, proaktif ve
yaratıcı olacağız. Kazanan ihracatçı oldu” diye
konuştu.

rik Fakültesi’nden mezun olan Gülle, ihtisas
programını İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi
Enstitüsü’nde yaptı. 1970 yılında babası merhum Halis Gülle’nin kurmuş olduğu Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini devir aldı.1999 - 2003 yılları
arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003
yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Tekstil ve Hammaddeleri Sektör
Kurulu Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi
Sektörler Konseyi Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcılığı, Sivaslı Sanayici
ve İşadamları Grubu Derneği Yönetim Kurulu
Başkanlığı, Ergene-2 Organize Serbest Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyet
Üyeliği görevlerini başarıyla yürütmekte. Gülle,
Sivas ve ilçelerinde yaptırdığı okullar, çok sayıda
orta ve yüksek öğrenim öğrencisine gerek bireysel gerekse kurumsal kaynaklardan sağladığı
burs olanakları ile eğitime destek vermektedir.
İsmail Gülle evli ve iki çocuk babası.

İsmail Gülle Kimdir?
1960 yılında Sivas’ta dünyaya gelen İsmail Gülle
ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı.
1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elekt-

Kaynak: http://www.tim.org.tr

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda, yapılan
seçimle TİM’in yeni başkanı da belli oldu. 439
delegeden 389’unun katıldığı seçimde oyların
149’unu alan İsmail Gülle, TİM’in 4’üncü Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Seçimde Tahsin Öztiryaki 140, Oğuz Satıcı da 109 oy aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 25. Genel
Kurulu, Haliç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,

Kordsa, FDI ve TPI’ı Satın Alma

İşlemini Tamamladı
Güçlendirme teknolojileri alanında faaliyet
gösteren Kordsa, iş alanlarını 2016 yılında
kompozit teknolojiler iş kolu ile genişlettikten
sonra, yaklaşık 100 milyon USD’lik bir yatırım
ile ticari havacılık sektörüne gelişmiş kompozit
malzemeler sağlayan Fabric Development Inc.
ve Textile Products Inc.’i satın almak için sözleşme imzaladı ve 27 Temmuz’da satın alma sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Bu satınalma ile Kordsa, organik büyümesini
Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile sürdürürken,
küresel çapta kompozit iş kolunda inorganik
büyüme fırsatları aramaktadır.

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Bu yeni adım,
özellikle Boeing ve Toray Composites Materials America Inc gibi havacılık sanayiinin büyük üreticilerinin stratejik tedarikçisi olmamızı
sağlayacaktır. Bu satın alma ile güçlendirme
teknolojilerindeki küresel liderliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar uçakların
lastiklerini güçlendirdik, şimdi de kompozit
teknolojilerimizle uçakların kanatlarını ve gövdelerini ve ayrıca inşaat güçlendirme teknolojilerimizle iniş pistlerini güçlendireceğimizi
söylemekten gurur duyuyoruz” dedi.

23

YURTİÇİ SEKTÖR GÜNDEMİ

“2018 yılında işverenlere

ne kadar asgari ücret
desteği verilecek?”
7103 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na
eklenen geçici 75 inci madde ile 2016 ve 2017
yıllarında uygulanmış olan asgari ücret desteğinin 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde de uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştı. Söz
konusu düzenleme ile destek şartları 2017 yılındaki uygulamayla aynı olmakla birlikte, işyerlerinin faydalanacağı desteğe esas prim gün
sayısının tespitinde dikkate alınacak günlük
sigorta prime esas kazanç tutarı (SPEK) ile günlük destek tutarının Bakanlar Kurulu’nca belirlenmesi kabul edilmişti. 20 Haziran 2018 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11668 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile söz konusu belirleme yapılmıştır. Buna göre, 2018 yılı Ocak-Eylül
döneminde işverenlere sağlanacak olan asgari
ücret desteğinde;
- Desteğe esas günlük SPEK tutarı 120 TL
- Toplu İş Sözleşmesi uygulanan işyerlerinde
desteğe esas günlük SPEK tutarı 180 TL,
- Günlük destek tutarı ise 3,33 TL olarak uygulanacaktır.
Destek kapsamına giren sigortalılar
Asgari ücret desteğinden uzun vadeli sigorta
kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası)
tabi olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
Sağlanacak olan destek tutarı
Söz konusu destek, SGK’da tescil edilmiş işyeri dosyası bazında uygulanacak ve SGK işyeri
tescilinin 01 Ocak 2018 tarihinden önce veya
sonra olmasına göre söz konusu destekten
yararlanma şartları ve destek hesaplanma şekli
farklı olacaktır.
2018 yılından önce SGK’da tescil edilmiş işyerlerinde destek hesaplaması
2017 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime
esas günlük kazancı 120 TL ve altında bildirilen
sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını
geçmemek üzere; 2018 yılında cari aya ilişkin
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya
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muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde
bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 3,33 TL’nin çarpımı sonucu
bulunacak toplam tutar, işverenlerin faydalanacağı destek olacaktır.
Ancak, bu hesaplamada 30.11.2017 tarihinden
sonra geriye yönelik olarak 2017 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikte aylık
prim ve hizmet belgesi verilmesi durumunda
bu belgelerdeki prim gün sayıları ile prime
esas kazanç tutarları 2018 yılı asgari ücret desteğine esas prim gün sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
2018 yılında SGK’da tescil edilen/
edilecek olan işyerleri
SGK’da ilk defa 2018 yılında tescil edilen/edilecek olan işyerlerinde ise, uzun vadeli sigorta
kollarından (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bildirimi yapılan sigortalıların toplam prim
ödeme gün sayıları ile 3.33 TL’nin çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar, işverenlerin
faydalanacağı destek olacaktır. Bu kapsamdaki
işyerleri açısından 120 TL sınırı uygulanmamaktadır.
Bu durumda, asgari ücret desteğinden yararlanma bakımından 2018 yılında SGK’da tescil
edilmiş/edilecek olan işyerleri daha avantajlı
olmaktadır.
Zira, 2018 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde, destek tutarına esas prim gün sayısı hesaplanırken sigortalıların sigorta primine esas
günlük kazançlarının 120 TL ve altında olup
olmadığı üzerinde durulmaksızın, prime esas
kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları
hesaplamada esas alınmakta ve Bakanlar Kurulunca belirlenmiş olan 3,33 TL’lik günlük tutar
ile çarpımı suretiyle bulunacak toplam tutar
kadar destekten yararlanılacaktır.
Ancak, 30.11.2018 tarihinden sonra geriye yönelik 2018/Ocak-Eylül dönemi için asıl, ek veya
iptal nitelikte verilen aylık prim ve hizmet bel-

gelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim gün sayıları ve
prime esas kazançlar asgari ücret destek tutarı
hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
Destek süresi
2016 ve 2017 yıllarında asgari ücret desteği
bütün yıl için (12 ay) sağlanmıştı. 2018 yılındaki
asgari ücret desteği ise sadece Ocak-Eylül döneminde (9 ay) uygulanacak, son üç ay içinse
işverenlere asgari ücret desteği sağlanmayacaktır.
Alt işverenlik ilişkisinde uygulama
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi olan işyerlerinde,
asıl işveren ve alt işverenler münhasıran kendi
bildirgelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen
prim gün sayısı baz alınarak ayrı ayrı destekten
faydalanacaklardır.
Ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan faydalanma
Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde hizmetli
çalıştıranlar da aynı şartlarla teşvikten faydalanabilecektir.
Destek tutarının mahsubu
Asgari ücret desteğinden yararlanmak için
işverenlerin SGK’ya herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmayıp, SGK daha önce kendisine yapılmış sigortalılık hizmet bildirimlerini
esas alarak işyerlerinin yararlanacağı destek
tutarını resen hesaplayacak ve herhangi bir ay
için hesaplanan destek tutarı, takip eden ay
veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına
SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilip,
kalan tutar ödeme için banka ekranlarına yansıtılacaktır.
Söz konusu destekten Ocak 2018 döneminden itibaren yararlanılacağından, şuana kadar
ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ait faydalanılamamış olan asgari ücret destek tutarları
işyerlerinin mayıs ayında tahakkuk etmiş prim
borçlarından haziran ayı içinde mahsup edilecek, destek tutarını karşılayacak kadar borç
olmaması halinde ise sonraki aylarda mahsup
yapılacaktır.
Kaynak: www.dunya.com

TİM ile Türk Eximbank arasında
protokol
TİM ile Türk Eximbank arasında imzalanan protokolle Türkiye İhracatçılar Meclisi kaynakları
gerekli olması durumunda, Eximbank aracılığıyla ihracatın finansmanı için kullandırılabilecek.

olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye olarak,
ABD’nin aldığı tedbirlere, uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımızla ve DTÖ kurallarına
uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz. Üreticimizin ve ihracatçımızın bütün pazarlarda ve her koşulda haklı
davalarında her zaman yanında olacağız. Umuyoruz ki, ABD’li dostlarımız da en kısa sürede bu
gerçeği görecek ve küresel ekonomi ve yatırım
ortamı açısından yapıcı adımlar atacaktır. Bizler
her zaman olduğu gibi kendileriyle diyalog ve iş
birliğine açığız.”
“İhracatın yüzde 45’ini Eximbank finanse ediyor”
Pekcan, reel ekonominin son derece güçlü temelleri olduğu gibi finansal sistemin de oldukça sağlam ve derinlikli bir yapısının bulunduğuna dikkati çekerek, Eximbankın finansal sistem
içinde çok önemli bir aktör ve önemli bir banka
olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Eximbank arasında kaynak kullanımına ilişkin protokol imzalandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, imza töreninde
yaptığı konuşmada, bu protokolle TİM’in kaynaklarının gerekli olması durumunda, Eximbank aracılığıyla ihracatçılara, ihracatın finansmanı için kullandırılmasının önünün açılacağını
söyledi.
Ekonominin son günlerde çeşitli spekülasyonlara hedef olduğunu belirten Pekcan, bu
spekülatif saldırılar üzerinden ekonomiyle ilgili
kötümser senaryolar oluşturulmak istendiğini
dile getirdi.
Pekcan, Türkiye’nin kendi dinamiklerine, ekonominin gerçekliklerine odaklandıklarını vurgulayarak, bunun sonuçlarını el birliğiyle aldıklarını
bildirdi. Türkiye’nin bölgesinde, hatta küresel
ölçekte en hızlı büyüyen, en dinamik ülkeler-

den biri olduğuna dikkati çeken Pekcan, yılın ilk
çeyreğinde ekonominin yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlattı. Pekcan, Türkiye’nin üretim, ihracat,
büyüme performansının aynı güçle devam ettiğinin altını çizerek, geçici dalgalanmaların, spekülatif hareketlerin Türkiye ekonomisinin gerçeklikleriyle uyuşmadığını gördüklerini anlattı.
“Diyalog ve iş birliğine açığız”
Farklı bakanlıklarca alınan ek tedbirler sayesinde
mali piyasalara yöneltilen atağın bertaraf edildiğini hep birlikte gördüklerini belirten Pekcan,
şöyle devam etti: “En kısa sürede ekonomimizle
ilgili göstergeler olması gerektiği gibi istikrarlı
seviyelere de oturacaktır. Her zaman küresel
ekonomik iş birliğini destekleyen bir ülke olduk
ancak ne yazık ki ABD ticaret savaşlarını başlatarak, küresel ekonomik iş birliği nosyonuna zarar
verecek tek taraflı adımlar atmaktadır. ABD’nin
siyasi konularla ekonomik iş birliği konularını
hassasiyet gözetmeden birbirine karıştırdığına
şahit oluyoruz. Bu tüm dünya ekonomisini de

Eximbankın ihracatçıların finansman çeşitliliğini
sağlayarak desteğini her geçen gün artırdığını
vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: “Herhangi
bir sermaye sorunu yoktur, sadece sermaye artış
talebimiz vardır ki ihracatçımıza daha fazla destek olabilelim. O da en kısa zamanda gerçekleştirilecek. Türkiye’deki ihracatın neredeyse yüzde
45’i Eximbank tarafından finanse edilmektedir.
Kur spekülasyonlarından ihracatçıların zarar
görmemesi için reeskont kredisi geri ödemelerinde de bunu sabitleştirmiş bulunmaktadırlar.”
Pekcan, bu dönemde TİM’in attığı adımın son
derece anlamlı olduğuna işaret ederek, “Onlar,
Eximbanka uzattıkları elin 10 misli kendilerine
kredi olarak geleceğinin bilincindedir. Akıllı tüccar bizim iş adamlarımız. Sağlam durabilmemiz
için ihracat ailemizin iki önemli kuruluşunun
yan yana stratejik bir projede bir araya gelmiş
olmasından kıvanç duyuyorum.” dedi.

Kaynak: www.dunya.com
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Bu okuldan mezun olanlar

kendi markalarını
yaratıyor...

İHKİB’in iştiraklerinden ve alanında Türkiye’nin en iddialı eğitim kurumları arasında yer alan
İstanbul Moda Akademisi’nden (İMA) 2017 – 2018 döneminde mezun olan öğrencilere diplomaları
verildi.
hedefi gerçekleştirdiğimizde tonaj olarak ihracatımızda hiç artış olmasa bile ülkemize 8,5 – 9
milyar dolar daha fazla döviz kazandırabiliriz.
Tasarımın sağlayacağı katma değer ve yapacağımız diğer çalışmalarla 33 milyar dolar ihracatı
yakalayacağız.”
Eğitimli gençlerimiz katma değerli
ihracat gücümüze güç katacak
Mustafa Gültepe, İHKİB’in Türkiye’de tasarımın
ve katma değerli ürerimin önemini keşfeden
ilk kurumlardan biri olduğunun altını çizdi.
Bugüne kadar 12 bin 632 mezun veren İMA’nın
da moda sektörünün yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere 10 yıl önce kurulduğunu
anlatan Gültepe, “Bugün diplomalarını alan
genç kardeşlerimizin sektörümüzün katma değerli ihracattaki gücüne güç katacağına inanıyorum” diye konuştu.
Katma değerli üretimi arttırma hedefinin geçen nisan ayında hazırladıkları ‘Dört Dörtlük
Eylem Planı’nın en önemli başlıklarından birini oluşturduğunu hatırlatan Mustafa Gültepe,
“Hazırgiyimde halen 20 dolar olan kilogram
başına ihracat gelirimizi 4 yıl içinde 30 dolara
çıkarmayı öngörüyoruz” diye konuştu.
İHKİB’in iştiraklerinden ve alanında Türkiye’nin
en iddialı eğitim kurumları arasında yer alan
İstanbul Moda Akademisi’nden (İMA) 2017 –
2018 döneminde mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.
Mezuniyet töreninde konuşan İHKİB Başkanı
Mustafa Gültepe, 17 milyar dolarla Türkiye’nin
ikinci büyük ihracatçı sektörü konumunda
bulunan hazırgiyim endüstrisinin orta vadede
60 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu
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hatırlattı. Hedefe ulaşabilmenin tek yolunun
daha yüksek katma değerli ihracattan geçtiğini
vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti.
“Hazırgiyimde ucuz ürün ihraç ederek
hedefleri tuturmamız imkânsız”
“Türkiye’nin hazırgiyimde ucuz ürün ihraç ederek hedeflerine ulaşması mümkün değil. Biz bu
gerçekten hareketle geçen yıl hazırladığımız
‘Hazırgiyim Sektörü Vizyon Belgesi’ ışığında
oyun planımızı değiştirerek firmalarımızın önüne tasarım odaklı, markalı ve inovatif üretim
hedefini koyduk. Katma değerli üretimi arttırma hedefi, geçen nisan ayında göreve başlar
başlamaz hazırladığımız ‘Dört Dörtlük Eylem
Planı’mızın da en önemli başlıklarından birini
oluşturuyor. Hazırgiyimde halen 20 dolar olan
kilogram başına ihracat gelirimizi 4 yıl içinde
30 dolara çıkarmayı öngörüyoruz. Sadece bu

Seda Lafçı: Mezunların yüzde 14’ü kendi
markalarına tasarım yapıyor
İMA Direktörü Seda Lafçı da konuşmasında,
akademinin Türkiye’nin en iddialı moda okullarının başında geldiğini söyledi. Mezunlarının
yüzde 77’sinin sektörün çeşitli kademelerinde
çalıştığını, yüzde 14’ünün ise kendi markaları
altında tasarımlarını yaptıklarının altını çizen
Lafçı, “Burada araştırma ve deneysel yaklaşım,
hepsinden önemlisi alanında uzman bir kadromuz var. Teorik bilgiyi moda sektörümüzün
gerçekleriyle harmanlıyoruz ve gençlerimizi
mesleki yeterlilikte üst seviye çıkarıp mezun
ediyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından İMA’dan bu yıl mezun
olan 63 öğrenciye diplomaları İHKİB Başkanı
Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.
Kaynak: www.patronlardunyasi.com

Ekonomik kurumlarda

köklü değişim

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, ekonomik kurumların yapılarında da köklü
değişikliklere gidildi. Buna göre, yabancı sermaye, teşvikler ve yatırım ajansları ve YİD projelerinin
organizasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olacak.
kümelenme girişimlerine ait politikalar geliştirecek. Yerleşim alanları içinde bulunan sanayi
siteleri ve sanayi işletmelerinin bu alanların
dışına taşınmasına yönelik faaliyetler de yürütülecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın idari yapılanması, aldığı yeni görevlerle birlikte değişti.
Buna göre Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile birlikte Kalkınma
Ajansları Genel Müdürlüğü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturuldu.
Kararnamenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
yatırım teşvikleriyle ilgili görev veren maddesi
şöyle: “Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde düzenlenmesini temin
amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatın hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak , uygulamayı takip etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
bağlanan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ise yatırım teşvik ve
yabancı sermaye teşvik mevzuatıyla ilgili faaliyetler yürütecek. Genel Müdürlük, bu kapsamda, Cumhurbaşkanının programı, kalkınma
planları ve yıllık programlar çerçevesinde ülke
kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen
katkıların sağlanması ve yönlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlayacak.
24 Haziran seçimlerinin ardından geçilen
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, ekonomik kurumların yapılarında da köklü
değişikliklere gidildi. Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamak, üretim ve istihdamı artırırken cari açığı azaltmak amacıyla uygulanan
teşvik sistemi artık Ekonomi Bakanlığı yerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek. Yap İşlet Devret projelerinin organizasyonunu da yine bu bakanlık gerçekleştirecek.
Aynı şekilde bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması
amacıyla faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları

da kapatılan Kalkınma Bakanlığı yerine Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilecek.
Bakanlıkların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385’inci maddesi ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın görevleri belirleniyor.
Sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesi
amacıyla çalışma yapacak olan bakanlık, ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla verimlilik politika ve stratejilerini hazırlayacak.
Bakanlık, OSB’ler, endüstri bölgesi, teknoloji
geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için uygun alanların belirlenmesi yanı sıra

Yap İşlet Devret organizasyonu da bakanlıkta
Yeni dönemde, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü de Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yer alacak. Bu
kapsamda, ileri teknolojili ve yüksek maddi
kaynak gerektiren ve ilgili mevzuatla yatırım ve
hizmetlerin kısmen veya tamamen yerli veya
yabancı şirketler aracılığıyla, Yap İşlet Devret
modeli ile gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyonu Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yapacak. Ayrıca Yabancı
sermayeli yatırımları mahallinde tetkik ederek
değerlendirme işini de yine genel müdürlük
yerine getirecek.
Kaynak: www.dunya.com
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Kimya ihracatında

yüzde 24 artış

İKMİB verilerine göre, bu yılın temmuz ayında kimya ihracatı 2017’nin aynı ayına göre yüzde
24,25 artarak 1 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşti

rüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler ABD, Almanya, Mısır, Irak, İspanya, İtalya,
İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve Çin olarak
sıralandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, stratejik
öneme sahip kimya sektörünün ihracatında,
bu ay ABD’nin zirvede olduğunu belirterek,
şunları kaydetti:

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, bu yılın
temmuz ayında kimya ihracatı 2017’nin aynı
ayına göre yüzde 24,25 artarak 1 milyar 482
milyon dolar olarak gerçekleşti.

ve türevleri, kauçuk, kauçuk eşya ve anorganik
kimyasallar ürünleri ihraç edildi.

İKMİB’den yapılan açıklamaya göre, kimya ihracatında geçen ay ilk 10’da yer alan ülkeler ABD,
Irak, Almanya, Çin, Mısır, İtalya, Hindistan, İngiltere, Fransa ve İsrail oldu.

Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı,
kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Temmuz ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri, 504 milyon 472
bin 599 dolarlık ihracatla ilk sıraya oturdu.

Sektörün temmuz ayı ihracatı, 1 milyar 482
milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en
çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayi ihracatında, temmuz
ayında ABD zirveye oturdu.
Kimya sanayinin ABD’ye ihracatı, bu yılın temmuz ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 173,18 artışla 171 milyon 424 bin dolar oldu
ve son 5 yılda ABD’ye yapılan en fazla ihracat
rakamına ulaşılarak rekor kırıldı.
2018 yılının 7 aylık dönemde ise ABD’ye yapılan ihracat, 568 milyon 782 bin dolar ile Almanya’yı geçerek birinciliğe yükseldi. ABD’ye en
çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler,
organik kimyasallar, barut, patlayıcı maddeler
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Kimya alt sektörlerinde en çok “plastikler ve
mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

İkinci sırada 251 milyon 878 bin 809 dolarlık
ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer
alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 167 milyon 601 bin 327 dolarla üçüncü sırayı aldı.
Anorganik kimyasalları takiben ilk 10’da yer
alan diğer sektörler ise kauçuk, kauçuk eşya,
uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, eczacılık
ürünleri, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, muhtelif kimyasal maddeler, organik
kimyasallar ve yıkama müstahzarları oldu.
Sektörün 7 aylık ihracat performansına bakıldığında ise ocak-temmuz döneminde 2017’nin
aynı dönemine göre ihracatın yüzde 8,66
artışla 9 milyar 914 milyon dolara ulaştığı gö-

“Bildiğiniz üzere son dönemde ABD ile Türkiye
arasında üzücü bir gerilim söz konusu. Gerek
ABD’nin Çin’e karşı yaptırımları gerekse de
Türkiye’ye uygulamaya çalıştığı yaptırım sonucu birçok sektörümüzün ihracatında kayıplar
yaşanırken, kimya sanayide, temmuz ayında
2017’nin temmuz ayına göre 173,18 artışla
171 milyon 424 bin dolar ile en çok ihracatı
ABD’ye gerçekleştirdik. Bu rakam aynı zamanda ABD’ye gerçekleştirilen son 5 yıldaki en fazla ihracat rakamı ile rekor oldu.
Ayrıca, 2018 yılı 7 aylık döneme baktığımızda
da yine ABD’nin Almanya’yı geçerek, 568 milyon 782 bin dolar ile en çok kimya ihracatı
gerçekleştirilen ülke konumuna yükseldiğini
görüyoruz. Bu durum kimya sektörümüz adına sevindirici olsa da, ülkemizin ABD ile yaşadığı son kriz bizleri endişelendiriyor. Dost ve
müttefik, iki ülkenin uzun yıllara dayalı ticari
ilişkilerinin de olumsuz etkilenmemesi için
ABD yönetiminin ve Türkiye’nin atacağı adımlar çok önemli. Krizin uzamadan karşılıklı saygı
çerçevesinde çözüme kavuşmasını diliyorum.
Bununla birlikte ABD dışında, bir önceki yılın
aynı dönemine göre kıyasladığımızda temmuz
ayında Hindistan’a yapılan kimya ihracatının
yüzde 420,48 gibi yüksek bir artış göstermesi
de dikkat çekici bir gelişme.”

Kaynak: www.dunya.com

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çondur, pamukta bu yıl şartların olumlu gittiğini ve rekolte
beklentilerinin geçen yıldan iyi olduğunu dile söyledi.

Pamukta bu yıl işler yolunda
Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, pamukta rekoltenin geçen
yıldan daha iyi olduğunu söyledi. Aydın’ın en
önemli tarım ürünlerinden biri olan ve yaklaşık
600 bin dekar alanda üretimi yapılan pamukta
bu yıl işler yolunda gidiyor
Özellikle Aydın-Söke Ovası’nın vazgeçilmez
ürünü olan pamuk, bu yıl üreticisini güldürmesi bekleniyor. Rekoltenin iyi olduğunu açıklayan ATB Başkanı Fevzi Çondur, şartların bu
durumda seyretmesi durumunda pamuk üreticisin yüzünün güleceğini ifade etti. Çondur,

pamuğun kilosunun bu sene 10-11 liradan
alındığını açıkladı.
“İyi bir verim dönemi bekliyoruz”
Pamuk hasat döneminin tüm üretici ve tüccar camiasına hayırlı olmasını dileyen Çondur,
“Şu an için pamukta şartlar iyi gidiyor ve buna
paralel olarak iyi bir verim dönemi bekliyoruz.
Rekoltenin geçen yıldan daha iyi olmasını
bekliyoruz. Özellikle dolar kurundaki artışlardan sonra pamuğun maliyetleri çok yükseldi.
Özellikle gübre ve akaryakıt fiyatları yüksek.
Uluslararası borsalarda da pamuk fiyatları şu

an iyi durumda. Üreticimiz bu yıl pamuktan
güzel para kazacağını düşünüyoruz. Aldığımız
prim ne kadar iyi olsa da artış olmasını isteriz.
Türkiye olarak 1 milyon 700 bin kütlü pamuk
tüketimimiz var. Üretimimiz ise daha 1 milyon
tona ulaşmadı. Dünyanın en büyük pamuk
ithalatçılarından biriyiz. İnşallah önümüzdeki
dönemlerde kendi kendimize yetebilen ve
pamuk üreten bir ülke durumuna geliriz” dedi.

Kaynak: www.dunya.com
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Sanayiciye 16 maddelik

destek paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlerinden sonra bir önlem paketi de Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler,
KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki
yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek
çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık
bünyesinde yürütülen, “Destek ve Önlem Paketi” çalışmaları tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan
ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı. Bakan Varank, Kurban Bayramı öncesinde 16 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı.
Bakan Varank, pakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;
“Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan
sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin
olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme
adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate
alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf
ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi
16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.
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İşte 16 destek
1. Yerlileştirme Programı
Sanayimizin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin
739 ürün grubu; teknoloji seviyesi, ithalatımız
içindeki payı, uluslararası pazar ve rekabet potansiyeli ile ülkemizin üretim yetenekleri dikkate alınarak Bakanlığımızca incelendi.
Bu inceleme doğrultusunda, minimum 30
Milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli
ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmalarını
başlatıyoruz.
2. Yerli ürünlere fiyat avantajı
Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için
kamu ihalelerinde yerli ürünlere %15 zorunlu
fiyat avantajı tebliğinin etkin şekilde uygulanması için takip mekanizması oluşturuyoruz.
3. Sanayi İşbirliği Projelerinin etkin bir şekilde
uygulanması
Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, Sanayi İşbirliği
Projelerinin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturacağız.
4. Haksız rekabetin önüne geçilmesi
İthal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle gerçekleştirecek, yerli üreticimizin haksız rekabete
maruz kalmasını önleyeceğiz.

5. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi
Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının
kapsamını genişletiyoruz.
6. Teşvik belgeli yatırımcılara arazi tahsisi
Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım
yeri bulma süreçlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla protokol imzalayarak hızlandırıyoruz.
7. Yerel potansiyelin harekete geçirilmesi
Yerel potansiyeli harekete geçirmek ve refahın
tüm yurda dengeli yayılmasını sağlamak amacıyla, Kalkınma Ajansları üzerinden yaklaşık bin
500 projeye 500 milyon TL destek sağlayacağız.
8. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yeni destekler
Yıl sonuna kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine toplam 100 Milyon TL destek vereceğiz.
Tamamlanma aşamasına gelen teknoparklara
öncelik vererek, faaliyete geçmelerini hızlandıracağız.
9. Reel sektörün rekabet ve yenilikçilik kabiliyetinin artırılması
Bakanlığımız tarafından AB fonları desteği ile
yürütülmekte olan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı
sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon
Avro’luk fonu yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız.

Kaynak: www.dunya.com

10. Ar-Ge desteğine kur farkı düzenlemesi
TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programında yer alan 500 bin TL proje bütçesi üst
sınırını 600 bin TL’ye çıkaracağız.
TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği programında proje destek üst sınırlarını 200 bin
TL’ye çıkaracağız. TÜBİTAK Sanayi Destekleri
kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olacağız.
11. Ar-Ge’nin ticari ürüne dönüşmesi
Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve
ihracatını desteklemek amacıyla 50 Milyon TL
üretim yatırım desteği sağlayacağız.
12. Temel bilimler mezunlarına istihdam desteği
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek vereceğiz. Bu amaçla, yıl sonuna kadar 15
Milyon TL’lik desteği firmalarımıza aktaracağız.
13. KOSGEB’in alacaklarının ertelenmesi ve KOBİ’lere ihracat desteği
KOSGEB’in geri ödemeli destekler kapsamında
KOBİ’lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken
alacaklarını 2019 yılına erteleyeceğiz. KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması
amacıyla işletme başına 300.000 TL’ye kadar
destek vereceğiz.

14. Yatırım teşvik belgesi başvuru ücretlerinin
kaldırılması
Yatırımcının üzerindeki bürokratik yükü hafifletmek amacıyla yatırım teşvik belgesi başvuru
ücretini kaldırıyoruz.
15. TSE hizmet ücretlerinde %25 indirim yapılması ve TSE alacaklarının yeniden yapılandırılması
Sanayicimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla, Türk Standardları Enstitüsü tarafından
verilen TSE, TSE K, Hizmet Yeri Yeterlilik (HYB),
Helal Yönetim Sistemleri uygunluk belgeleri
belgelendirme ücretlerinde % 25 indirim yapıyoruz.
İhracatçımızın rekabet gücünü artırmak amacıyla, ihracat uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hizmet ücretlerinde de %25 indirim yapıyoruz.
Türk Standardları Enstitüsü’nün vadesi geçmiş
ve icra takibi başlatılmış alacaklarını yeniden
yapılandıracağız.
16. Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde %25 indirim yapılması
Girişimci ve yatırımcımızın fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlamak
amacıyla; Türk Patent ve Marka Kurumu’nun
patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerini %25 indiriyoruz.Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezalarındaki kurum paylarını
yeniden yapılandıracağız.
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Ev tekstili sektöründe

yeni rota: Afrika pazarı
Bazı tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresince yapılacak

Tekstil sektörü temsilcileri Home&Tex Ev Tekstili
ve Dekorasyon Fuarı öncesi Bursa’da buluştu.
Etkinlikte, yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 12
artıran ev tekstilinde, kur dalgalanmalarının etkileri ve alternatif pazarlar masaya yatırıldı.
Yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 12 artıran ve
kilogram katma değerini 8.46 dolara ulaştıran
ev tekstili sektörü, dövizde yaşanan dalgalanma
sonrası gözünü alternatif pazarlara çevirdi. Tekstilciler güçlü oldukları Avrupa Birliği pazarının
yanı sıra Afrika, Rusya ve Amerika pazarlarını da
iyi değerlendirmeyi planlıyor. Sektör yaşanan
zorlu süreci markalaşma, pazarlama ve teknik
tekstiller ve yeni pazarlara odaklanarak atlatmayı hedefliyor.
CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık
ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (TETSİAD) ev tekstili sektörünü Bursa’da
bir araya getirdi. “Dünya Piyasasında Son Trendler ve İhracat” konusunun işlendiği buluşmada
TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, İstanbul’daki
Home&- Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı’nı
bu yıldan itibaren eylül ayının son haftasında
düzenleyeceklerini, fuarın 26-29 Eylül tarihleri
arasında CNREXPO Yeşilköy’de ziyaretçilerini
ağırlayacağını kaydetti. Ev tekstili sektörüyle
ilgili değerlendirmelerde bulunan UTİB Başka-

32

nı Pınar Taşdelen Engin de, 2018 yılı ilk 7 aylık
dönemde UTİB’in geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 12 artışla 760 milyon dolarlık ihracat
yaptığını söyledi. Türkiye tekstil ihracatının bu
süreçte yüzde 9 artışla 5 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Engin, yıl sonu hedefinin 9 milyar
dolar, UTİB’in ise 1.3 milyar dolar olduğunu vurguladı. İhracat rakamından çok kilogram katma
değerinin önemli olduğuna işaret eden Engin,
“2018’in ilk 7 ayında UTİB’in kilogram başına ihracat değeri 8.46 dolar oldu. Bu değer Türkiye
genel tekstili için 4.29. Genel ihracat için ise 1.28”
dedi. UTİB’in 2018 yılında ABD’ye ihracat kilogram değerinin ortalama 12 dolar, Polonya’ya
14.2 dolar, İsviçre’ye 18.3, Japonya’ya 26.8 dolar
olduğuna dikkat çeken Engin, Türkiye’nin güçlü olduğu mekan tekstillerinde üst segmentte
üretim ve ihracatla dünya pazarının yüzde 5’ine
sahip olduğunu ifade etti. Son yıllarda gerileme
yaşanan Rusya pazarında yükselme trendinde
olunduğunu aktaran Pınar Taşdelen Engin, “Bu
yıl yüzde 217’lik artışla 18 milyon dolar ihracat
bandına geldik. Ayrıca 12 milyar dolarlık tekstil
ithalatı yapan Amerika pazarı hepimiz için çok
önemli. Türkiye’nin Amerika’daki Pazar payı ne
yazık ki yüzde 3. Potansiyelinin çok altında. Cari
açığın azaltılması çalışmaları kapsamında dış ticaret açığının azaltılmasına odaklanmamız çok
önemli. Tekstil çok özel bir sektör. Dış ticaret

fazlası veriyoruz ancak 9 milyar dolarlık ithalat
yapıyoruz. Bu ürünlerin bir çoğu Türkiye’de üretilebilir. Önümüzdeki dönemde teknik tekstiller,
markalaşma çalışmaları daha da önem kazanacak” diye konuştu.
CNR Afrika’ya Addis Ababa’dan açılacak
CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut da
yeni pazarlardan Etiyopya’da ticaret odasıyla iyi
niyet mektubu imzaladıklarını dile getirdi. 2018
yılında CNR Takviminde yer alan 6 -7 fuar için
alım heyetleri getireceklerini de duyuran Bulut,
Etiyopya’nın yanı sıra Kenya, Ruanda, Eritre ve
Sudan’dan da benzer alım heyetleri getireceklerini anlattı. Sahra altı Afrika’da 2019 yılında mobilya ve tekstil sektörlerinde fuarlar yapılması
için de görüşmelere başladıklarını ifade eden Ali
Bulut, sözlerine şöyle devam etti: “Afrika açılımımızın bir devamı olarak şu anda Afrika Birliği’nin
başkenti Addis Ababa’da yapımı devam eden
fuar ve kongre merkezinin işletmesine talip olduk. Resmi teklifimizi verdik. 2020’de açılacak
olan bu fuar alanının işletmesini alarak CNR Afrika’da 50 ülkenin serbest ticaret anlaşması imzaladığı alıcılarla buluşmayı hedefliyoruz.”

Kaynak: www.dunya.com

Tekstil mühendisi

yine yeniden

1980’lerde tıp, hukuk ve diğer mühendislikler kadar değerli olan ‘tekstil mühendisliği’ yine cazip hale
geliyor. Sektörün büyümesi, tekstil ürünlerinin kullanım alanlarının otomotiv, tıp, savunma sanayi
gibi alanlara yayılması tekstil mühendisi ihtiyacını artırıyor.
yıldır da H&M Avrupa Bölge Satın Alma ofisleri
müdürü olarak görev yapıyorum. Tüm eğitim
hayatım süresince, moda ve insanlarla iç içe
çalıştığım ama strateji ve vizyonunda bir parçası olduğum bir iş hayal ettim ve şimdi bu işi
yapıyorum. Türkiye’nin bir tekstil ülkesi olduğuna ve daha uzun yıllar bu gücünü koruyacağına gönülden inanıyorum.”

TEKSTİL işveren örgütleri ve sektörün ihracatçı
birlikleri ülke genelinde tekstil mühendisliği
bölümü olan üniversitelere gençlerin ilgisini
arttırmak için ilginç yöntemler üzerinde çalışıyor. Gençlerin ilgisini çekmek için reklam ve
tanıtımın yanı sıra ‘tekstil mühendisliği öğrencilerine maaş ödenmesi’ bile gündemde. Çünkü, Türkiye’de hazır giyim sektörünün 2023’te
60 milyar dolarlık ihracat ve 1 milyon kişi ilave
istihdam hedefi bulunuyor. Sektörün çok sayıda tekstil mühendisine, tasarımcıya, teknikere
ihtiyacı olacak. Çünkü, otomotivden inşaata,
mobilyadan elektroniğe, tıptan savunma sanayiine hatta inşaata kadar birçok ana sektör ‘yeni
tekstil ürünleri’ kullanımını artırıyor. Bütün bu
gelişmeler son yıllarda sektörde tekstil mühendisi dahil her kademede eğitimli insan kaynağı
ihtiyacının hızla yükselmesine neden oldu.

Sanayicilerle Birlikte Mühendis
Yetiştiriyoruz
İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özipek: “Mezunlarımız genellikle kolay iş buluyor. Daha çok da
İstanbul merkezli iş buluyorlar. Yabancı firmaların Türkiye temsilciliklerinde çok sayıda çalışan
mezunumuz var. Bunun ötesinde firmalarda
üretimle ilişkili pozisyonlarda önemli iş imkanları da doğuyor. İTÜ’de her yıl tekstil mühendisliği bölümüne 65, moda tasarımı bölümüne 30
ve tekstil geliştirme ve pazarlama bölümüne
de 30 öğrenci alıyoruz. Bu bölümlerin hepsi de
‘uluslararası ortak lisans’ programlarıdır ki eğitimlerinin bir bölümünü ABD’de de okuyarak
tamamlıyorlar. Gençlerimize bu bölümlerimizi
tavsiye ediyoruz. Öğrenci, öğretim üyesi, mezunlar ve sanayi ayağı olan bir sistemimiz var.”

KÜRESEL İŞ İNSANI OLABİLİRSİNİZ
Ülkemizdeki birçok tekstil mühendisliği fakültesi tüm sanayi dallarıyla işbirliği yapabilecek
nitelik ve donanımda. Mezunlar gerek ulusal
gerekse küresel arenada kendi marka ve ürünlerini üretebilecek yetkinlikte yetişiyor. Eğitimli
ve tecrübeli bir tekstil çalışanı sadece Türkiye’de değil dünya genelinde birçok ülkede kolayca iş bulabiliyor.

HAYALİMDEKİ İŞİ YAPIYORUM
H&M Avrupa Bölge Müdürü (Puls Trading.)
Leyla Ertur: “H&M’in Türkiye satın alma ofisindeki kariyerime 16 sene once asistan müşteri
temsilcisi olarak başladım. 6 yıl İstanbul ofisinde farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra, H&M
Bangladeş ofisinde ve H&M Çin Bölge ofisinde
görev aldım. Son görevim H&M Uzak Doğu
satın alma ofisleri bölge müdürlüğü oldu. 1.5

Çok Renkli Kariyer İmkanları Bulunuyor
Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası Başkanı
Muharrem Kayhan: “Kariyer fırsatlarıyla dolu
bir sektörüz. Sektörde farklı açılımları olan hareketli ve renkli kariyer imkânları var. Yıl içinde
sürekli değişen koleksiyonlar, tasarımlar ve
bunlara uygun kumaş imalatı, rutinden çok
uzak bir iş ortamı sağlıyor. Tekstil mühendisleri,
bu son derece renkli moda dünyasının yanında, tıp, otomotiv, inşaat, savunma sanayi gibi
disiplinler arası işlerde çalışabiliyorlar.”
Üniversitelerle İşbirliği Yapıyoruz
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar
Birliği Başkanı İsmail Gülle: “Ülkemizde bugün
itibariyle 15 üniversitemizde tekstil mühendisliği bölümü mevcut. ÖSYM tarafından açıklanan son verilere göre bu bölümlerin mevcut
kapasiteleri 600 öğrenci iken geçtiğimiz yıl
525 öğrencimiz bu bölümlere başvuru yapmış.
Sektörümüzde katma değerli üretim, Ar-Ge ve
inovasyon ihtiyacı arttıkça tekstil mühendisliği
ihtiyacı da yadsınamaz bir şekilde artıyor. Sektörü ve güncel teknolojiyi yakından takip edebilen, dil bilen, firmalarımıza Ar-Ge konusunda
yol gösterebilecek nitelikli mühendislere her
zaman ihtiyaç var. Üzücü bir şekilde sektörümüzün bel kemiği olan tekstil mühendisliği
bölümü eskisi kadar çok tercih edilmiyor. Bu
konuya ilişkin çalışmalarımızı üniversitelerimiz
ile işbirliği içerisinde sürdürüyoruz. Sektörün
ihtiyaçları ile üniversitelerin eğitim müfredatlarını örtüştürebilmek için projelere imza attık.”

Kaynak: www.hurriyet.com.tr
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İhracatta yeni rekor!
Ticaret Bakanlığı ile TİM yeni dönemin ilk ‘ortak’
verisini paylaştı: Temmuz ayında ihracat bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14,11 milyar
dolara yükseldi. 2018 yılı Temmuz ayı, bugüne
kadar en çok ihracat gerçekleştirilen temmuz olarak
kayıtlara geçti.

Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın birleştirilmesi ile oluşturulan Ticaret
Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile güç birliğine giderek aylık ihracat rakamlarının açıklanmasına ilişkin çalışmaları ortaklaşa yapma kararı
aldı.
Yeni dönemin ilk ‘ortak’ açıklamasında ihracat
rekorla geldi. Temmuz ayında ihracat, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. Bu sayede 2018 yılı
temmuz ayı, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.
Toplantıda aylık ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracatımız ne kadar güçlü ise ekonomimiz de o kadar güçlüdür.
İç piyasada, ekonominin dinamikleri ne kadar
etkin işlerse; küresel pazarlarda o kadar güçlüyüz. Yeni dönemde, resmin bütününe bakma
fırsatımız var artık” dedi.
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12 aylık ihracat zirvede
Yılın ilk 7 ayında ihracatın yüzde 7 artışla 96,3
milyar dolara eriştiğini kaydeden Pekcan son 12
aylık ihracatın da yüzde 8,1 artışla 163,3 milyar
dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştığını kaydetti. Pekcan, Türkiye, 2018 yılının başında iddialı büyüme hedefleri koyup gerçekleştirdiğini
kaydederek, “Dünyadaki ‘korumacılık ve ticaret
rüzgarlarına’ rağmen, ihracatta her ay kendi rekorunu kırıyor. Yine bizleri son derece memnun
eden bir gelişme de temmuz ayında ihracatın
ithalatı karşılama oranının yüzde 58,7’den yüzde
70,1’e yükselmesidir. Temmuz ayında bir diğer
sevindirici gelişme de ithalatımızın yüzde 6,4
düşüşle 20.1 milyar dolar olarak gerçeklemesi”
şeklinde konuştu.
Türkiye ihracatla kalkınmak zorunda
Şu sıralar yeni bir Orta Vadeli Program çalışması
yapıldığını hatırlatan Pencan, mevcut OVP’ye
göre ihracat hedefinin 169 milyar dolar olduğu-

nu vurguladı. Pencan, “Biz bu hedefi yakalayacağız. Hatta analizlerimiz bir miktar geçeceğimizi
gösteriyor. Bir gerçeğimiz var: Türkiye, ihracata
dayalı olarak yatırım yapmak, ihracatla küresel
piyasalarda başarılı olmak ve böylece ihracatla
kalkınmak zorunda olan bir ülkedir” diye konuştu. Dünyanın durmaksızın değiştiğini ve dönüştüğünü ifade eden Bakan Pekcan, dünyada 7,7
milyar insan yaşadığını ve 80 trilyon dolarlık gelir ürettiğini hatırlattı. Pekcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani gezegenimizin kişi başına düşen
geliri 10 bin 400 dolar. Türkiye’nin de kişi başına
düşen geliri 10 bin 600 dolar. Madem ki, hedef
‘Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmaktır’. Bu hedefe ulaşmak için, gelirimizi birkaç
misline çıkarmak zorundayız. Bunun ihracattan
başka hiçbir yolu yoktur. İhracatla gelirimizi yükseltmenin yolu da ‘21. yüzyılın yükselen sektörlerinde’ daha fazla teknoloji, daha fazla tasarım
ve daha fazla marka üretmektir. Küresel ekonomide cesur ve yeni bir dünya kurulurken; Türki-

ye olarak bu dünyanın önemli bir aktörü olmaya
kararlıyız. Yolumuz uzun ama ilk adımı ihracatla
başlıyor. Ve sonraki adımları da ihracatla geliyor.”
Yeni sistemle birlikte bürokrasi hızlanacak

seviye, bu anlamda hem bizler, hem de Bakanlığımız için çok önemli. Daha nice rekorlara hep
birlikte imza atacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Toplantıda ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle
ise “İhracat rakamlarımızın kamuoyuna duyurulmasında, Sayın Bakanımızın talimatları ile bir
sadeleşmeye gittik. Bildiğiniz gibi daha önce TİM
olarak biz, biten ayın ihracat kayıt rakamlarını
sonraki ayın ilk günü açıklıyorduk. Eski Gümrük
ve Ticaret Bakanlığımız da, bizden 1 gün sonra
geçici verileri açıklıyordu. Her ayın son günü
TÜİK de, bir önceki ayın ihracat verisini açıkladığı
için, üst üste 3 gün boyunca ihracat rakamları
açıklanıyordu. Bu durumun yarattığı karışıklık,
artık son bulmuş durumda” dedi.

170 ülkede ihracat artışı
Aylık ihracata ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti: “Temmuz ayında sektörel
bazda en fazla ihracatı, 2,8 milyar dolarla yine
otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı.
Otomotiv sektörünü, 1,6 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,5 milyar dolarla kimyevi
maddeler sektörleri takip etti. Temmuz ayında
en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde
77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile
gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu.
İhracat pazarlarına bakıldığında; Temmuz ayında 223 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bu ülkelerden 170’ine ihracatımıza
artış yaşadık. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz
ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Irak
oldu. Bunların yanında, ihracat artışında dikkat
çeken ülkeler var; Umman’a ihracatımız 4 katına, Libya’ya 3 katına, Kolombiya, Güney Kore ve
Hindistan’a ihracatımız ise 2,5 katına çıktı. Ülke
gruplarında ise AB her zaman olduğu gibi lider.
AB’ye ihracatımız Temmuz’da %15 artarak 6,9
milyar dolara ulaştı, AB’nin ihracatımızdaki payı
da bu sayede yüzde 48,7 oldu. Diğer taraftan,
bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Sayın Cumhur-

Hem genel seçimler, hem de TİM seçimlerinden
sonra başlayan yeni sürecin tüm ihracat camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Gülle “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık
bürokratik işlemlerin hız kazanması, Hükümetimizin karar alma mekanizmalarının daha hızlı ve
etkin bir şekilde işlemesi en önemli avantajlar.
Bu sayede ülkemizin ekonomik kalkınma süreci
de güçlü bir şekilde devam edecek. Yeni sistemimizin ilk kabinesinde yer alan tüm Bakanlarımıza tüm ihracatçılarımız adına başarılar diliyorum.
Bugünkü ihracat rakamlarında eriştiğimiz rekor

başkanımız ve Sayın Ticaret Bakanımız ile birlikte
Afrika’daydık. Çok verimli temaslarda, görüşmelerde bulunduk. Bu çalışmalarımız kısa vadede
sonuç vermeye başlayacaktır. Temmuz ayında
Afrika’ya ihracatımızın yüzde 42,6 artarak 1,2
milyar dolara ulaşması bu anlamda bizler için de
çok önemli bir motivasyon.
169 ülkeye TL ile ihracat
Temmuz ayında 59 ilimiz ihracatını artırma başarısı gösterirken, ilk 5 ilimiz sırasıyla İstanbul,
Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. İhracat artışında öne çıkan illerimiz ise, yüzde 275 artışla
Yalova, yüzde 216 artışla Zonguldak ve yüzde
161 artışla Çorum oldu. Temmuzda TL ile ihracata da önemli bir ilgi var. Temmuz ayında 169 ülkeye ihracatta TL kullanıldı. Toplam 3,9 milyar TL
tutarında ihracatın Türk Lirası ile yapıldığını görüyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız
bu konuya özel bir önem veriyor. Milli paramızın ticarette daha fazla kullanımı hepimizin ortak arzusu. Miktar bazında ihracatımız Temmuz
ayında yüzde 28,4 artış kaydetti. İhracat birim
fiyatlarımızda da bir artış söz konusu. Bildiğiniz
gibi 2017’de ihracatımızın birim değeri 1,36 $/
kg’dı. Yılın ilk 7 ayında ise birim fiyatımız 1,38 $
/ kg’a çıktı. Temmuz ayında parite etkisi negatif
yönlü olarak 106 milyon dolar oldu. Bunda özellikle Türk Lirasındaki değer kaybı etkili oldu” dedi.
Kaynak: www.dunya.com
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Tekstil sektörü rekora koşuyor
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, son 12 aylık dönemde 10,6 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını
belirterek, “2018 yılının sonuna kadar ihracatımız bu seviyede artmaya devam ederse Cumhuriyet
tarihinin tekstil ve hammaddeleri sektöründe en yüksek ihracat rekoruna ulaşacağız” dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB), son 12 aylık dönemde 200’den
fazla ülkeye 10,6 milyar dolarlık ihracat ile bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3’lük
artış yakaladı.
Tekstil sektörü olarak son 12 ay içerisinde gerçekleştirdikleri 10,6 milyar dolarlık ihracat ile son
4 yılın rekorunu kırdıklarını vurgulayan İstanbul
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
Başkanı Ahmet Öksüz, “Sektörümüz son 12 ay
içerisinde 200’den fazla ülkeye 10,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki döneme göre yüzde 7,3’lük bir artış yakaladı. Mevcut
pazarlarımızda ihracatımızı artırdığımız gibi hayata geçirdiğimiz projelerle yeni pazarlara açılmaya başladığımız bir 12 ay oldu. 2018 yılının
sonuna kadar ihracatımız bu seviyede artmaya
devam ederse Cumhuriyet tarihinin tekstil ve
hammaddeleri sektöründe en yüksek ihracat
rekoruna ulaşacağımıza inanıyorum. Bu sene
bütün alt sektörlerimizde rekorlar kıracağımız
bir yıl olacak.
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Sektörümüzün kapasite kullanım oranlarında,
ihracatımızın kilogram başı değerine kadar her
anlamda ciddi artışlar yakaladığımız bir sene
oluyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz son 12 aylık
ihracatın birim fiyatı 4,7 dolar. Bu da ülkemiz ihracat birim fiyatının üç katından fazla. Ülkemizin
en çok ihracat gerçekleştiren 6’ncı sektörüyüz
ve ülkemizin genel ihracatından aldığımız pay
da yüzde 7’lere yaklaştı. Her iki alanda da bu
payı artırabilmek için katma değeri yüksek ürün
ihraç etmemiz, yeni açıldığımız pazarlarda da
payımızı artırmamız gerekiyor. Türk tekstil sektörü olarak dünya modasına yön verebilecek
güce ve katma değere sahibiz” diye konuştu.
Modaya yön veren ülkelerin, en çok ihracat
gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında olduğunu
belirten Öksüz, “2018 yılının ilk 7 aylık döneminde sektörümüz, İtalya’ya yüzde 5’ten fazla
artışla 545 milyon dolarlık, Almanya’ya yüzde
7’den fazla artışla 509 milyon dolarlık, ABD’ye ise
yüzde 5’ten fazla artışla 343 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiğimiz ihracatın yarısı Avrupa Birliği’ne gidiyor. Dünya tekstil

piyasasını domine eden bu ülkelere yaptığımız
ihracat Türk tekstil sektörünün ne kadar güçlü
olduğunun somut bir göstergesi” dedi.
Tekstil sektöründen ‘Tersine Göç’ projesi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sosyal istikrarın güçlendirilmesi amacı ile devlet
tarafından bölge halkına verilen işsizlik yardımlarını üretime ve istihdama kazandırabilmek
adına “Tersine Göç” projesini önerdiklerini belirten Öksüz, şöyle konuştu; “Sektör olarak hem
işsizliğin önüne geçecek hem de tersine göç
hareketinin başlayabileceğini öngördüğümüz
bir çözüm önerimiz bulunuyor. Tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz yoğun emek gerektiren
sektörler. Devletimizin diğer bölgesel teşviklerden ayrı olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu
Bölgesinde verdiği işsizlik maaşlarının üretime
kazandırılmasını ön görüyoruz. Projemizde işverenler, işsizlik maaşı ve vergi muafiyetleri haricindeki maliyetleri üstlenecek. İşsizlik maaşı,
yeni kurulacak işletmelerde istihdam yaratılacak
personele kullanacak ve bu bütçe üretime ve

istihdama kazandırılacak. Böylelikle hem devletimiz hem işverenler hem de işsizlik maaşı alan
vatandaşlarımız çalışarak daha fazla kazanacaklar. Memleketimizin hangi ilçesinde güvenlik ve
işsizlik sorunu varsa biz tekstil sektörü olarak o ilçemize fabrika açmaya ve vatandaşlarımızı işsizlikten kurtarmaya hazırız. ‘Tersine Göç’ projemiz
ile işsizlikten dolayı yardım alan vatandaşımız da
çalışarak daha fazla kazanacak.”
Yeni nesil ticaret heyetleri
İTHİB’in yeni dönem projelerini anlatmaya devam eden Öksüz, “2018 yılı içerisinde ve 2019
yılında Ticaret Heyeti Organizasyonlarımıza yeni
bir boyut kazandırarak küresel markalar özelinde doğrudan belirli müşterilere odaklı yeni nesil
ticaret heyetleri planlıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile Türkiye Ev Tekstili Sanayici
ve İşadamları Derneği (TETSİAD) işbirliği ile Ev
Tekstili Ur-Ge projesi yürütüyoruz. Çok yakın
bir zamanda teknik tekstil, iplik, örme kumaş
ve dokuma kumaş ile ilgili de Ur-Ge projelerimizi hayata geçireceğiz. Üniversitelerin tekstil

mühendisliği bölümlerinin eğitim kalitesinin
yükseltilerek algısının geliştirilmesi amacı ile
çalıştaylar gerçekleştiriyoruz. Çalıştaylarımızın
üçüncüsünü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin
sektör temsilcileri ve Türkiye’de bulunan tekstil
mühendisliği fakültelerinin bölüm başkanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Üniversite
ve sanayi işbirliğinin derinleştirildiği çalıştayda
tekstil mühendisliğinin algısının geliştirilmesi
amacı ile ana gündem maddelerini belirleyerek
çözüm önerilerimizi sunduk” diye konuştu.
‘100 Günlük İcraat Programı’ ihracatı hızlandıracak
Geçtiğimiz günlerde açıklanan ‘100 Günlük İcraat Programı’nda üretim ve ihracat odaklı bir
büyümenin hedeflenmesinin Tekstil ihracatçılarını heyecanlandırdığını belirten Öksüz, “Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘100 Günlük İcraat Programı’nın üretim ve ihracat odaklı olması
bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı. Açıklanan 100

günlük eylem planı, üretimle büyüme modeline ulaşmamız ve yapısal reformların ivedilikle
gerçekleştirebilmesi için nokta atışı çözümleri
içeriyor. Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan gibi
pazarlara ihracatımızı artırmak tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak bizim de önceliklerimizden bir tanesiydi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için en
önemli beklentimiz; bürokratik engellerin kaldırılması ve problemlerin hızlı çözümüydü.
Açıklanan program, sadece mevcut sorunların
çözümünü ele almayan, ekonomimizi çok daha
ilerilere taşıyabilecek bir program. Eylem programının ülkemiz ihracatına fazlasıyla katkı sağlayacağına inancımız tam” diye konuştu.

Kaynak: www.dunya.com
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Tekstilde test harcamaları
azalacak
Bursa’da kurulan, “ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu”na sahip Tekstil ve Teknik Tekstil
Mükemmeliyet Merkezi, hem sektörün test harcamalarını azaltacak hem de tekstil firmalarını dışa
bağımlılıktan kurtaracak.
ihtiyacını gidermeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Bunun için de akreditasyona ihtiyaç vardı.
Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 2 ay önce
TÜRKAK’tan uluslararası ‘17025’ akreditasyonunu aldık. Şimdi bu akreditasyonu Türkiye çapındaki uluslararası firmalarda yaygınlaştırarak burasının artık bir uluslararası test merkezi olması
yolunda adımları atıyoruz.” dedi.
Pazarlama müdürlüğünün firma ziyaretleri
yaptığını, tanıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini
anlatan Hatipoğlu, şöyle devam etti: “Burası Türkiye’de bir ilk. Bir ticaret ve sanayi odasının kurduğu, geniş imkanları olan bir laboratuvar. Şimdiye kadar yurt dışında yaptırılan veya yurt dışı
firmaların Türkiye’deki mümessilleri tarafından
yapılan testlerin döviz bazında değil, yerli olarak daha ucuz fiyatlarla ve akredite edilmiş bir
laboratuvarda yapılarak sertifika edilmesi bizim
temel amacımız. O yüzden büyük bir teveccüh
olacağını görüyoruz.”

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin (BUTEKOM) Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki (DOSAB) kompleksinde faaliyet
gösteren ve 2016 yılında hayata geçirilen Merkez sayesinde, tekstile yönelik testlerin yurtdışı
yerine yurt içinde yapılması, hem zamandan
hem maliyetten tasarruf sağlanması amaçlanıyor.
Tekstil ve teknik tekstil konularında Ar-Ge çalışmalarının da yapıldığı Merkezde, tekstil firmalarına yerli olarak test analiz ve muayene, proje
hizmetleri, numune üretimi, teknik raporlar,
teknik danışmanlık, eğitim, organizasyon hizmetleri veriliyor.
Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) kısa
süre önce uluslararası “ISO 17025 Laboratuvar
Akreditasyonu” belgesini alan ve böylece firmaların test sonuçlarının dünyanın her yerinde geçerliliğe kavuşmasını sağlayan Merkezde, test
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analiz ve muayene hizmeti kapsamında lif, iplik,
kumaş fiziksel, performans ve konfor, renk hastalıkları, yanma, kimyasal, konfeksiyon aksesuar,
halı, elastik yer döşemeleri, plastik ve kauçuk,
deri, yaşlandırma, muayene test ve analizleri
yapılıyor.
Bugüne kadar aralarında birçok ünlü markanın da bulunduğu 250 farklı kurum ve firmaya
hizmet verilen Merkeze eklenecek “Numune
Üretim Merkezi” ile elyaftan bitmiş ürüne kadar
elyaf-iplik üretimi, kumaş üretimi, boya, baskı ve
kaplama, bitim işlemleri ile konfeksiyon işlemleri, 30 farklı cihazla gerçekleştirilecek.
“Burası Türkiye’de bir ilk”
BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, Merkez bünyesinde 5 laboratuvar bulunduğunu belirtti.
Hatipoğlu, Bursa başta olmak üzere Türkiye’yi
kapsayacak şekilde tekstilcilerin test, muayene

Hatipoğlu, test ve muayene hizmetlerinin yanında numune hazırlama yatırımı da yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Yani sanayicimiz,
tekstilcimiz geldiği zaman, herhangi bir üretimi
istediği zaman malzemesini getirerek orada yapacağımız yatırımla, tekstilin gerektirdiği bütün
fonksiyonları orada bulacak. Seri üretime hazır
hale gelinceye kadar kendisine bu Ar-Ge, ürün
geliştirme yatırımı yapılacak ve paket olarak ona
teslim edilecek. O da bunu alıp fabrikasında uygulayacak.”

Kaynak: www.dunya.com

Tekstilci sıkıntıyı ihracatla
bertaraf edecek
Yılsonu için 11.5 milyar dolarlık ihracat beklentileri olduğunu ifade eden Öksüz, bunun
önceki yıla göre yüzde 9-10 civarı artışa işaret
ettiğini söyledi. Öksüz’ün verdiği bilgiye göre,
sektör ihracatının yarısını Avrupa Birliği’ne gerçekleştiriyor. ABD ile yaşanan gerginliğin sektör ihracatını nasıl etkileyeceği ile ilgili bir soru
üzerine ise Öksüz, gelişmelerin şu aşamada
sektöre olumsuz bir etkisini öngörmediklerini
belirterek, “Sektör olarak bu konuda endişeli
değiliz” dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, artan maliyetlerin etkisiyle bu yıl iç piyasada bir miktar
daralma öngördüklerini; ancak yükseliş trendindeki ihracatla sektörün bu sıkıntıyı bertaraf
edeceğini söyledi.
Artan kur seviyelerinin maliyetleri yükselttiğini,
ancak sektörün ihracatçı yapısı nedeniyle gelirlerini de artırdığını belirten Öksüz; sektörün
2018’i yüzde 9-10 artışla 11.5 milyar dolar civarı
ihracatla tamamlamasını öngördüklerini söyledi. Öksüz, ABD ile yaşanan gerginlikten ise şu
aşamada tekstil sektöründe olumsuz bir etkilenme beklemediklerini ifade etti.
Düzenlediği değerlendirme toplantısında konuşan Öksüz, tekstil sektörünün son 12 aydaki
10.6 milyar dolarlık ihracat ile son 4 yılın rekorunu kırdığını belirterek, “Son 12 ay içerisinde
200’den fazla ülkeye 10.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki döneme göre
yüzde 7.3’lük artış yakaladık. Mevcut pazarlarımızda ihracatımızı artırdığımız gibi hayata
geçirdiğimiz projelerle yeni pazarlara açılmaya
başladığımız bir 12 ay oldu. 2018 sonuna kadar
ihracatımız bu seviyede artmaya devam ederse tekstil ve hammaddeleri sektöründe ihracat
rekoruna ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Öksüz’ün verdiği bilgiye göre, tekstil ve hammaddeleri sektörünün bu yılın ilk 7 ayında
ABD’ye ihracatı yüzde 5.3 artışla 343 milyon
olarak gerçekleşti. Öksüz, ayrıca birçok ABD’li
firmanın Uzakdoğu’da üretimi bulunması nedeniyle ABD’den alınan siparişlerin Uzakdoğu
ülkelerine gönderildiğini ve ihracatın bu ülkelere yapılmış gibi göründüğünü belirterek,
“Malı başka ülkeye gönderdiğimiz için kayıtlarımızda ABD’ye ihracat gibi görünmüyor. O
nedenle bu rakamı çarpı iki olarak değerlendirebiliriz” dedi.
ABD ve Türkiye’nin birbirlerine yönelik olarak
bazı ürünlere gümrük vergisi uygulama kararlarının ardından, ABD yönetimi Türkiye’nin ABD
piyasalarına gümrüksüz erişimine imkan veren
düzenlemeyi değerlendirmeye aldı. GSP’de
yapılan gözden geçirmeden 1.66 milyar dolar
tutarında ürünün etkilenebileceği ifade edildi. Ancak tekstil, söz konusu düzenlemeden
etkileneceği belirtilen sektörler arasında yer
almıyor.
İç piyasada daralma bekleniyor
İhracattaki olumlu görünüme karşın, artan maliyetler nedeniyle iç piyasada ise daralma yaşanabileceğnii ifade eden Öksüz, “Maliyet artışları
söz konusu ve o fiyatlar iç piyasada maalesef
talep görmüyor. İnsanların belli bir alım gücü
var. Bundan dolayı iç piyasada bir daralma
bekliyoruz” dedi. Öksüz ne kadarlık daralma yaşanabileceğine ilişkin bir bilgi ise vermedi. BOTAŞ’ın geçtiğimiz günlerde elektrik üretimi için
kullanılan doğalgazın fiyatına yüzde 49.5 zam

yapması üretim maliyetlerini olumsuz etkiliyor.
Öksüz’ün verdiği bilgiye göre, enerji maliyetleri tekstil ve hammaddeleri sektöründe toplam
maliyetlerin yaklaşık yüzde 15-20’sini oluştururken; doğalgaz ve elektriğe yapılan son
zamların sektörün toplam maliyetlerini yüzde
3-5 yukarı çekmesi öngörülüyor. Diğer yandan,
dolar/TL’deki yükseliş de, hammadde girdisinin
bir kısmı döviz cinsi olan sektördeki maliyetleri
yukarı çekiyor. Öksüz, “Oynak kurlarla, genelde
de yükselen kurlarla pozisyon almaya çalışıyoruz. İhracatçı sektör olmamız nedeniyle kur
bizleri daha az etkiledi. Ama iç piyasada daha
çok zorlanıyoruz” dedi ve ekledi:
“TL ile çok uzun vadeli satışlar artık mümkün
olmamakta. Ortalamada yüzde 50 dövizle
girdisi olan bir sektör bunu yapamıyor. Ya risk
alarak 1-2 ay gibi kısa vadelerle fiyat verebiliyoruz ya da müşteriye 6-7 ay tanıyıp ama döviz
ödemeli istiyoruz. Mecburen iç piyasada bir
daralma yaşanacak.” Dolar/TL dün illikit piyasada 5.4250 ile tarihi zirveyi gördükten sonra saat
1533’te 5.30 seviyesinde bulunuyor.
Öksüz, “Daha çok ihracata yönelerek bu sıkıntıyı (iç piyasadaki daralma) bertaraf ederiz. Sektörün dış satışı içeriye göre biraz daha artacak”
dedi.
Öksüz iç pazar büyüklüğü ile ilgili olarak ise;
tekstil ve hammaddeleri sektörünün hazırgiyim sektörüne de ürün verdiğini, bu nedenle
iç piyasayı “tekstil artı hazırgiyim” sektörü olarak
değerlendirdiklerini belirterek; bu iki pazarın
toplam büyüklüğünün 30 milyar dolar seviyelerinde olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Kaynak: www.dunya.com
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Türk tekstilciler New York’ta
gövde gösterisi yaptı
17-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı’na 25
milli ve 8 bireysel olmak üzere 33 firmayla katılan Türk tekstil sektörü, dünyanın dört bir yanından
gelen iş insanlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet ettiler.
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Türk tekstil sektörü 17-18 Temmuz tarihleri arasında New York’ta düzenlenen Premiere Vision
Fuarı’nda bir kez daha iddiasını ortaya koydu.
Türkiye’den 25 milli 8 bireysel olmak üzere
33 firmanın katıldığı fuarda Türk tekstilcileri,
gerçekleştirdikleri ticari bağlantıların yanı sıra
başta ABD’li yatırımcılar olmak üzere dünyanın
dört bir yanından gelen iş insanlarını Türkiye’de
tekstil sektörüne yatırıma çağırdı. Fuara katılan
Türk iş insanlarına öncülük yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sektörün global
pazarda son derece güçlü bir imaja sahip olduğunu, Premiere Vision Fuarı’nda bu durumun
bir kez daha gözler önüne serildiğini söyledi.

Avrupa ve Kuzey Amerika gibi rekabetin çok
yoğun olduğu, doygun ve yükselen pazarlara
da başarıyla ihracat yapıyoruz. Avrupa’nın en
büyük tekstil üreticisi olmayı başaran sektörümüz gelecekte de iddialı pozisyonunu koruyacak. Hem tasarım ve moda hem de teknik
tekstiller alanında önemli atılımlar yapmaya
devam edeceğiz” dedi. En son teknolojilere sahip makine parkı, esnek üretim kabiliyeti, özel
ürünler üretme yeteneği ve yüksek nitelikli iş
gücüne sahip olduklarını dile getiren Engin,
uluslararası düzeyde tasarım ödülleri alan Türk
şirketlerinin olduğunu, ayrıca teknik ve sağlık
standartlarına uygun üretim ile de son derece
pozitif bir imaja sahip olduklarını bildirdi.

Yükselen pazarlara ihracat artıyor
Türk tekstil sektörünün güçlü altyapısı ve yüzyıllara dayanan deneyimi ile çok uzun zamandır kaliteli ve beğenilen ürünleri imza attığını
kaydeden Engin, “Dünyanın pek çok ülkesinde,
birçok insan; özellikle de üst segment ihtiyaçlarında ürünlerimizi memnuniyetle kullanıyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotifiyiz
Tekstil sektörünün yarattığı katma değer, sağladığı istihdam ve gösterdiği performansla
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin
başında geldiğine dikkat çeken Engin, “Hazır
giyim ile birlikte sağladığımız yaklaşık 2 milyon
kişilik istihdam ile ülkemizin sosyal istikrarına

önemli ölüde destek oluyoruz. Özellikle katma
değerli üretim açısından sahip olduğumuz çok
yüksek potansiyel ise ihracat rakamlarındaki artış trendi ile de kendisini gösteriyor. Bu şekilde
devam ederse 2018 yılı sonunda 9 milyar dolar
civarında, tüm zamanlar için rekor niteliğinde
bir değere ulaşacağız. Öte yandan yine hazır
giyim ile birlikte bir bütün olarak dış ticaret
fazlası veren sektörler arasında ilk sıradayız.
Hepsinden önemlisi, ürün kalitemiz, moda ve
trendleri belirleme gücüne sahip tasarımlarımız ve yüksek teknolojimiz ile dünyada çok
özel bir yere sahibiz. Gayri safi yurtiçi hasıla
(GSYH) içindeki payı ve yerli girdi kullanımında
da ülkemizde ilk sırada olan Türk tekstil sektörü,
küresel pazarlarda da var oluşumuzun temelini
teşkil etmektedir” diye konuştu .
“Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz”
Türkiye’nin Avrupa kıtasının en büyük tekstil
üreticisi olduğuna dikkat çeken Engin bunun
yanı sıra Türkiye’nin dünyada 7’nci büyük pamuk üreticisi konumuna çıktığını bildirdi. En-

gin şunları söyledi: “Ev tekstilinde broderi ve
gipür üretimi için dünyanın en büyük makine
parkına sahibiz. Avrupa’nın nevresim üreten
en büyük fabrikası ise Türkiye’de. Havlu konusunda dünyanın ilk üç tedarikçisinden birisiyiz.
2018 ilk altı ayı itibarıyla dünya tekstil ihracatında Türkiye’nin payı yaklaşık yüzde 3, ev ve
mekân tekstillerinde yüzde 4,5 ve teknik tekstillerde yüzde 1,5’tir.”
“Teknik tekstilde büyük potansiyele sahibiz”
Sahip oldukları bir başka avantajın da 3 saatlik
uçuş süresi ile 3 kıtada 10’larca ülkeye, yüzlerce
şehire ulaşmak olduğunu da ifade eden Engin,
tecrübeli, genç ve dinamik iş gücünün sektörün bir başka güçlü yönü olarak öne çıktığını
belirtti. Engin, “Önümüzdeki dönemde iyileştirmemiz gerektiğini düşündüğümüz alanlar,
teknik tekstiller, tanıtım pazarlama ve markalaşma konularıdır. Teknik tekstillerde büyük bir
potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli realiteye
dönüştürmek için özellikle Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezimizi (BUTEKOM) kur-

duk ve bu kuruluşumuz bünyesinde tekstil sektörümüzün tüm alanları için çok sayıda önemli
çalışma yürütüyoruz” dedi. En üst düzey kaliteye sahip birçok Türk ürününün global marka
olmayı hak ettiğine dikkat çeken Engin sözlerini şöyle tamamladı: “Özel sektör olarak devletimizle birlikte bu konu üzerinde çalışmaya
devam edeceğiz. Diğer yandan firmalarımızın
e-ticaret gibi görece yeni ve önemli bir alanda
daha aktif olmaları gerekiyor. Yabancı bir aracı
firma Türkiye’den kaliteli bir ürünü satın alarak
e-ticaret yoluyla bunun üzerine yüzde 50 yüzde 100 kar koyabiliyor. Bu ve benzeri konularda
çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
Sanal gerçeklikle tekstilin tarihine yolculuk
Türkiye’de bir ilk olarak sanal gerçeklik tekniği
ile hazırlanan Tekstil filmi de New York fuarında
ziyaretçilerle buluştu. Standart tanıtım filmlerinden farklı olarak özel gözlüklerle izlenebilen
filmde ziyaretçiler kendilerini sahnelerin içinde
buldular. Ziyaretçiler böylece Türk tekstilinin
tarihine ve gelişimine yaşayarak tanıklık etmiş

oldular. Fuar boyunca sosyal medyada aktif
olarak Türkiye tanıtımı yapılarak potansiyel ziyaretçilere ulaşılırken, Türkiye standını ziyaret
eden alıcılar için fuarın son günü düzenlenecek çekilişle üç ziyaretçiye ise Türk kahvesi fincan seti hediye edildi.

Kaynak: www.dunya.com
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Ekoteks “Sürdürülebilir Ekolojik
Dünya” için Sıfır Atık Sempozyumu
EKOTEKS Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri
A.Ş., her yıl Türk Tekstil sektörüne ve Hazır Giyim
Konfeksiyon ihracatımıza destek olmak amacıyla güncel teknik bilgilerin ve uygulamaların
uluslararası düzeyde değerlendirildiği geleneksel Tekstil Sempozyumu düzenlemektedir.
Farkındalık kazandırmak amacı ile yapılan bu
etkinlik bu yıl 25 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Ekolojik Dünya için Sıfır
Atık” temalı 11. Uluslararası Tekstil Sempozyumu, sektör tarafından ilgiyle karşılandı.

H&M Sürdürülebilir Proje Müdürü, Derya URAL,
Ekoten Tekstil, Operasyonel Mükemmelik Müdürü Gizem ÇALIŞ, Orta Anadolu Tekstil, Çevre
ve Sürdürülebilirlik Mühendisi Seda CÜNDÜBEY, ZDHC ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştılar.

Açılış konuşmalarının hemen ardından, Ticaret
Bakanlık yetkilisi tarafından mevcut denetimlerle ilgili güncel bilgiler aktarıldı.
ZDHC Yurtdışı yetkilisi tarafından Christina
RAAB (ZDHC) Sürdürülebilir Ekolojik Dünya için
Sıfır Atık Uygulamaları hakkında bilgiler verildi.
İspanya Santiago de Compostela Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof.Dr.F.Javier SARDINA
“Stratejik Sürdürülebilir Yaklaşımlar” konu başlığı ile uluslararası platformda sıfır atıklı üretim
için kimyasallarla ilgili güncel uygulamalar hakkında aydınlatıcı bilgiler sundu.

25 EYLÜL SALI 2018

DIŞ TiCARET KOMPLEKSi

Eurotex yetkilisi Mauro SCALIA “Tekstil Endüstrisinde Sürdürülebilir İş Modelleri“ başlıklı konuşmasında değerli bilgiler aktardı.
Hanse Control Almanya Yetkilisi Bjarke Thue
JORGENSEN “Ayakkabı Endüstrisinde Sürdürülebilir Çözümler” başlıklı konuşmasında uluslararası sektörel verileri ve endüstriyel çözüm
önerilerini paylaştı.
Mimar Sinan Üniversitesi, Tekstil ve Moda tasarım Fakültesi’nden Doç. Nesrin TÜRKMEN,
“Daha Az Atıktan Sıfır Atığa Doğru” Tekstil ve
Moda Endüstrisinde Sürdürülebilir Stratejiler
başlıklı konuşmasında değerli bilgiler sundu.
Sustainable Textile Solutions (STS) yetkilisi Ahmet BABA, Sürdürülebilir Tekstil Proseslerine
Doğru Yolculuk konu başlığı ile ZDHC denetimleri ve proses çözümleri hakkında detaylı
bilgiler iletti.
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“Sürdürülebilir
Ekolojik Dünya” için

SIFIR ATIK

KONFERANS

AUTEX 2018 Konferansına

TÜM Dünyadan Yoğun İlgi

Tüm dünyadan tekstil alanındaki üniversitelerin
yer aldığı Tekstil Üniversiteleri Derneği (AUTEX)
tarafından bu yıl İstanbul’da düzenlenen AUTEX Konferansı; üniversitelerden ve araştırma
merkezlerinden; akademisyenleri, uzmanları,
araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirdi.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB)’nin ana sponsor olduğu konferansın açılış konuşmalarını İTHİB’i temsilen Yönetim
Kurulu Üyesi V. Besim Özek gerçekleştirdi.
İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Besim Özek konuşmasında Türkiye tekstil sektörünün konumu,
istihdam yapısı, Dünya sıralamasındaki yerine
ilişkin bilgi verdi. Konuşmasının devamında
İTHİB’i tanıtarak GMO Free Turkish Cotton, 13.
İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması
gibi İTHİB’in faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Besim Özek, İTHİB’in bilim insanları ile tekstil sektörü özelinde ortak projelerde buluşup çözüm or-

tağı olmak istediklerini ifade etti. Konuşmasında
teknik tekstillerin gelecekteki önemine dikkat
çeken Özek, bu konuda İTHİB’in iştiraki olan İTA
İstanbul Ar-Ge Merkezinden bahsederek teknik
tekstillerde yurtdışından gelecek projelerin paydaşı olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti. Türk tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin
vizyonunun sadece ihracat ve istihdamı arttırmak değil aynı zamanda sürdürülebilir projelerle katma değer yaratmak olduğunu belirten
Özek, daha temiz ve çevreye karşı daha duyarlı
dünya için üst düzey sorumluluk alınması gerektiğini ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ömer Berk Berkalp ve Prof. Dr. Fatma Kaloğlu
tarafından V. Besim Özek’e İTHİB Yönetim Kurulu
adına bir plaket taktim edildi.
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DERNEK FAALİYETLERİ

Tekstil Terbiye Sanayicileri

Trakya’da Buluştu

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği’nin Ağustos ayında gerçekleştirdiği Trakya
toplantısındaki en önemli gündem maddeleri, maliyetlerdeki artışlar ve baca filtreleri oldu.

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği olarak, 14 Ağustos 2018 tarihinde üyelerimizin ve
Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil terbiye firmaları ile sektörümüzün güncel konularının değerlendirildiği bir toplantı düzenlendik.
54 firma, 72 katılımcının olduğu toplantıda,
derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi
Canpolat, Türkiye’de tekstil sektörünün öneminden bahsetti ve tekstil terbiye sektörünün,
tekstil sektörünün dinamosu olduğunu belirtti.
Kumaş işleme sürecinde en önemli aşamanın
boya, baskı ve terbiye işlerinin olduğuna değinen Canpolat, sektörün bu gücün farkında
olmadığını, bunun da iletişimsizlikten kaynaklandığını bu sebeple bu tür toplantıların daha

sık olarak daha çok katılımcı ile yapılması gerektiğini vurguladı. Canpolat, değişen fiyat ve maliyetler konusunda en çok zedelenen sektörün
tekstil terbiye sektörü olduğuna dikkat çekti.
Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kemal Oğuz ise yaptığı konuşmada, sene başından bu yana sektörün girdi maliyetlerinde
%65’lere varan artışlar olduğunu, bu sebeple,
sektördeki firmaların maliyetlerini ciddi bir şekilde gözden geçirmelerini istedi. Haziran ayından bu yana enerji ve dövizde meydana gelen
artışların sektörü ciddi şekilde etkilediğine değinen Oğuz, Haziran ayından bu güne girdilerimizde %37 civarında bir artış olduğunu belirtti.

Toplantıya katılan firmaların kendilerini tanıtmalarının ardından toplantı karşılıklı diyaloglarla güncel konuların tartışılması şeklinde devam
etti. Bu konular içinde en dikkat çekici konu
Tekirdağ bölgesindeki işletmelerde ram bacalarına takılacak olan koku filtreleri oldu. Dernek Başkanı Dr. Vehbi Canpolat bu konunun
sektör için çok önemli olduğuna, 31.12.2018
tarihinden sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetimlerin başlayacağına ve
ciddi cezaların söz konusu olduğuna dikkat
çekti. Dernek olarak filtre üreticilerinin, Dernek Başkan Yardımcısı Kemal Oğuz tarafından
araştırıldığına değinen Canpolat, söz konusu
filtrelerin maliyetinin 80-100 bin dolar civarında olduğunu, Tekirdağ bölgesinden sonra uygulamanın tüm Türkiye’de yapılacağını söyledi
ve Türkiye’de 600 adet tekstil terbiye firmasının
olduğuna dikkat çekti. Canpolat, her birine bir
adet dahi filtre takılmasının, yaklaşık 50 milyon
dolarlık bir maliyete sebep olacağını belirtti. Bu
konu ile ilgili olarak iç piyasadan tedarik yoluna
gidilmesinin önemini vurgulayan Canpolat, iç
piyasadaki üretim sürecini göz önüne alındığında Bakanlık tarafından verilen sürenin yetersiz
kalacağını ifade etti. Canpolat, konu ile ilgili olarak Eylül ayında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne
bir ziyarette bulunulacağını bildirdi.
Katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür
eden Başkan Yardımcımız Kemal Oğuz eylül ayı
sonunda tekrar bir araya gelmek dileği ile toplantıyı sonlandırdı.
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Tekstil terbiyeciler

tanıtım atağında

Tekstil terbiye sanayicileri sektörün hedef kitlesi olan gençlere tanıtılması konusunda birleşti.
Sektör temsilcileri, tanıtım için öğrencilere yönelik Ar-Ge yarışmalarının düzenlenebileceğini
dile getirdi.
‘Çalıştay düzenlenmeli’
Tekstil Terbiye sektörünün tanıtılmasında sıkıntılar yaşandığını ifade eden Özen Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temiroğlu,
“Başrolünde TTTSD’nin olduğu tekstilin bütün
alanlarının dahil olacağı bir çalıştay düzenleyelim. Bu çalıştayın yanında üniversitelerle tanıtım
aşamasında sıkı bir bağ kuralım. Tekstil bölümü
okuyan öğrencilere kendimizi tanıtalım” diye
konuştu.
Temiroğlu, “Zaman zaman kâr, zaman zaman
zarar ederiz. Bunlar içinde bulunduğumuz sektörde olabilecek şeyler. Şu anda global pazarda
da kâr oranları düşmüş durumda. Türk tekstil
sektörü hala güçlü ve stratejik bir sektör. Moral
bozmak yerine şirketimizi doğru yönetmenin
yollarını aramalıyız. Çoğunluk AB ülkelerine ihracat yapan bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL - Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği’nin (TTTSD) düzenlediği yuvarlak
masa toplantısında sanayiciler tekstil terbiye
sektörünün yol haritasını konuştu. Türk tekstil
sektörünün Türkiye için stratejik öneme sahip
olduğunu ve geleceğe umutla baktıklarını söyleyen sanayiciler, Türk tekstil terbiye sektörünün hedef kitlesi olan üniversite-lise çağındaki
gençler, basın, kamu kurumları ve STK’lara tanıtılması konusunda birleşti.
Canpolat: Gelecek 3 ayda tekstil sektörü
ihracatı artacak
Toplantıya, DÜNYA Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, TTTSD ve Migiboy Tekstil Yönetim Kurulu
Başkanı Vehbi Canpolat, TTTSD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Başkanı Kemal Oğuz ve Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Ahmet Temiroğlu, Faruk Özpınar, Ali Osman Kilitçioğlu, Alp
Kullelioğlu, Şeref Akaslan, Kayhan Ünsal, Tamer
Hasbay, Ömer Ünsal katıldı.
Tekstil sektörü ihracatının sürekli artış gösterdiğini ifade eden Vehbi Canpolat, “Gelecek 3 ayda
tekstil sektörünün ihracatı artacak çünkü sektör
her geçen gün daha rekabetçi bir hal alacak.
Zaten ilk 5 aylık verilere baktığımızda tekstilin,
özellikle kumaş ve hammadde kısmında yakla-

şık yüzde 9, konfeksiyonda da yüzde 11’lik artış
var. Bu sebeple karamsar olmamalı ve kendimizi sorgulayıp şirketlerimizi gözden geçirmeliyiz”
dedi.
Tekstil ciddi boyutta ihracat yaptığını da sözlerine ekleyen Canpolat, “Sektör 18 milyar dolar
konfeksiyon, 11 milyar dolar kumaş ihracatı
yapıyor. Bunun yanında 30 ila 40 milyar dolar
iç pazarda dolaşımda. Sektörün yaklaşık yüzde
50’si ihracat yaparak döviz getiriyor. Hedefimiz
bunu 60 milyar dolara taşımak. Ayrıca kriz durumunda en az zararla çıkabilecek sektörlerin başında geliyoruz. Tekstil sektörünün zaten sıkıntısı mal satamamak değil, karsızlık. Kar etmeyen
işletmelere bıkkınlık gelir, bu işi yapamazlar”
şeklinde konuştu.
Özellikle son 15 yılda Türk insanının sanayiye
bakış açısının değiştiğini söyleyen Canpolat,
“Gençlerin sanayiye olan ilgisi değişti. Hizmet
sektörü şimdilerde daha cazip geliyor. Bu algının sonucu olarak da üniversiteler tekstil ile ilgili
bölümlerini kapatmaya başladılar veya öğrenci
bulamıyorlar. Şu anda tekstil mühendisi sıkıntımız yok ama ileride olabilir” şeklinde değerlendirdi.

‘Talep yaratıcı ürünlere yoğunlaşmalı’
Ar-Ge çalışmalarının da günümüzde önem
kazandığını söyleyen Temiroğlu, “Talebi karşılayan bir Ar-Ge yapısı değil, talep yaratan bir
Ar-Ge yapısına bürünmeliyiz. Sektörde niş olabilecek ürünlere yoğunlaşmalıyız” dedi. Tekay
Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ünsal ise
işgücü hiyerarşisinde mühendis bulabildiklerini
söyledi. Fakat ara eleman bulmakta zorluk çektiklerini anlatan Ünsal, “Üniversiteler için düşündüğümüz işbirliğini tekstil meslek liselerine de
yaymalı ve destek olmalıyız” diye konuştu. Sektörün ilgi çekmesi açısından üniversite gençlerine veya akademisyenlere yönelik bir Ar-Ge yarışması düzenlenebileceğini söyleyen Zeynep
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Alp Kullelioğlu,
dernek olarak ödüllü Ar-Ge ve tasarım yarışması düzenlenebileceğini kaydetti. Turan Tekstil
Yönetim Kurulu Başkanı Adalet Turan dönemin
konfeksiyonun sezonu olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Boyahane tarafında 600 ila
650 ton üretimim var. 300 tonunu kendi işlerim
için kullanıyorum. Bu 300 tonun 100 tonu konfeksiyona, 200 tonunu da ihracat yapıyorum.
Kalan 300 tonunda ise fason çalışıyorum. Yani
yüzde 50 fason çalışıyorum.”

Kaynak: Ender Yazıcı / Dünya Gazetesi
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Coloro, Pantonenin Renk Piyasasındaki

Hâkimiyetini Bitirebilecek mi?
Yazan: Sercan Şahin

WGSN’den, Renklere Bakışınızı Değiştirebilecek, Yeni Renk Kodlama Sistemi

Dünyanın açık ara lider trend analizleri şirketi
WGSN, Çin Tekstil Bilimleri Merkezi (CTIC) ile
ortaklaşa kendi renk sistemini piyasaya sürdü
ve bu hepimizin renkten bahsetme şeklini değiştirecek devrimsel yenilikler içermektedir.
Piyasada uzun yıllardır Pantone renk eşleme
sistemi hâkimdi fakat Coloro tamamen farklı
bir metodoloji ile Pantone’nin egemenliğine
çok güçlü bir meydan okuma gerçekleştirdi.
İstatistiklere bakıldığında da bunda büyük ölçüde başarılı oldu.
Coloro’nun önemli özelliklerinden bir tanesi
popüler 3.500 renk içermesinden ziyade bu
renklerin her birine verilen 7 haneli benzersiz
kodlama yapmasıdır. Bu kodlama sistemi sayesinde daha önce piyasada bulunmayan akıllı
renk yerleşimi de dâhil bir çok özelliğin sisteme
eklenebilmesi sağlanmıştır.

Bu kod sistemi Albet Munsell’in 100 yıllık renk
uzayı metodolojisinin basit temellerine dayanmaktadır. Munsell’in sisteminde rengin tanımlanmasında ton değişimi, derinlik ve doygunluk rengin tanımlanmasında kullanılan 3 temel
değerdir. Coloro’da bu temelleri alarak yılların
vermiş olduğu modern tecrübe ile harmanlayarak en gelişmiş renk sistemini oluşturmuştur.
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Ayrıca WGSN’in bağlantıları vasıtası ile sistemin
oluşturulmasında dünya da söz sahibi birçok
marka ile ortak çalışmalar gerçekleştirmişleridir. Yani ortak akıl ile hazırlanan sistem yıllardır
yaşanan sorunların çözümüne odaklanmıştır.
Aşağıda ortak çalışma yapılan firmaların listesi
görülebilmektedir.

7 haneli renk kodunun ilk üç basamağı tonu (0160), ortadaki iki basamağı derinliği (0-99), son
ikisi de doygunluğu göstermektedir.

lanarak metodolojiyi mükemmel hale getirdik”
diyor sitemin yaratıcılarından Detlev Pross.
Sistemdeki 3.500 rengin belirlenmesinde içlerinde H&M, LC Waikiki, New Look, Volkswagen,
Schwarzkopf ve Adidas gibi farklı sektörlerdeki
öncü markalarında bulunduğu ile 80’den fazla
panel gerçekleştirilmiş. Yani aslında sistem birazda piyasanın beklentilerine göre evrilmiş ve
gelişmiş.
“Markalara ulaştığımızda hepsi açıktı ve iş birliği yapmak için can atıyorlardı, çünkü renk
onlar için çok önemliydi. Geniş kapsamlı bir
istatistiğe göre renk bir ürünün satın alma kararının alınmasında %70 ile en önemli etken”
diyor Bay Pross. Ayrıca “Gri işbirliği yaptığımız
şirketlerden gelen taleplere göre 350 adet gri
ton ekledik sisteme çünkü birçok tasarımcı ve
marka için gri tonlar ürünlerinde yoğun kullandıkları bir palet, hatta bazı şirketler için gri en
çok satan renk tonları”.

Coloro ücretsiz olarak online ve ücretli olarak
Polyester kumaşlar ile renkleri sağlamaktadır.
Ayrıca düzenlediği Workshoplar ile üreticiler ve
markaların işlerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.
“Munsell’in metodolojisi ilk ortaya çıktığında
son derece sınırlıydı, fakat biz Çin Tekstil Bilimleri Merkezi ile birlikte 20 yılı aşkın bir süredir
çalışarak insanların rengi nasıl ayırt ettiğini çözerek ve WGSN’in trend tecrübelerinden fayda-

Coloro’nun en değerli servislerinden bir tanesi
ücretsiz olarak sağladığı Coloro online çalışma
sayfasıdır. Ayrıca firmadan alınan bilgiye göre
çok kısa süre içinde internet sitesi Türkçe ola-

rak faaliyete geçecektir. Farenizin küçük bir
hareketi ile renk kütüphanesindeki renklere
göz atabilir, 3D renk uzayını inceleyebilir ve
Codebook’un (farklı renk tonlarına göre sıralanmış 63 adet sayfadan oluşmaktadır) online
versiyonunu üzerinde çalışabilirsiniz ve ayrıca
tüm renklerin komşu renkleri ile kombinasyon
oluşturabilirsiniz. Tüm renklerin ekstradan Lab
ve RGB değerleri görülebilmektedir.

Online çalışma sisteminin en belirgin özelliği
kullanışlı ve herkesin kullanabileceği basitlikte
olmasının yanında çalışmanın eğlenceli olmasıdır. Renkler arasında özgürce dolaşabilme:
Derinliği arttırmak için farenizi sadece yukarı
kaydırın, azaltmak için ise sadece aşağı kaydırın. Doygunluğu azaltmak için sola, arttırmak
için sağa hareket ettirmeniz, daha fazla renk
tonu için ise scroll tuşunu kullanmanız yeterli
olacaktır. 3D sekmesinde görsel olarak uyarıcı bir deneyim yaşayacaksınız. 3D görünüme
zum yaptığınızda çok geçmeden kendinizi
renkli bir gökadanın içinde bulacaksınız.

Coloro’nun En Büyük Avantajları
Nelerdir?
Öncelikle Coloro mantığa dayanan gerçek bir
renk sitemidir. Piyasadaki rakipler ise daha çok
renk sözlüğü tarzındadır. Rengi tüm ayrıntıları
ile kapsayan yani sistem olarak isimlendirilecek
aslında sadece Coloro’dur. Bu açıdan piyasa da
tam karşılığı olan bir rakip bulunmamaktadır.
Rakiplerimizin her birinde bizim gibi bir renk
ve buna karşılık bir kod vardır. Fakat sadece
bizim sistemimizde bu kodun arkasında bir
mantık yatmaktadır.
Bunun da ötesinde eğer istediğiniz rengi 3.500
adet renk içinde bulamazsanız bile biz size
yine de uygun kod verebiliriz. 1.6 milyon adet
rengi kodlandırmanız mümkün. Ayrıca sistemimiz tüm endüstri ve materyallerde işlevseldir,
çünkü belirli bir materyal için renk sistemi yapmadık. Önemli olan insan gözünün rengi nasıl
algıladığıdır, materyal önemli değildir.
Coloro’nun Sistemi Piyasadaki
Rakiplerine Göre Neden Farklıdır?
Örneğin Pantone ile Karşılaştırma
Yapabilir Misiniz?
Pantone, tekstiller için bir katalog, baskı endüstrisi için bir katalog daha ve en sonunda
plastikler için bir katalog daha oluşturdu. Görüldüğü gibi bu materyallere bağlı bir durum

oluşturmaktadır. Bizim yaptığımız ise bundan
çok farklı. Tüm sektörler için tek bir sistemimiz
var. Ayrıca biraz önce de bahsettiğim gibi biz
renklere sadece kod vermek için kod vermiyoruz, kodların her birinin arkasında mantıksal bir
sebep var. Bu da akıllı renk yerleşimi doğuruyor. En büyük iki farkımız bunlar.
WGSN, Trend Analizleri Konusunda
Dünya Lideri Bir Firma. Sizde Pantone’nin
Yaptığı Gibi Sezon Renkleri Oluşturacak
Mısınız?
Dürüst olmak gerekirse, piyasanın yeni ve baskın çocuklar biziz, bu nedenle pazardaki her
şeye göre farklı olmak istiyoruz ve amacımız
kimseyi kopyalamak değil. Pantone’nin yılın
rengi konseptini gerçekten takdir ediyoruz fakat bildiğiniz üzere biz WGSN’nin öncülük ettiği bir şirketiz. Yeni bir şirket gibi görünmekle
birlikte arkamızda yılların tecrübesi var. 2019
yılı sezonlarından başlayarak sadece renkleri
paylaşmakla kaymayıp aynı zamanda WGSN
desteği ile bunları hikayeleştirmeye başladık.
En son 2020 yılı ilkbahar/yaz sezonu için böyle
bir kapsamlı çalışmamız oldu. Uzun lafı kısası
renkleri paylaşırken aynı zamanda mantıksal
açıklamalarımızda oluyor. Bizim en önemli
noktamız bu sanırım, her çalışmamızda mantıksal bir background oluşturuyoruz.

Coloro’nun Türkiye sorumlusu Sayın Süleyman
Halaç ile renk sisteminin nasıl ve neden oyunun kurallarını değiştiren devrim niteliğinde
bir sistem olduğunun ayrıntıları ile incelemeye
çalıştık.
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Coloro’nun Online Kısmını Ücretsiz
Yapmanıza Ne Sebep Oldu? Sizce Bu
Ticari Olarak Sizi Olumsuz Etkilemeyecek
Mi?
Modayı, yaratıcılığı ve renkleri çok seviyoruz.
Yeni renk sistemini düşünmeye başladığımızda
zaten fiziksel ürünler üzerine konsantre olduk.
Açıkçası renkleri elde ederken, fiziksel renklere
her zaman ihtiyaç oldu ve gelecekte de olacak. Bu nedenle çevrimiçi sistemi ve fiziksel
ürünleri birbirlerine rakip olarak hiçbir zaman
görmedik, bu ikili birbirini tamamlayıcı olacak
kullanılmaktadır.
Çevrimiçi hizmeti ücretsiz yaparken de amacımız; Dünya’yı renkle geliştirmek ve renk dünyasını eğlenceli bir yer yapmaktır. Tabii ki biz de
her ticari firma gibi gelir odaklıyız fakat tek odak
noktamızda gelir değil, en önemli odaklarımızdan bir tanesi de herkes için en iyi renk sistemini yaratmaktı. Zaten dijital aracımızı kullandığınızda, otomatik olarak fiziksel ürünlerimize
yönlendiriliyorsunuz. Çünkü özellikle tekstilde,
rengi fiziksel ürünlerin üzerinde görmek olmazsa olmazdır. Daha önce de söylediğim gibi
biz insanlara sadece renk sağlamıyoruz, aynı
zamanda renk danışmanlığı da veriyoruz.

Türkiye’deki Tedarik ve Teknik Destek
Yapılanmanızı Nasıl Gerçekleştirdiniz?
Ürünlere Sahip Olmak İsteyen Firmaların
Ne Yapması Gerekmektedir?
Şu an ülkemizde sadece Coloro konusunda
istihdam edilmiş benimle birlikte 5 çalışma arkadaşımız var. Ayrıca Setaş Kimya şirketi ile bir
iş birliği anlaşmamız mevcut. Ürünlerimizin tamamında, Türkiye’de yeterli miktarda stok bulunduruyoruz. Siparişten sonra en geç 48 saat
içinde teslimatı sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Sipariş için https://www.setasonline.com.
tr/coloro internet sitesini kullanabilirler.
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Ne Tür Bir Renk Danışmanlığı Sunuyorsunuz?
Bu aslında çok çeşitli ve zengin bir hizmet. Bir
şirketin renk tercihleri belirleyerek, renk profilini çıkarabiliyoruz. Bunun şirketler için de ve bu
şirketler ile çalışan ve çalışmak isteyen alt yükleniciler içinde faydası var. Şirketler için renkleri
son yıllardaki renk analizlerini, satış rakamları
ile ilişkilendirerek önümüzdeki dönemde ciro
artışı sağlamaları için hangi renklerin tercih
edilmesi gerektiğini söyleyebiliyoruz. Aynı şey
özellikle tekstil boyahaneleri için de geçerli,
çalıştığı firmaların/markaların renk analizlerini
bilerek yapacakları çalışmaların siparişe dönüşme yüzdesi her zaman daha yüksek olacaktır.

Yakın Zamanda Hangi Renklerin Popüler
Olmasını Bekliyorsunuz?
Mavi, bir sonraki trend olacak. Önümüzdeki
dönemde mavinin çeşitli tonlarını (mor da dahil) her yerde görebiliriz. Ayrıca tek renklerin
yanında çeşitli renk kombinasyonları sıklıkla
tercih edilecek, çünkü dünyanın şu andaki hali
yüzünden insanlar koyu ve tek renkli (kasvetli)
ürünleri daha az tercih eder oldular. Daha da
özele inecek olursak şu andaki popüler renk sarıdır, fakat çok kısa süre içinde yerini mor renge
bırakacaktır. 2018 ve 2019 yılları için yıldız rengimiz mor olacaktır.

BOYA KİMYASAL ENDÜSTRİSİNDEKİ YENİLİKLER

Greenpeace Raporu:

Giyim Endüstrisi Zararlı Kimyasalların
Elimine Edilmesinde İlerleme Kaydediyor

Detoksu taahhüt eden markalar ve Greenpeace, zararlı kimyasalların kullanımının ortadan
kaldırılmasının tekstilde döngüsel bir ekonomiyi gerçekleştirmek için önemli bir adım olduğu
konusunda hemfikirlerdir.
Greenpeace Almanya tarafından yayınlanan
yeni Detoks raporu, 2020 yılına kadar zararlı
kimyasalların kullanımını bırakmayı hedefleyen
80 tekstil şirketinin tamamının bu konuda ciddi ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor.
Greenpeace’in akarsular ve okyanuslardaki kirlenmeyi durdurmak için başlattığı ve tekstil endüstrisinin taahhüt vermesini sağlayan Detoks
kampanyasını başlatmasından yedi yıl sonra
yayınlanan bu rapor; moda, spor giyim, lüks,
perakende ve outdoor markaları ile tedarikçilerinin bu konuda attıkları önemli adımları içeriyor. Detoksu taahhüt eden markaların küresel
giyim üretimindeki oranı %15’tir.
Raporda yer alan önemli gelişmeler;
• Detoksu taahhüt eden tüm markalar Greenpeace tarafından belirlenen 11 öncelikli
zararlı kimyasal grubunun ortadan kaldırılması için mücadele etmekte ve düzenli
olarak tedarikçilerinin atık su değerlerini
raporlamaktadır. Ayrıca markaların büyük
çoğunluğu ise zararlı kimyasallar listesini
genişleterek daha fazla kimyasal madde eklemeye başlamıştır.
• Detoksu taahhüt eden markaların %72’si
en fazla kimyasal kullanımına ve su kirliliğine neden olan yaş işlemlerdeki Seviye 2
/ Seviye 3 tedarikçi listelerini yayınlamaya
çalışmaktadır. Büyük markalar, bu yaklaşımı
elyaf üretimine de uygulayarak artan viskon
kullanımını ele almayı amaçlamaktadır.
• Raporda, markaların %72’si ürünlerinde
florokarbon bazlı kimyasalların (PFC) kullanımının tamamen ortadan kaldırılmasını
sağlarken, % 28’si ise bu yönde önemli bir
ilerleme kaydetmektedir.

Greenpeace Detoks kampanyası kimyasal yönetim yapısını değiştirmiştir:
• Endüstri artık sadece ürünlere değil, tedarik
zincirinden gelen kirliliğe de odaklanmaktadır;
• Endüstri gruplarının bir araya geldiği Zararlı
Kimyasalların Sıfır Deşarjı (ZDHC) platformu,
değerlendirmelerinde kullandığı araçları
geliştirmiştir;
• Sivil toplum örgütleri zararlı kimyasalların
değerlendirmesini yaparak daha güvenli
alternatifler sunmaktadırlar;
• Kimyasal madde tedarikçileri Detoks şirketleri ile işbirliği yapmaktadır;
• OEKO-TEX®’in Sıfır Detoks denetimi gibi
yeni ticari hizmetler oluşturulmuştur.
Daha iyi endüstri işbirliğine ek olarak, Greenpeace yerel ve küresel regülasyonları ve kimya
endüstrisini daha güvenli alternatifler geliştirmek için daha fazla sorumluluk almaya davet
etmektedir. Bazı Detoks şirketleri, dünyanın
neresinde üretim yaparlarsa yapsınlar, kendi
tedarik zincirleri için şirketlerin yasal olarak
sorumlu olmasını sağlayan düzenlemeleri
desteklemektedirler. Detoksu taahhüt eden
markalar ve Greenpeace, zararlı kimyasalların
kullanımının ortadan kaldırılmasının tekstilde
döngüsel bir ekonomiyi gerçekleştirmek için
önemli bir adım olduğu konusunda hemfikirlerdir. Böylelikle tekstilde kullanılan toksik
kimyasalların geri dönüşüm yoluyla sürekli sirkülasyonu önlenmiş olacaktır.
Kaynak:https://www.greenpeace.org/international/
press-release/17739/greenpeace-report-clothing-industry-shows-progress-in-cutting-hazardous-chemicals/
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COLORZEN ELYAFI

PAMUK BOYAMANIN GELECEĞİ
ColorZen’in eşsiz uygulama prosesi, boyamanın homojen olması ve pamuğun abrajsız
boyanmasında garanti etmektedir.
ColorZen, pamuk boyama prosesini günümüzde tekstil endüstrisinde mevcut olan en çevre
dostu ve sürdürülebilir bir metoda dönüştürme imkanı sunmaktadır. ColorZen’in modifye
ettiği pamuk elyafı, su, enerji, boyarmadde ve
boyama prosesi sürelerinde büyük ölçüde tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca, boya banyosuna
eklenen toksik kimyasallara olan ihtiyacı ortadan kaldırıp, tuzsuz boyamayı ve atık suyun
daha temiz olmasını sağlamaktadır. ColorZen
elyafının boyanması, geleneksel pamuk boyama prosesine kıyasla bu büyük bir gelişme
sağlamaktadır.
Pamuklu ürünlerin konvansiyonel boyamasında, genel haslık özelliklerinden dolayı reaktif
boyalar tercih edilmektedir. Reaktif boyalar geniş bir spektrumda renk tutturma imkanı sunar.
Reaktif boyalar ile pamuğun boyanmasında,
pamuğun hafif negatif yükünü nötralize etmek
ve çözünebilir boyarmaddelerin çekimini sağlamak için tuz kullanımı gerekmektedir. Reaktif
boyanın banyoda hidroliz olması sonucu selüloz ile bağlanmasının azalması nedeniyle, boyamadan sonra kumaş üzerinde bağlanmamış
ya da hidrolize olmuş şekilde kalan boyaların
durulama ile uzaklaştırılması gerekmektedir.
Pamuğun konvansiyonel yöntemle reaktif
boyaması prosesinde, sadece boyama için
gerekli olan tuzu seyreltmek ve uzaklaştırmak
için değil, aynı zamanda hidrolize olmuş boyayı kumaştan uzaklaştırmak ve böylece kabul edilebilir haslık sonuçları elde etmek için
de oldukça fazla miktarda suya ihtiyaç vardır.
Konvansiyonel reaktif boyalar ile yapılan boyamada kullanılan büyük miktardaki tuz ve
su miktarı nedeniyle, pamuk boyama prosesi
hammadde ve doğal kaynak tüketimi nedeniyle kötü bir üne sahiptir. Ayrıca, boyamada
kullanılan büyük miktardaki tuzun uygun şekilde arıtılmadan atılması, su yaşamı ve çevre için
oldukça zararlıdır.
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Farklı Yaklaşımlar
Düşük flotte oranında boyama imkanı sağlayan makineler; akıllı durulama teknolojileri,
yüksek verimli reaktif boyalar, pamuğu nötr
pH’ta boyama, katyonik reaktif boyalar ve gerçek zamanlı boya banyosu izleme gibi birçok
farklı yaklaşım ve teknoloji ortaya çıkmıştır. Bu
tür teknolojilerin kullanımı yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmektedir.
Son derece rekabetçi küresel pazarda, birçok
tekstil boya işletmesi yeni ekipmanlara, özellikle de verimsiz olmasına rağmen alışılmış ve
test edilmiş boyama ekipmanlarıyla çalıştıkları
için önemli bir sermaye harcamaya hazır değildir. Ayrıca, daha verimli reaktif boyalar geliştirmek için gereken ilave ve farklı sentez aşamaları, yeni ve daha yüksek verim veren boyaların
boyahaneler için geleneksel reaktif boyalardan
daha pahalı olacağı anlamına gelmektedir.
Pamuk boyama prosesinde ortaya çıkan birçok
yenilik türü, gerçek süreçlere veya seri üretim
uygulamalarına dönüştürülmemiştir veya kolayca dönüştürülememektedir. Bununla birlikte, katyonik pamuk teknolojisi zamanla artarak
geleneksel pamuklu reaktif boyama karşısında
en pratik sürdürülebilir alternatif olarak kabul
edilmektedir.
Pamuğu ön işleme tabi tutmak için kullanılan
katyonizasyon kimyasal malzemesinin tipine
bakılmaksızın, pamuk katyonik haline getirildikten sonra kalıcı katyonik bölgelere sahip
olmaktadır. Bu pozitif yükler, pamuğun, anyonik boya maddeleri ile tuzsuz boyanmasını
sağlamakta ve %100’e kadar boya çekimine
ulaşılabilmektedir. Tuz kullanımının ortadan
kaldırılması ve fazla miktarda boyanın çekiminin sağlanması ile önemli miktarda hammadde ve sarfiyat tasarrufu mümkündür. Fakat bunun yanı sıra, taahhüt edilen çevresel faydalara
rağmen, katyonize pamuk boyama bugüne

kadar seri üretime geçememiştir veya endüstri
tarafından yaygın bir kabul görmemiştir. ColorZen pamuk elyafının piyasaya sürülmesi ile bu
durum biraz değişmiştir.
Pamuk Bilgisi
ColorZen, önceki katyonik pamuk bilgisini
kullanmış ve patentli teknolojisin biraz daha
iyileştirerek kalıcı pozitif yüklü amino bölgelere sahip selüloz elyafı oluşturmuştur. Bu, kalıcı pozitif yük, bir kuaterner amonyum bileşiği
ile selüloz molekülünün dikkatlice reaksiyona
girmesi ile oluşmaktadır. ColorZen tarafından
üretilmiş elyaflarla üretilen pamuklu kumaşlar,
anyonik boyalarla tuz ilave edilmeksizin kolayca boyanmaktadır. Reaktif, direkt ve asit boyalar da dahil olmak üzere birçok anyonik boya
iyi bir renk haslığı elde etmek için kullanılabilmektedir.
ColorZen’in eşsiz uygulama prosesi, boyamanın homojen olması ve pamuğun abrajsız boyanmasında garanti etmektedir. Bu reaksiyonu
müşterilerin fabrikalarında gerçekleştirmeye
çalışmanın, çeşitliliğe yol açabileceğini öngören ColorZen, üretim modelini tüm kimyasal
oranları ve koşulları sürekli olarak izleyecek ve
kaydedecek şekilde oluşturmuştur. Özenli kalite güvencesi yaklaşımı, ColorZen elyafının her
balyasının boyanabilirlik özelliklerinin önceki
ve sonraki partilerle aynı olmasını sağlamaya
yardımcı olmaktadır.
Ayrıca, ColorZen elyafı kullanarak yapılan boyamada sağlanan tasarruf, elyafın işlenmesinde
kaynakların aşırı tüketiminin engellenmemesi
açısından da önemlidir. Bu nedenle, üretim
hatları kimyasalların maksimum kullanımını
sağlayacak ve çevreye minimum deşarj olacak
şekilde tasarlanmıştır. Toplam fabrika atık suyu,
ColorZen elyafı kullanarak yapılan boyamada
tasarruf edilen toplam su ve enerji miktarının
sadece küçük bir kısmını temsil etmektedir.

Doğrulanabilir Tasarruf
ColorZen kumaşların boyanması ,%90 daha az
su, %75 daha az enerji, %95 daha az kimyasal,
%30-50 boya tasarrufu ve %70’e varan boya
proses zamanı tasarrufu gibi doğrulanabilir bir
tasarruf sağlamaktadır. Tuz ve alkali için kritik
ekleme aşamalarının ve geleneksel reaktif boyama ile boyanmış kumaştan tuz ve hidrolize
boyayı uzaklaştırmak için gerekli olan sıcak sabunlanma prosesinin ortadan kaldırılması bu
tasarrufların birincil kaynağıdır.
ColorZen elyafları ile üretilen kumaşlar, normal
pamuktan veya diğer birçok elyaf türünden
daha hızlı ve daha kolay boyama gerçekleştirmektedir. Daha düşük sıcaklıklarda boyanması
nedeniyle geleneksel pamuk boyama prosesinden daha az su ve enerji gerektirmektedir.
Boyama prosesini tamamlanması için tuz ve
soda gerekli değildir. Kullanılan ekipmana bağlı olarak, başlangıcından boşaltma işlemine
kadar olan boyana prosesi sadece 3 saat 30
dakika sürmektedir.
ColorZen elyaflarının boyanması için anyonik
boyaların çekiminde flotte oranı kritik bir parametre değildir. Tam boya çekiminde, yüksek
kilogram kapasiteli boya makineleri de düşük
flotte oranlı boya makineleri kadar etkilidir.
ColorZen elyaf ile koyu renk tonlarının% 95’ine
varan yüksek boya çekimi, yalnızca atık su arıtma gereksinimlerini azaltmakla kalmaz, aynı
zamanda boya banyolarını yeniden kullanma
imkanını da sunmaktadır. Bu farklılıklar ColorZen’in çevresel faydalarını ortaya çıkarmaktadır, ancak aynı zamanda (daha temiz, daha
verimli) boyama prosesinde belirli önlemlerin
alınması gerektiği anlamına da gelmektedir.

Pozitif Yüklü Pamuk
Boyanın pozitif yüklü ColorZen pamuğuna
olan doğal çekimin oluşması, boyanın ilk çekiminin kontrollü yapılması gerektiği anlamına
gelmektedir. Boya molekülleri katyonik pamuk
ile iyonik bağlandıktan sonra migrasyonu minimum düzeydedir. Hızlı boya çekimi sıcaklık ve
zaman ile yavaşlatılabilir, ayrıca bir dispergatör
de kullanılmaktadır. Birçok anyonik dispergatör
bu konuda başarı göstermiştir. Dispergatör
boyanacak yüzeyi kaplayarak sıcak yükseldikçe
boyanın eşit olarak çekimini sağlamaktadır.
Boya banyosunda polimerik bir kırık önleyici
malzeme de tavsiye edilmektedir. Bu, kumaşın
tüm boyama aşamalarında daha iyi hareket
etmesine olanak sağlayarak, kırıkların oluşumunu önler. Tuz kullanımın ortadan kaldırılmasının yanı sıra, ColorZen elyafa reaktif boyaları
çektirmek için soda kullanımı da gerekli değildir. Ama bazı boyarmaddelerin yapısından
dolayı, renk verimliliği için az miktarda kullanılabilmektedir. Genellikle, gereken soda miktarı
%2-5’dir.
Ulusal Yoğunluk Değeri (lb/ft3)
ColorZen pamuğu, işlenmiş elyaf balyaları
olarak, standart ulusal yoğunluk (UD) balyaları
şeklinde müşterilere sevk edilmektedir. ColorZen elyafı herhangi bir iplik numarasına göre
iplik olarak üretilebilir. ColorZen elyafı ayrıca%
100 pamuklu işlenmemiş pamuk elyafı ile karışım olarak harmanlanarak ihtiyaç duyulduğunda çeşitli renklerin üretilmesi için kullanılabilen
melanj kumaş üretimine uygun hale getirilebilir. Bu kumaşlarda, ColorZen ile muamele
edilmiş pamuk boyayı alırken, işlem görmemiş
pamuk boyanmadan kalacaktır.

Çizgili parça boyama efektleri ve diğer efektleri yapmak da mümkündür. %100 ColorZen
elyafı veya melanj karışımları işlem görmemiş
pamuk ile karıştırılarak hamdan çizgili kumaş
oluşturulabilmekte, daha sonra boyandığında
ise değişik çoklu renk kombinasyonları yapılabilmektedir.
ColorZen pamuklu kumaş ile üretilen giysiler
‘piyasaya hızlı temin’ talebini karşılamak için,
konfeksiyon formunda boyanabilir. Giysilerin
üretiminde ColorZen ile üretilen dikiş ipliğinin
kullanılması ile seçilen renklerin bitmiş ürünün
her yerinde aynı kalması sağlanabilmektedir.
Yüzyıllar boyunca var olan pamuk boyama prosesinde, yıllarca birçok yenilik yapılarak zararlı
çevresel etkilerinin iyileştirmesi hedeflenmiş,
ancak bu konuda sınırlı başarı elde edilmiştir.
Su tasarrufu, enerji kullanımının azaltılması ve
sıfır toksik deşarj elde etme, tekstil endüstrisinin yeni küresel hedefleri olarak benimsenmiştir. Bunlar ColorZen’in de hedefleridir ve
ColorZen ile işlenmiş pamuğun kullanımı ve
boyanmasıyla büyük ölçüde gerçekleştirilebilen hedeflerdir.
Markalar, perakendeciler ve üreticileri, artık ColorZen ile ortaklık yaparak tüketicilere gerçekten sürdürülebilir renkli tekstil ürünleri sunabilecek ve pamuk boyama için yeni bir döneme
geçme fırsatı yakalayacaklardır.
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ARAŞTIRMA

ELYAF MALİYETLERİNİN PERAKENDE
SEKTÖRÜNE GERÇEK ETKİSİ
Müşteri Sadakatini Artırmak için Kendinizi Geliştirmek
Her perakendecinin müşteri profili, fiyat politikası ve endişeleri farklıdır ve iki ayrı tedarik zinciri de tam olarak aynı değildir. Yine de her hazır
giyim tedarikçisi, üreticisi ve markası iki ortak
hedefi paylaşmaktadır:
• Sattıkları ürünün değerini artırmak için yollar
bulmak,
• Bu değeri müşterilerine anlatmak için iletişim yöntemleri geliştirmek.
Bu hedefler doğrultusunda elyaf fiyatlarını incelediğimizde, sadece tedarik zincirini değil aynı
zamanda ürünlerin satış fiyatlarını da etkiledikKarşılaştırılan 1. Elyaf

lerini görebiliriz. Hedefleriniz ve motivasyonlarınız ne olursa olsun, bu sonuçlardan bazıları sizi
şaşırtabilir ve hatta pazarlama stratejinizi yeniden gözden geçirmenize neden olabilir.
Elyaf Maliyeti, Konfeksiyon Maliyeti &
Satış Fiyatı
İsviçreli Bühler iplik üreticisi elyaf fiyatlarındaki
artışların nihai konfeksiyon ürünlerine yansıması ile ilgili bir çalışma yapmıştır. Çalışmada farklı
elyaflar için;
• Proses maliyetleri aynı alınmış,
• Kumaş konstrüksiyonu ve giysi tasarımı aynı
Karşılaştırılan 2. elyaf

•
•

kabul edilmiş,
Standart kumaş olarak 150 g/m² süprem kumaş alınmış,
Bunlara ek olarak, satış fiyatını hesaplamak
için konfeksiyon maliyetleri üzerine %80
brüt satış kârı eklenmiştir.

Elyaf fiyatının konfeksiyon fiyatı üzerinde etkisi
vardır, ancak bu etki, düşünüldüğü kadar anlamlı bir etki olmayabilir. Elyaf fiyatlarının birbirine göre kıyaslaması aşağıdaki şekildedir:

Elyaf maliyetleri arasındaki fark

Pamuk

ABD Supima pamuğu

Supima %81 pahalı

Rayon

Tencel

Tencel %36 pahalı

Polyester

Pamuk

Pamuk %65 pahalı

Polyester

ABD Supima pamuğu

Supima %199 pahalı

Polyester

Rayon

Rayon %62 pahalı

Polyester

Tencel

Tencel %120 pahalı

Farklı elyaflar ile üretilmiş konfeksiyon ürünlerinin parça başına maliyetleri arasındaki fark aşağıdaki şekildedir:
Karşılaştırılan 1. Elyaf

Karşılaştırılan 2. elyaf

Konfeksiyon ürünlerinin maliyetleri arasındaki fark

Pamuk

ABD Supima pamuğu

Supima 0,34 usd pahalı

Rayon

Tencel

Tencel 0,17 usd pahalı

Polyester

Pamuk

Pamuk 0,10 usd pahalı

Polyester

ABD Supima pamuğu

Supima 0,43 usd pahalı

Polyester

Rayon

Rayon 0,16 usd pahalı

Polyester

Tencel

Tencel 0,33 usd pahalı

Daha detaylı incelendiğinde, elyaf maliyetleri
arasında anlamlı farklılıklar olsa da, pek çok durumda konfeksiyon maliyetleri üzerinde büyük
bir etki yaratmamaktadır. Örneğin, lüks Supima
pamuğu normal pamuktan %81 daha pahalı
iken, konfeksyion maliyeti farkı sadece yaklaşık
0,34 $ ‘dır. Elyaf maliyetlerinin konfeksiyon maliyetleri ve son perakende satış fiyatı üzerindeki
etkisine bakıldığında benzer çıkarımlar yapılabilir. Elyaf maliyetlerindeki farklılıklar, konfeksiyon
maliyetlerini yaklaşık %13-29 oranında etkileyebiliyor olmasına rağmen, perakende satış
fiyatı üzerindeki etkisi oldukça belirsizdir. Çoğu
durumda satış fiyatı üzerindeki etkisi %5’in üzerinde değildir.

52

Karşılaştırılan 1. Elyaf

Konfeksiyon maliyeti (%)

Perakende maliyeti (%)

Pamuk

%14

%3

Polyester

%12

%2.5

Suplima

%23

%4.5

Tencel

%21

%4.5

Rayon

%17

%3.5

Üretilen Değerin Tüketicilere İletilmesi
Maliyet kaygıları genellikle düşünmeden yapılan değişikliklere yol açar. Örneğin, pamuk fiyatlarındaki 0.05 $ ‘lık artış nedeniyle pamuğun
polyester ile değiştirilmesi akıllıca görünmektedir. Fakat bu, sonuçta nasıl bir fayda sağlar?
Çoğu durumda, elyaf kalitesi müşteri sadakati
üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Tüketiciler giderek artan bir şekilde değere odaklanmaya başlamıştır; dayanıklılığı etkileyen özellikler, uzun ömürlü ürünler ve konfor gibi özellikler
onlar için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yüksek kaliteli elyaflara odaklanmak, bu
özellikleri önemli ölçüde artırabilir.
Tüketiciler daha ince elyafların daha fazla yumuşaklık, parlaklık ve daha yüksek dayanıklılık
anlamına geleceğini ve elyaf mukavemetinin
kumaşın performansını artırmaya yardımcı olacağını anlayamayabilir. Tüm bu faktörler, özellikle giysinin ömrü söz konusu olduğunda, tüketiciyi çarpıcı biçimde etkiler.

Buhler İpliklerinde Uluslararası Satış VP David
Sasso, ‘’Bu tamamen, tüketiciyi nasıl eğittiğinizle ilgilidir. Başlangıçta değişikliği fark etmeseler
bile, birkaç ev yıkamasının ardından kalite farkını gözlemleyebilir ve bunun neden yapıldığını
sorgulayabilirler’’ diyor. Birçok durumda, daha
kaliteli elyaf kullanılarak üretilen ürünler daha
rahattır, daha uzun süre dayanır ve düşük kalitedeki rakiplerine kıyasla daha rekabetçi bir fiyatla
satılabilir. Tüketiciyi kumaş kalitesi konusunda
ve bu farkın uzun vadede sağlayacağı konfor
konusunda eğitmek, onları biraz daha yüksek
bir fiyat ödemeye ikna etmek için yeterli olabilir.
Sasso, ‘’Mağazanın aynı bölgesinde hem ticari
hem de lüks elyafı neredeyse benzer fiyatlarda
gördüğünüzde, bu perakendecinin ürüne kattığı değer konusunda müşterisi ile iletişim kuramadığı anlamına gelir’’ diye ekliyor.

ömürlü, yüksek kaliteli ürünler arayan tüketiciler
tarafından giderek artan bir şekilde yönlendirilen perakende ortamında, istenilen fark daha iyi
elyaf seçimi ile yaratılabilir.
Elyaf seçimi sadece fiyatlandırmayı etkilemez.
Ayrıca ürünü pazarlama hızınızı da etkileyebilir. Kullanacağınız iplik ve kumaşları önceden
belirlediğinizde ve özellikle de Amerika firmalarından satın alıyorsanız, daha hızlı ve çözüm
alabildiğiniz bir tedarik zinciri oluşturabilir ve
markanızı uygun fiyatlı hızlı moda sektöründe
rekabet edebilecek seviyede daha iyi bir konuma getirebilirsiniz.
KAYNAK: https://www.buhleryarn.com/blog/
real-impact-fiber-prices-retail/?redirect_bypass=1

Verilerde de görüldüğü gibi, yüksek elyaf fiyatları bir giysinin son perakende satış fiyatında küçük bir etki yapabilir. Tüketici sadakati ve uzun
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TEKNİK TEKSTİL

İnovasyonda
Dönüm Noktası
PFC veya başka kimyasal kullanılmadan yapılan yağmurluğunuz
su itici özelliğini sürekli korusaydı ne olurdu? Bu, tekstil
endüstrisinin yıllardır aradığı çözüm olabilir mi?
Eskiden Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda
çalışan ABD New Mexico, Santa Fe’den kimyager Dr. Gary Selwyn, büyük zorluklara alışıktı
ve bu da farklı değildi. Önümüzdeki 100 yıl
boyunca tekstil endüstrisini altüst etme potansiyeline sahip perflorokarbon (PFC) kimyasalların yerine geçecek bir formül üzerinde
çalışıyordu.
PFC’ler, yaygın olarak performans tekstillerinde kumaşa Dayanıklı Su İticilik (DWR) özelliği
kazandırmak için kullanılan kimyasallarda bulunur. PFC’ler son 50 yıldır yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yeni veriler ve artan hukuk
davaları bunun değişmesi gerektiğinin altını
çizmektedir. Geleneksel tekstil terbiyesinde,
kumaşlar zararlı PFC içeren su bazlı bir banyodan fular yöntemiyle geçirilerek işlem görür.
PFC’ler kalıcıdır, bu nedenle kimyasal banyosu döküldüğünde aynı PFC’ler yeraltı sularına
ve toprağa karışır. Ayrıca, kanserojen sınıfında
olan PFC’ler vücudumuzda birikerek kansere
ve doğum kusurlarına yol açabilirler.
Dr. Selwyn, üstün su iticiliği sağlayan ve PFC
içermeyen bir apre teknolojisi yaratmanın yeni
bir yolunu bulmaya kararlıydı. Uygulamanın
susuz olarak yapılmasının çözüm olduğunu
fark etti ve kuru apre teknolojisinin geleceği
doğdu.
Aynı dönemde Greenpeace, hazır giyim markalarına, Dayanıklı Su İtici (DWR) uygulamalarında zararlı PFC’leri kullanmayı bırakmaları
konusunda radikal bir çağrıda bulundu. Bu
Dr.Selwyn için çok güzel bir haberdi çünkü
denemelerinde büyük bir yenilik bulmuştu. Bu
yeni ve radikal apre teknolojisi, sadece Greenpeace’in zorlu hedefini karşılamakla kalmıyor,
geleneksel “kirli” DWR kimyası ile elde edilen
performansın çok daha üstünde performans
gösteriyordu. Daha da iyisi, uygulamada su
kullanılmıyordu. Greenpeace’in kampanyasını yaptığı dönemde, Dr.Selwyn’in yeni şirketi,
bu yeniliği sürekli geliştirerek iyileştirdi ve patentini aldı. O günden sonra hızlı geçen 4 yıl
içinde Dr.Selwyn’in termal apre teknolojisi artık
yüksek kaliteli DWR kumaş örnekleri üretmeye başladı ve bu yenilik Outdoor Retailer (OR)
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fuarında sunuldu. Bu fuarda tanıştığı küçük
bir Tayvan firması ile işbirliği yaparak, çevreye
duyarlı, PFC içermeyen ve susuz uygulanan
bu son teknolojiyi yeni adıyla ‘’Aquavent’’ teknolojisini pazara sunmak için ortak çalışmaya
başladılar.
Olağanüstü Performans Sonuçları
Dr. Selwyn’in ilk hedefi AquaVent’in 50 ev yıkamasına dayanması ve endüstri standardı
AATCC 22 Sprey Testine dayanarak su iticiliğini
korumasıydı. Bu testte de yüksek performanslar göstermesi oldukça heyecan verici bir gelişmeydi. 100 ev yıkamasından sonra yapılan
sprey değerlendirmesi de 100 idi. Aquavent,
hem ev yıkamalarına hem de yırtılma ve kopma testlerine dayanıklı olduğunu ispatlamıştı.
AATCC 22 testi gerçek yağmur şartlarını yansıtmadığı için, rüzgarlı yağmuru simüle etmek
için yapılan, suyun sağanak yağmurun yaklaşık
beş katı kuvvetle kumaşa çarptırıldığı Bundesmann Su İticilik Testi’ne tabi tutuldu. AquaVent teknolojisinin gerçek performansı Bundesmann Testi ile kanıtlanmaktadır. Bu testte,
görsel performans (1 = tamamen ıslanmış, 5 =
mükemmel), emilen suyun yüzdesi ve kumaşın su geçirme miktarını içeren bir dizi önemli
ölçüm toplanmıştır. Geleneksel apre işlemleri,
10 dakika boyunca yapılan testte genellikle
2’nin altında bir puan alır ve çoğu testin ilk 1
dakikasında başarısız olur. AquaVent kumaşları
4 ve üzerinden puan almaktadır. Gerçek hayatta bu; bir ceketin ıslanması, bir diğerinin 6 aylık
kullanımdan sonra nemli hissettirmesi ve bir
başkasının ise hala üzerinden su damlalarının
yuvarlanıyor olması arasındaki farktır.
Sihirli Kelime Susuz İşlem
Bu performansın ardındaki sır, AquaVent kuru
apre işlemidir. Hemen hemen tüm diğer tekstil
şirketleri yaş terbiye işlemleri kullanırken, AquaVent teknolojisi tamamen yeni, su içermeyen
bir yüzey teknolojisidir. Kimyasalı kumaşa uygulamak için yüksek basınçlı gaz kullanılır ve
daha sonra moleküler düzeyde polimer ile kumaşın lifleri termal olarak polimerize edilir. Bu
güçlü bağ, apre işleminin giysiye bağlandığı
anlamına gelir ve kesinlikle yıpranmaz ya da
yıkama ile uzaklaşmaz. Dr.Selwyn, “Bu artık bir

kaplama teknolojisi değil. Yüzey gerilimi ve kumaş konstrüksiyonunun sıkıştırıcı doğası gibi
faktörlerin üstesinden geliyorsunuz ve kumaşa
penetrasyonu sağlayabiliyorsunuz” diyor.
Dahası, çığır açan kuru yüzey teknolojisinin uygulandığı süreçte su kullanılmaması, çevre etkileri çok yüksek olan ve su kullanımında ve kirletmesinde petrol endüstrisinden sonra ikinci
sırada bulunan kirletici tekstil endüstrisinin
temizlenmesini sağlayabilir. Süreç çığır açıcı ve
ezber bozucudur, hatta bu teknolojinin kendi
mucidi de performansın potansiyelini ortaya
çıkarmak için hala izlemeye devam etmektedir.
Dr.Selwyn, “Sanırım bundan 50 yıl sonra da öğrenmeye devam edeceğiz. Tekstillerin yapılma
şeklini değiştiriyoruz” diyor.
Dr.Selwyn, bu tür büyük teknolojik yeniliklerin
bir endüstriyi tamamen değiştirebileceğini
daha önce de görmüştü ve bu teknoloji “yaş’’
tan “kuru” teknolojilere geçişi içeren türden
büyük bir yenilikti. Dr. Selwyn, “Yarı iletken endüstrisinde çalıştım. 80’li yıllarda bu endüstri
su bazlıydı. Elektronları asitlere batırdılar ama
sonra değiştirerek plazma bazlı kuru bir proses
kullanmaya başladılar. Bu da şu anda dizüstü
bilgisayarlar, cep telefonları ve mikrodalga fırınlarda kullanılan minyatür ve yüksek yoğunluklu devrelerin gelişiminin yolunu açtı” diyor.
AQUAVENT’i İlk Kullanan Markalar
Aquavent’in performansı Marmot’taki tasarımcıların gözünden kaçmadı, daha sürdürülebilir ürünler geliştirme hedefi olan marka, bu
teknolojiyi yağmurluklarında kullanmak için
Dr.Selwyn’in şirketi ile işbirliği yaptılar. Koleksiyon, Şubat 2018’de mağazalarında tanıtıldı
ve Marmot, ceketlerinin 24 saat boyunca ağır
yağmurlara karşı koruyacağını söyledi. 2018
Outdoor Retail fuarında yılın en yenilikçi ürünü
ödülünü aldı. Aquavent teknolojisini kullanan
bir başka marka ise Black Diamond. Sporcu atlet Joe Grant’in ihtiyaçları etrafında tasarlanan
hafif ve dayanıklı yağmurluğunda kullanıldı
ve Bahar 2019’da mağazaya girecek. Black Diamond yetkililerinin yaptığı açıklamada, ‘’Aquavent teknolojisi, Black Diamond’ın hem iç
hem de dış kaynaklardan uzun süre kalıcı su

koruması sağlıyor, rüzgara maruz kalındığında
buharlaşma sebebiyle ortaya çıkan tehlikeli
ısı kaybını kesiyor ve mümkün olan en hafif
ağırlığa sahip. Ürün geliştirme perspektifinden
bakıldığında, bu bir rüyanın gerçekleşmesidir.
Şimdi değişkenler ile oynayarak performansı
ve muhtemelen estetik parametreleri tamamen yeni bir seviyeye yönlendirebiliriz” diyorlar.
Kullanmadığınız Şeyi Kirletemezsiniz
Markaların yeni ürünler için çok yönlü bir
teknoloji olarak değerlendirdiği Aquavent’i,
Dr.Selwy ve ekibi geleceğe giden yol olarak
görüyor: Aquavent sadece PFC içermeyen bir
teknoloji değil aynı zamanda susuz bir teknolojidir. İşlem sonunda sıfır zararlı atık deşarjı
çığır açıcı ve devrim sayılabilecek niteliktedir.
Aslında, Marmot ve Black Diamond gibi markalarla yapılan ortak testler, tekstil endüstrisinin yeni teknolojinin başka özelliklerinin
de keşfedilmesiyle diğer faydalarının da fark
edilmesini sağladı. Örneğin, Aquavent teknolojisi, giysilerin daha uzun süre temiz kalmasını
sağlamaktadır çünkü polimer kaplama, diğer
bazı PFC içermeyen yüzeylerde olduğu gibi,
yağ emici değildir. Aynı zamanda, polimerin
kumaşa bağlanması boncuklanmayı engelleyerek ve kumaşın dayanıklılığını artırarak kıyafetin yaşam döngüsünü iyileştirmektedir. Daha
yüksek yıkama dayanımı, daha az kimyasalın
uzaklaştığı anlamına da gelmektedir.

Piyasadaki PFC içermeyen DWR’lerin üçte birinden farklı olarak, Aquavent’in kuru işleminde palm yağı kullanılmamaktadır. Palm ve mısır
yağı gibi bitkisel yağlar, doğal bir su iticiliğe
sahip olduklarından PFC içermeyen DWR’ler
oluşturmak için yaygın bir alternatif yağ haline
gelmiştir. Ancak, sorunlarını da beraberinde
getirmiştir. Teorik olarak, palm yağı sürdürülebilir bir alternatif olsa da nesli tükenmekte
olan türlere ev sahipliği yapan tropikal yağmur
ormanlarını ve palmiye ağac çiftlikleri biçmek
için ekonomik teşvik yaratmıştır. Ayrıca yağlar,
diğer yağlarla karışmayı çok sever ve sonuçta
yağ emici bir apre verir.
AquaVent teknolojisi, gazlar tarafından basınçlandırılmış sızdırmaz bir oda kullandığı için
atık akışı yoktur. Bir başka avantaj ise, işlem bir
kerede birden fazla apre işleminin yapılmasını sağlamaktadır, bu nedenle ilave bir kimyasal banyo kullanmadan kumaşa koku giderici
veya alev geciktirici özellikler kazandırılabilir.
PFC’lerin ortadan kaldırılması, palm yağından
kaçınılması ve kimyasalların azaltılması sürdürülebilirlik açısından büyük adımlar olsa da, en
büyük tasarruf işlemin su içermeyen prosesinden kaynaklanmaktadır.

dünyanın endüstriyel su kirliliğinin beşte birini
oluşturmaktadır. Çoğu tekstil fabrikası, artıma
tesisleri zayıf olan ülkelerde bulunmaktadır
ve çoğu zaman temiz su sıkıntısı çekmektedir.
Yaş bitim işlemleri bir asırdan fazla bir süredir
faaliyet göstermektedir, ancak gün geçtikçe
sürdürülebilirliğini kaybetmektedir. Çok sayıda
işletmeye baktığınızda temiz çalışmaları gerektiğini biliyorlar, ancak hala bol kimyasal ve su
kullanan yaş apre işlemlerini kullanmaktadırlar.
Kuru apre işlemleri ile her ikisi de az kullanıldığı veya ortadan kaldırıldığı için uzun vadede
finansal tasarruf da mümkün olacaktır.
Sonraki Adımlar
Dr.Selwyn’in şirketi, sadece outdoor giyimi için
değil, aynı zamanda moda giyim, ayakkabı,
otomotiv tekstili, askeri tekstiller, denizcilik ve
ev tekstili için de, su içermeyen bitim işlemlerinde yeni teknolojiler ve yenilikler sunmak için
çalışmaya devam etmektedirler. Dr.Selwyn’in
mutfağında başlattığı bu çalışma uzun bir süre
daha işlemeye devam edecektir ve çok sayıda
vizyoner ekipten destek bulmaktadır.
Kaynak: https://www.snewsnet.com/news/
green-theme-international-aquavent-watershed-innovation

Giyim markaları ve tekstil üreticileri için bu
“adapte ol veya kaybol” zamanı olabilir. Tekstil
üretimi kirli bir süreçtir: Tekstil şirketleri dünya
kimyasallarının yaklaşık yarısını kullanmakta ve
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YÖNETMEK

İŞLETMELERDE

KRİZ YÖNETİMİ
Bildiğiniz gibi, içinde bulunduğumuz günlerde hemen herkes ekonomik bir krizden söz
etmektedir. Bu krizin nitelikleri, ülke dışı aktörlerin manipülasyonu ve diğer birçok husus
ekonomik ve siyasi çevreler tarafından tartışılmaktadır. Biz bu yazımızda böyle durumlarda
işletmelerde sergilenecek tutum ve davranışlardan söz edeceğiz.
İşletmeler için Kriz Nedir?
İşletimlerde kriz, iç ve dış çevrelerde olabilecek
ani değişimlerin, işletmenin yapmış olduğu
planlarını etkilemesi, amaçlarına ulaşmasını
engellemesi ve hatta varlığını tehdit etmesi
ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir süreçtir. Böyle
dönemlerde işletmeler de ani karalar alabilir ve
hızlı değişimler gösterebilirler. Alınan bu ani ve
hızlı kararlar ne kadar doğru olursa kriz o kadar
az zararla atlatılabilir. İşletmeler için kriz ortamının özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz,

Dr. Ahmet Temİroğlu
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
Özen Mensucat YK Başkanı
temiroglu@ozenmensucat.com
Bu ayki yazımızda kriz durumlarında
işletmelerde sergilenecek tutum ve
davranışlardan söz edeceğiz.
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• Kriz, yıllık stratejik planlarında “Kriz Yönetimi”
konusuna yer vermiş olan işletmelerde önceden az çok tahmin edilebilir. Ancak yine
de beklenmedik ve ani değişimlerle ortaya
çıkar.
• İşletmeler, birdenbire gelişen bu olaylara
karşı önlem almakta gecikebilirler.
• Kriz, işletmelerin varlığını tehdit edebilir.
• Krizler işletmelerin gelişen olaylara karşı reaksiyon kabiliyetini zayıflatabilir.
• Kriz ortamları, genellikle radikal değişiklikleri
gerektirebilir.
• Bu değişimleri yapabilecek bilgi ve zaman
olmayabilir.
• Krizler, işletmelerde gerginlik ve moral bozukluğu yaratabilir. Ancak her moral bozucu
olayı da kriz olarak nitelememek gerekir.
• Krizler hızlı karar alınması gereken süreçlerdir. Geç kalmak ya da krizi görmezden gelmek tehlikeli sonuçlar yaratabilir.
• Krizler iyi yönetilirse fırsatlara da dönüştürülebilir.

İşletmelerde Kriz Yönetimi
İşletmeler, krizler olmasa da zaman zaman
çevrelerindeki belirsizlikler ve ani değişimlerden etkilenerek, beklenmedik tehlikelerle
karşılaşabilirler. İşletme yönetiminin başarısı ve
işletmenin hayatına devam edebilmesi böyle
durumlarda sergileyebilecekleri, yeri geldiğinde olağandışı da olabilecek yönetim becerilerine bağlıdır. Hatta bu dönemlerde gösterilecek doğru tutum ve davranışlar işletme için
tehlikelerden öte fırsatlar da doğurabilir. İşte
kriz yönetimi böyle durumlarda gösterilecek
doğru tutum ve davranışları içeren bir süreçtir. Kriz yönetimini bilmeyen işletmeler için her
değişim bir kriz olabilir.
Ancak kriz yönetimi, sadece, kriz belirtileri başladığında ya da kriz başladıktan sonra ortaya
konulan uygulamaları içermez. Kriz yönetimi
işletmelerde stratejik yönetimin bir parçasıdır.
Çünkü stratejik yönetimin temelinde belirsizlik
altında bazı kararlar almak ve planlar kurmak
vardır. İşletmeler yıllık stratejik planlarını yaparken iç ve dış çevre şartlarını dikkatli bir şekilde
analiz ederek olası bazı tehlikeleri de tahmin
edebilmeli ve bunlarla ilgili önlemleri hazır
edebilmelidirler. Bunu yaptıkları takdirde tahmin edemedikleri ya da beklemedikleri olaylara karşı bile daha hazırlıklı olabilirler. Böylelikle
kriz dönemleri çok daha az zararla hatta bazen
karlı şekilde bile atlatılabilir.
Kriz yönetiminin aşamalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
1-Ortada hiçbir kriz belirtisi olmadığı halde
stratejik planın bir parçası olarak, arama toplantıları, beyin fırtınaları gibi geniş katılımlı
toplantılarla olası tehlikeleri ve olağanüstü durumları tahmin etmek ve olası kriz senaryoları
üretmek.
2-Meydana gelecek krizlerin sinyallerini mümkün olduğunca erken tespit edecek mekaniz-

Alınan ani ve
hızlı kararlar
ne kadar doğru
olursa, kriz o
kadar az zararla
atlatılabilir.
malar, sistemler kurmak ve kullanmak. (Süreç
Performans kriterleri belirlemek ve bunları sürekli inceleyerek değişimlerin nedenlerini araştırmak, anketler yapmak, müşterilerle ve tedarikçilerle sürekli bilgi alışverişi içerisinde olmak,
bench marking yapmak gibi).
3-Kriz sinyalleri ortaya çıktığında işletmedeki
bütün iş süreçlerini ele alarak krizden korumanın yollarını araştırmak. Krize karşı hazırlıklar
yaparak krizin işletmede oluşturacağı negatif

etkileri en aza indirmek için önlemler almak.
Böylelikle kriz beklenen bir durum olarak daha
kolay yönetilebilir.
4-Kriz gerçekleştiğinde ve işletmeyi etkisi altına
aldığında, daha önce planlanmış olan önlemleri, gerçekleşen şartlara göre tekrar gözden
geçirmek ve çok hızlı bir şekilde uygulamaya
koymak. Böylelikle krizi kontrol altında tutmak.
5-Kriz şartları ortadan kalktığında mümkün
olabilecek en kısa zamanda normal uygulamalara geçmek.
6-Kriz öncesi, kriz sırası ve kriz sonrası süreçleri değerlendirerek bunlardan ders çıkarmak.
Gelecekteki olası krizler için hazırlıklı olmak. Ve
krizden öğrenmek.
Kriz Dönemlerinde Yapılabilecek Hatalar
Bazen bir işletmede her zaman yaşanabilecek
sorunlar kriz gibi algılanabilmektedir. İşletmelerin kendileri tarafından yönetebilecek nedenlerle çıkan problemler kriz değildir.
Öte yandan krizler hafife alınmamalı ya da
“bizi etkilemez, biz iyi durumdayız” diyerek
görmezden de gelinmemelidir. Ancak özellikle üst yöneticiler kriz dönemlerinde paniğe de

kapılmamalıdırlar. Çalışanların morallerinin ve
motivasyonlarının bozulmamasına özen göstermelidirler. Krizi yönetirken işletmedeki çalışanların kişisel kaygılar duyması ve işletmede
de panik havasının yayılması birçok olumsuz
sonuçlar yaratabilir.
Kriz dönemlerinde işletmelerde yapılabilecek
en önemli hatalardan birisi de krize karşı önlemler alayım derken daha sonra işletmeyi zor
durumda bırakacak ve onarılamayacak sorunlar yaratacak bazı uygulamalar yapmaktır. Çalışanların sayısını azaltmak, üretim kapasitesini
düşürmek, bazı pazarlardan çekilmek ya da
bazı müşterilerden vazgeçmek, işletmeyi kapatmak ya da bir süre ara vermek gibi eylemler
kriz sonrasında işletmeler için yeni ancak özel
krizlerin yaşanmasına neden olabilir.
Unutulmamalıdır ki işletmeler bazı dönemler,
bazı yıllar kar etmeseler de hayatlarına devam
edebilirler. Ancak müşterilerini, pazarlarını, itibarlarını, yetiştirmiş oldukları insan kaynaklarını
bir kriz döneminde “krizi yönetiyorum” derken
zaafa uğrattıklarında, kriz geçtikten sonra toparlanıp yollarına devam etmeleri zorlaşabilir.
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EKONOMİK GÖSTERGELER

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK

GÖSTERGELERİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, Ağustos 2018 Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
YIL

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1,96
-0,05
0,42
0,23
0,58
2,36
0,38
-0,18
3,32
0,33
0,55
3,98
0,99

0,26
0,95
2,56
1,17
1,66
1,72
-0,09
-0,13
1,38
1,20
-0,20
1,26
2,68

0,25
0,97
3,17
0,29
1,94
1,22
0,36
0,81
0,74
1,05
0,40
1,04
1,54

1,94
0,80
4,50
0,65
2,35
0,61
0,08
-0,51
0,09
1,43
0,52
0,76
2,60

2,77
0,39
2,12
-0,05
-1,15
0,15
0,53
1,00
-0,52
1,11
1,48
0,52
3,79

4,02
-0,11
0,32
0,94
-0,50
0,01
-1,49
1,46
0,06
0,25
0,41
0,07
3,03

0,86
0,06
1,25
-0,71
-0,16
-0,03
-0,31
0,99
0,73
-0,32
0,21
0,72
1,77

-0,75
0,85
-2,34
0,42
1,15
1,76
0,26
0,04
0,42
0,98
0,08
0,85
6,60

-0,23
1,02
-0,90
0,62
0,51
1,55
1,03
0,88
0,85
1,53
0,29
0,24

0,45
-0,13
0,57
0,28
1,21
1,60
0,17
0,69
0,92
-0,20
0,84
1,71

-0,29
0,89
-0,03
1,29
-0,31
0,65
1,66
0,62
-0,97
-1,42
2,00
2,02

-0,12
0,15
-3,54
0,66
1,31
1,00
-0,12
1,11
-0,76
-0,33
2,98
1,37

TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2018

Tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları, 2005-2018 Bir önceki aya göre değişim (%)
YIL

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0,55
0,75
1,00
0,80
0,29
1,85
0,41
0,56
1,65
1,98
1,10
1,82
2,46
1,02

0,02
0,22
0,43
1,29
-0,34
1,45
0,73
0,56
0,30
0,43
0,71
-0,02
0,81
0,73

0,26
0,27
0,92
0,96
1,10
0,58
0,42
0,41
0,66
1,13
1,19
-0,04
1,02
0,99

0,71
1,34
1,21
1,68
0,02
0,60
0,87
1,52
0,42
1,34
1,63
0,78
1,31
1,87

0,92
1,88
0,50
1,49
0,64
-0,36
2,42
-0,21
0,15
0,40
0,56
0,58
0,45
1,62

0,10
0,34
-0,24
-0,36
0,11
-0,56
-1,43
-0,90
0,76
0,31
-0,51
0,47
-0,27
2,61

-0,57
0,85
-0,73
0,58
0,25
-0,48
-0,41
-0,23
0,31
0,45
0,09
1,16
0,15
0,55

0,85
-0,44
0,02
-0,24
-0,30
0,40
0,73
0,56
-0,10
0,09
0,40
-0,29
0,52
2,30

1,02
1,29
1,03
0,45
0,39
1,23
0,75
1,03
0,77
0,14
0,89
0,18
0,65

1,79
1,27
1,81
2,60
2,41
1,83
3,27
1,96
1,80
1,90
1,55
1,44
2,08

1,40
1,29
1,95
0,83
1,27
0,03
1,73
0,38
0,01
0,18
0,67
0,52
1,49

0,42
0,23
0,22
-0,41
0,53
-0,30
0,58
0,38
0,46
-0,44
0,21
1,64
0,69

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül2018

Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

Döviz Kurları (Ortalama)

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
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2017
ABD DOLARI
3,735
3,672
3,666
3,654
3,564
3,519
3,560
3,512
3,468
3,662
3,879
3,848
3,648

EURO
3,965
3,911
3,916
3,910
3,932
3,949
4,091
4,144
4,138
4,308
4,550
4,553
4,116

2018
ABD DOLARI
3,772
3,778
3,880
4,050
4,404
4,622
4,748
5,791
6,490

EURO
4,588
4,673
4,783
4,973
5,216
5,404
5,542
6,657
7,543

Birim (1.000 $)

2017
OCAK-Ağustos

2018
Ocak-Ağustos

Değişim

Elyaf İhracatı

381.988

475.621

% 24,5

İplik İhracatı

1.167.405

1.260.171

% 7,9

Dokuma Kumaş İhracatı

1.586.071

1.674.118

% 5,6

Örme Kumaş İhracatı

1.054.377

1.040.275

% -1,3

Özel İplik ve Kumaşlar

449.313

448.652

% -0,1

Diğer

2230176

2393296

% 6,8

Toplam Tekstil Ürünleri İhracatı

6.590.670

6.970.334

% 5,8

Kaynak: İhracat Birlikleri Kayıt Rakamları/Eylül 2018

