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Başkandan

Kıymetli Tekstil Terbiye Sanayicisi Dostlarım,
Yeni sayımızda yine birlikteyiz, bu sayıda sizlerle birkaç konuyu paylaşmak istiyorum. Birincisi, uluslararası İTMA tekstil fuarını geride bıraktık,
sektörümüzle ilgili makinelerdeki gelişmeleri gördük. Burada ayrıca
tekstil makinesi üreten yerli işletmelerimizin yaptıkları ile bir kez daha
gurur duyduk. Bunda makine sanayicileri kadar sizlerin de emeği var
çünkü yerli makine sanayisine güvenerek, sahip çıkarak, satın alarak gelişmelerini sağladınız, bundan sonra da yerli makineleri tercih ederek hep
birlikte gelişeceğimize inanıyorum. Bir ülkedeki her sanayi dalının yerli
makine sanayisi ile birlikte büyüyebileceğini düşünüyorum, diğer türlü
hep bir yanınız açık kalıyor. Sektörümüze baktığımızda işletmelerin büyük miktarının 1990–2005 yılları arasında kurulduğunu görüyoruz. Diğer
bir deyimle işletmelerimizin 15–20 yıllık olduğunu, kısa zaman içinde gerek yeni teknolojiler için, gerek kapasite artışı için bir çoğumuzun yatırım
yapacağını öngörüyorum. Bundan sonra da ülkemiz tekstil sanayii daha
katma değerli ürünler geliştirerek, daha çok ihracat yaparak dünyadaki
sıralamasında daha yukarılara çıkacak, hedefteki 50 milyar dolar ihracat
rakamını yakalayacaktır.
Önümüzdeki yıllarda iki konu ülkemiz ve sektörümüz için çok çok önem
ifade edecektir, hatta geleceğini belirleyecektir. Bunlar:

Dr. Vehbİ Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

“Sürdürülebilir Üretim”
Bunun için çevre ve insan sağlığına zarar vermemeli, daha az su tüketimi, suyun geri kazanımı ve doğaya sağlıklı verilmesi gibi ana başlıklarda
toplanan konulara uygun üretim yapmalıyız.
“Sürdürülebilir Ürün”
Gün geçtikçe daha çok çevre kirliliği yaratığımız dünyamızda, bundan
sonra yeni hammadde çıkarmak yerine, kullanılmış ürünlerin tekrar
hammadde haline dönüştürülmesi ve ürün haline getirilmesi gerekmektedir. Bunun için dünya tekstil markalarının da birçoğu, 2021 ve 2025
yılına kadar mağazalarındaki ürünlerin %60’ının, sustainable dediğimiz
geri dönüştürülmüş hammaddeden olacağını bugünden ilan etmiştir.
Bizler de hazırlıklarımızı ve yatırımlarımızı bu konuları gözeterek yapmalıyız. Sektörümüzü ve şirketlerimizi geleceğe taşımalıyız, en kısa zamanda bütün bunları ve sektörümüzün diğer sorunlarını konuşabileceğimiz
bir toplantı yapmayı hedefliyoruz. Sizleri de orada görebilirsek hep birlikte neler yapabileceğimizi paylaşmış oluruz.
Yeni sayıda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın diyorum.
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Fildişi Sahili 2019/20 pamuk ihracatı rekor
seviyeye ulaştı
ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan bir
rapora göre Afrika’nın en büyük dördüncü pamuk üreticisi olan Fildişi Sahili’nin, 2019/20 sezonunda rekor miktarda pamuk ihraç etmesi
bekleniyor. Afrika’nın en büyük üç üreticisi ise
Mali, Benin ve Burkina Faso. 2019/20 sezonunda Fildişili Sahili pamuk ihracatının, verim artışı
ve pamuk üretimine ayrılan alanın genişlemesi
sonucu 875.000 balyaya ulaşacağı tahmin ediliyor. 2019/20 için genel üretimin ise 925.000

balya olabileceği belirtiliyor. Fildişili Sahili hükümetinin 2020/2021 hedefi 1 milyon balya üretime ulaşmak. Fildişi Sahili’nin ürettiği pamuğun
neredeyse tamamı ihraç ediliyor. Bangladeş,
Fildişili Sahili pamuğun en büyük ithalatçısı konumunda bulunuyor.

Etiyopya’nın hazır giyim işçileri için asgari ücret talep ediliyor
New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları
Merkezi’nin Mayıs ayında yayınladığı bir rapora
göre, Etiyopya’da en iyi küresel markalar için
kıyafet üreten fabrikalar, işçilerine diğer düşük
ücretli ülkelerdeki meslektaşlarından çok daha
az para ödüyorlar. Rapora göre Etiyopya hükümeti, tedarikçilere ve alıcılara, işçilerin ayda 26
$ ile mutlu bir şekilde çalışacaklarına dair güvence verdi.

Etiyopya’da özel sektör için resmi bir asgari ücret sınırı bulunmuyor. Kenya’da benzer işlerde
çalışan işçiler ayda 207 dolar, Çin’de ise 326
dolar kadar kazanabiliyorlar. Raporda ek mesai
ücretleri, yiyecek ve ulaşım masrafları ödendikten sonra bile, işçilerin birçoğunun geçinmekte zorlandıkları belirtiliyor.

Vietnam, ABD’deki tarifeleri yenmek için Çin mallarını
kısıtlayacak
Vietnam, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e
uyguladığı tarifelerden kaçınmak isteyen ihracatçılar tarafından yasadışı olarak “Made
in Vietnam” olarak etiketlenen Çin menşeli
malları önleyeceğini söyledi. Bakanlık yaptığı
açıklamada “Menşe faktörü ve malların yasa
dışı nakliyesinin, tekstil, deniz ürünleri, tarım
ürünleri, fayans, bal, çelik ve demir, alüminyum
ve kereste ürünleri sektörlerinde en sık gerçekleştiğini” belirtti. Vietnamlı bazı ithalatçıların
“Made in Vietnam” ambalajında Çin’den gelen
malları, yasadışı olarak yeniden paketlediklerini ve ardından Vietnam gümrüklerine ABD,
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Avrupa ve Japonya’ya ihraç edileceği Vietnam
menşe belgesi için başvurduklarını belirtti.
Vietnam gümrük departmanı, bu tür ihlalleri
yapan işletmelere cezaları daha iyi tanımlamak
ve uygulamak için bir süreç geliştirdiğini belirtti. Vietnam, Pekin ve Washington arasındaki
ticaret savaşından en büyük faydayı sağlayan
ülkelerden biri olarak görülüyor. Birçok yabancı
yatırımcı Çin’den kaçarken Vietnam’a yöneliyor.
Bununla birlikte Vietnam emek yoğun üretimi
için gerekli olan malzeme ve ekipman konusunda ise en çok Çin’e güveniyor.

Bangladeş konfeksiyon üreticileri daha fazla ihracat
sübvansiyonları istiyor

Haziran ayı içinde açıklanan ulusal bütçedeki
tekliflerin, daha yüksek üretim maliyetlerini ve
düşük fiyatları telafi etmek için yeterli olmadığını söylediler.Bangladeş tekstil ve konfeksiyon
endüstrisi, ekonominin yaklaşık %16’sını temsil
ediyor ve 4 milyondan fazla çalışana istihdam
sağlayarak yıllık yaklaşık 30 milyar dolar kazandırıyor.

Bangladeşli konfeksiyon üreticileri geçtiğimiz hafta içinde yaptıkları açıklama ile hükümetten daha fazla sübvansiyon talep ettiler.

Ancak Bangladeş Konfeksiyon Üreticileri ve
İhracatçıları Birliği’ne göre, geçtiğimiz yıl giysi
fiyatları ABD pazarında %7,4 ve Avrupa pazarında %3,64 düştü. Üretici maliyetleri, temel
olarak işgücü maliyetlerinden kaynaklanan
artışlardan etkilendi. Bunun en önemli sebebi
geçen yıl Bangladeşli giysi üreticileri için asgari
ücrette yaşanan büyük artış oldu.

Temmuz ayında başlayan Bangladeş 2019-20
mali yılı bütçesi, 5.23 trilyon taka (61.90 milyar
$) toplam harcama ve %8.2’lik bir ekonomik
büyüme hedefine sahip. Bütçe henüz parlamento tarafından onaylanmadı.Bangladeş
Konfeksiyon Sanayicileri ve İhracatçıları Birliği
de (BGMEA) giysi fiyatlarındaki düşüş ve artan
maliyetler nedeniyle yüksek sübvansiyon talebini destekliyor. BGMEA başkanı Rubana Huq,
çok sayıda fabrikanın Ramazan ayına bağlı olarak aylık ücret ve ikramiye ödemek için makine
satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Huq, “Hükümeti sektörle ilgilenmeye çağırıyoruz” dedi.

Ticaret savaşları nedeniyle İtalya moda endüstrisinin büyüme
trendi yavaşladı

İtalya moda endüstrisinin 2019 yılının ilk çeyreğinde gelirlerini % 0,2 oranında arttırdığı
ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğini
nedeniyle büyümenin sınırlı kaldığı belirtildi.

İtalya Ulusal Moda Odası (CNMI) başkanı Carlo
Capasa moda sektörünün İtalya’nın gayri safi
yurtiçi hasılasının yüzde 4’ünü oluşturduğunu
ve sektörün son on yıl içinde her sene ortalama
yüzde 3 büyüdüğünü ifade etti. Carlo Capasa
“yılın ikinci yarısında toparlanmayı umuyoruz”
diye ekledi.CNMI’nın tahminlerine göre, İtalya
moda endüstrisinin cirosu 2018’de %2.8 artarak 66.6 milyar avroya (74 milyar $) yükseldi.
Tekstil, deri ve ayakkabı dahil, satışlar yıllık %2.3
artışla 89.3 milyar avroya ulaştı. İhracat, toplam

satışların % 75’inden fazlasını oluşturdu.Carlo
Capasa ayrıca İtalyan hükümetinden moda
ürünlerindeki satış vergisini arttırmamasını istedi. Hükümetin, lüks ürünler de dahil olmak
üzere, bazı ürünlerdeki KDV oranını artırabileceği yönündeki spekülasyonlar, Roma’nın yılın
ikinci yarısında kötüleşen kamu maliyesini yönetmek için mücadele edebileceği endişesiyle
arttı.

Hayvan hakları standartları
Gucci ve Saint Laurent gibi markaları da bünyesinde bulunduran Fransız moda grubu Kering, hayvanların refahı ile ilgili iç yönergeleri
belirlediklerini açıkladı. Kering’in ‘Hayvan Refahı Standartları’, moda ve tekstil endüstrisinde
sıklıkla kullanılan hayvanlara nasıl davranılması
gerektiğini gösteriyor. Standart kitapçığı keçi,
koyun, devekuşu, timsah gibi hayvanlar ile ilgili standartları içeriyor. Hayvanların serbestçe

hareket edebilecekleri alanların olması, temiz
suya erişim olması, türlerine ve yaşlarına uygun bir şekilde beslenmeleri, hastalık halinde
dikkatli bir şekilde bakımlarının yapılması gibi
maddeleri içeren standart kitapçığı Mayıs ayı
içinde yayınlandı.
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ABD’li perakendecilere sahte “Mısır” pamuğu nedeniyle dava
açılabilir
ABD’li bir federal yargıç, etiketinde Mısır pamuğundan üretilmiş şeklinde ibare olmasına
rağmen, daha ucuz farklı bir pamuk türü kullanılması şüphesine karşılık tüketicilerin ABD’li
perakendecilere dava açmasına olanak tanıyacak bir karar aldı. Mısır pamuğu içeren ürünler
prestijinden ötürü daha yüksek fiyatlara satılırken, Mısır pamuğunun daha ince ve daha hafif
olması kumaşın daha yumuşak ve daha dayanıklı olmasını sağlıyor. 39 sayfalık kararda, tüke-

ticilerin perakendecilere ve Hindistanlı üreticinin ABD birimine karşı yanlış beyan nedeniyle
dava açabileceğine hükmediliyor. Geçtiğimiz
yıllarda Hindistanlı bir üreticinin ABD’li perakendecilere ürettiği ev tekstili ürünlerinde Mısır pamuğu kullanıldığı belirtilmesine rağmen,
daha ucuz pamuk kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
Bazı perakendecilerin durumu bilmesine rağmen 2016 yılı sonuna kadar bu ürünleri satmaya devam ettiği bildirilmişti.

Kullanılmış giysi sektörünün geleceği karanlık görünüyor
daha hızlı moda kapsamında pazara giderek
daha düşük kalite getiriyor. BVSE’ye göre ucuz
sentetik lifler ve kumaş karışımları, sınırlı bir yeniden kullanım değerine sahip. Bunlar ikinci el
sektörü, temizlik bezleri üretimi veya elyaf geri
kazanımı için uygun değil. Kullanılmış kıyafetlerin satışında yaşanan sıkıntılar BVSE’nin yaptığı ankete göre eski kıyafetleri satmak gittikçe
zorlaşıyor. Afrika ülkelerinin yaşadığı likidite sıkıntısı, Uzak Doğu’dan gelen ucuz yeni malların
artması ve kısmen devam eden tarife artışları
bu duruma yol açıyor. Kullanılamayan ikinci el
kıyafetler büyük maliyetle elden çıkarılabiliyor.

Almanya, tekstil geri dönüşümüyle haklı olarak
gurur duyuyor. Dünya çapındaki sadece birkaç
ülke, eski tekstillerini bu kadar tutarlı bir şekilde topluyor ve bunları ikinci el pazarı veya geri
dönüşüm amaçları için kullanıyor. Ancak toplanan miktarlar yıllardır artmasına rağmen, endüstrinin geleceği kasvetli görünüyor. Neden?
Toplanan eski giysilerin miktarı artıyor ve fiyatlar düşüyor. Almanlar eski kıyafetlerini toplayarak konteynerleri dolduruyor, toplanan
miktarlar sürekli artıyor ve depolar eski tekstillerle doluyor. İkincil Kaynaklar ve Atık Yönetimi
Federasyonuna (BVSE) göre, Almanya’da kullanılmış kıyafetlerin miktarı istikrarlı bir şekilde
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artarak yılda yaklaşık 1.01 milyon tona ulaştı.
Tekstil geri dönüşümcülerinin karşılaştığı sorun ilk elden moda pazarınınkine benzemeye
başladı. Çok fazla ürün piyasada baskıya neden
oluyor, bu yüzden fiyatlarda düşüşe yol açıyor.
BVSE başkanı Wittmann’a göre fiyatlar son yıllarda ortalama yüzde 20 oranında düştü ve durumun değiştiğine dair herhangi bir işaret yok.
Düşük kalite yükselişte. Tek başına miktardaki
artış muhtemelen hâlâ idare edilebilir olacak,
ancak toplanan malların kalitesinin gittikçe
düşmesi ile birlikte, kullanılmış giysi sektörünün durumu gittikçe kötüleşiyor. BVSE için bunun nedeni açık. Hızlı moda perakendecileri,

Diğer koşullar da endüstri için sorun teşkil etmektedir. Örneğin, perakende satıştaki plastik
poşetlerin yasaklanmasının geri dönüşümcüler üzerinde olumsuz bir etkisi oldu. Plastik poşetlerin yasaklanması tüketicilerin kullanılmış
giysileri çantasız bir şekilde toplama kaplarına
atmalarına neden oldu. Bunun sonucunda
diğer çöpler ile birleşen tekstil ürünleri kirlenmekte veya küflenmekte ve kalitesini kaybetmektedirler. Toplanan kullanılmış giysiler artık
tekrar kullanılamıyorsa, bir ücret karşılığında
imha edilmesi gerekiyor. Başka bir deyişle; “Geri
dönüşümcüler, geri dönüştürülemeyen ürünleri yakmak için ton başına yaklaşık 200 avro
tutarında kendi ceplerinden ödeme yapmak
zorunda kalıyorlar”. Geri dönüşümcüler için
kullanılmış kıyafetleri toplamak, kazandıklarından daha pahalıya mal oluyor.

SOCAR Polymer, Türkiye pazarını hedefliyor
SOCAR yönetim kurulu başkanı Davud Mammadov, SOCAR’ın bu yıl yeni SOCAR Polymer
işletmesinde polipropilen ve polietilen üretimini artıracağını ve toplam hacmi 100.000
tona çıkaracağını söyledi. “Polipropilen üretim
tesisini işletmeye alma çalışmaları tamamlandı ve 55.000 ton polipropilen üretildi. Bunun
yanı sıra yüksek yoğunlukta polietilen üretim

hattının işletmeye alınması da tamamlanmak
üzere” dedi. SOCAR Polymer’in Rusya, Türkiye,
Doğu Avrupa ve Çin pazarlarına odaklandığını
ekledi.
Mammadov, “Bu aşamada Türkiye’ye ihraç edilen tekstil polipropilen markası RAFİA, bu tesiste üretiliyor” şeklinde açıklama yaptı.

Kıyafetlerimiz zararlı gazların varlığında
renk değiştirebilir mi?
Madenciler 1980’lerin ortalarına kadar kanaryaları karbon monoksit için erken uyarı sistemi
olarak kullandılar. Kuşlar zehirli gazların etkilerine karşı çok hassastırlar, bu nedenle kuşlardan
biri sallandığında, madenciler temiz hava alma
zamanının geldiğini bilirlerdi. Kanaryalar nihayetinde daha insancıl bir teknolojiyle değiştirildi. Günümüzde evlerin de birçoğunda bulunan karbon monoksit dedektörlerine benzer
dijital sensörler kullanılmaktadır. Tufts Üniversitesi araştırmacıları bunun yerine madencilerin
(veya askerlerin veya kurtarma görevlilerinin)
tehlikeli gazların varlığında renk değiştiren bir
gömlek giymelerini planlıyorlar. Araştırmacılar, geliştirdikleri teknoloji ile karbon monoksit
veya diğer tehlikeli gazların varlığında renk
değiştiren boyalı iplikler üretmeyi başardılar.
Araştırmacılar bu iplikler ile akıllı giysiler dokunabileceğini umuyorlar. Araştırmacılar ayrıca bu giysinin potansiyel olarak mevcut gaz
algılama yöntemlerine göre daha ekonomik
ve kullanımının daha kolay olduğunu iddia
ediyorlar. Bu iplikler ile dokunacak işçi kıyafetlerinin kullanım alanının çok geniş olabileceği
belirtiliyor. Temizlik malzemeleri, gübre ve kimyasal üretimi yapan fabrikalarda çalışan işçiler,
kimyasal silahlardan korunması gereken askerler, petrol ve gaz arama endüstrisinde çalışan
işçiler hedef kitlenin bir bölümünü oluşturuyor. Bu teknolojinin su altında suda çözünmüş
olan gazların tespitinde, kandaki veya diğer
biyolojik sıvılardaki gaz seviyesinin ölçümünde
dahi kullanılabileceği öngörülüyor. Araştırma-

cılar yaptıkları çalışmada MnTPP, metil kırmızısı
ve bromtimol mavisi olmak üzere 3 değişik boyarmaddeyi incelediler. MnTPP ve bromtimol
mavisi amonyağı algılarken, metil kırmızısı ise
gözlere, cilde ve solunum sistemine zarar verebilen hidrojen kloriti tespit edebiliyor.Araştırmacılar boyanın ipliğe bağlanması için asetik
asit uygulanarak yapılan özel bir proses geliştirdiler. Bu proses ipliği daha sıkı ve daha kaba
bir forma getiriyor. Daha sonra su geçirmezlik

sağlamak için ipliğe polimer aplike ediliyor. Bu
şekilde elde edilen giysi, boya sızmadan yıkanabiliyor. İplikler gaza maruz kaldığında meydana gelen renk değişimi çıplak gözle veya bir
akıllı telefon kamerası yardımıyla görülebiliyor.
Kamera, tehlikeli maddeler 1 milyonda 50 parçaya kadar düştüğünde meydana gelen hafif
renk değişikliklerini bile okuyarak daha hassas
bir algılama sağlıyor.
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Brexit’in, Türkiye tekstil ve
konfeksiyon ihracatına etkisİ

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız bir
şekilde çıkmasının, Türkiye üzerinde de büyük
etkilerinin olabileceğini gösteriyor. Brexit’in
yanlış gitmesi durumunda, Türkiye’nin otomobil, tekstil ürünleri ve ev aletleri ihracatı yaptığı
en büyük ikinci ihracat pazarına erişimi tehli-

ke altına girebilir. İngiltere ve AB, geçtiğimiz
hafta Brexit’i 31 Ekim’e kadar ertelemeyi kabul
etti. Ancak İngiltere’nin anlaşmasız bir şekilde
AB’den çıkması halinde, Türkiye gümrük birliği sayesinde vergisiz bir şekilde ulaşabildiği
ve 3,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiği
İngiltere pazarında kayıp yaşayabilir. Birleşmiş
Milletler’in hazırladığı rapora göre Türkiye’nin
yanı sıra en büyük etkiyi hissedecek diğer ülkeler ise Güney Kore ve Pakistan olacak. Avrupa
Birliği yetkilileri anlaşmasız bir Brexit halinde,
Türkiye’nin İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşması yapabilmesinin, öncelikle İngiltere’nin
Avrupa Birliği ile anlaşmasına bağlı olduğunu
dile getiriyorlar. İngiltere ve AB’nin anlaşması-

nın ise yıllar alabileceği belirtiliyor. 2017 yılında, Ankara ve Londra ticaret anlaşmaları için
bir çalışma grubu oluşturdu ve yetkililere göre
görüşmelere bu yıl da devam edildi. Brexit‘in
nasıl gerçekleşeceği net olmasa da, her iki ülkenin temsilcileri de serbest bir ticaret anlaşmasına ulaşılacağı yönündeki iyimserliklerini
ortaya koydular. Türkiye’nin İngiltere’ye olan
yıllık hazır giyim ihracatı, toplamda 2 milyar
doları buluyor. İHKİB başkanı Mustafa Gültepe,
Ocak ayında yaptığı açıklamada, anlaşmasız bir
Brexit’in ihracatı yüzde 20 oranında etkileyebileceğiniaçıklamıştı.

Vietnamlı konfeksiyon işçilerinin ücretlerini düşük tutmak için
uygulanan acımasız taktikler

İşçi hakları kampanyacıları geçtiğimiz günlerde
yaptıkları açıklamada, Vietnam’a gelen Avrupalı
ve ABD’li moda markalarının, işçilerin ücretlerini aşağı çeken ve milyonlarca insanı yoksulluk

içinde tutan “sert” taktiklerine son vermeleri
gerektiğini dile getirdiler. Vietnam’da 6 bin
kadar tekstil ve hazır giyim firması yer alıyor
ve yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlanıyor. Bununla birlikte ABD merkezli kampanya
grubu Adil Çalışma Derneği (FLA) tarafından
yapılan yeni bir çalışmada, pek çok çalışanın,
fazla mesai saatleri, dinlenme günleri olmadan
durmadan çalışılması gibi zorlu koşullar ile karşı karşıya kaldıkları ortaya koyuluyor.
FLA tarafından yapılan araştırmaya katılan
13.000 Vietnamlı konfeksiyon işçisinin çoğu, ülkenin asgari ücretinin iki katından fazla kazanı-

yor ancak yine de temel ihtiyaçları için ödeme
yapamıyor. Vietnam hükümeti son birkaç yılda
işçi ücretlerini artırdı ve mevcut asgari ücret
aralığı aylık 125 ile 180 dolar arasında değişiyor.
İşçilere yönelik bu ilerlemelere rağmen, küresel
markaların tedarik zincirlerinin emek sömürüsünden arındırılmasını sağlamak için daha fazla baskıya maruz kalmaları gerektiğini gösteriyor. Fair Wear Foundation direktörü Alexander
Kohnstamm, batılı markaların problemin bir
parçası olmakla birlikte, çözümün bir parçası
olmayı da tercih edebileceklerini dile getiriyor.

Çin’in yurtdışı tekstil yatırımlarının %80’i, «Bir Kuşak Bir
Yol» bölgesinde yer alıyor
Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Konseyi’ne
(CNTAC) göre, «Bir Kuşak Bir Yol» (BRI) projesi
üzerinde yer alan ülkeler ve bölgeler, Çin’in son
beş yılda tekstil sektöründeki yurtdışı yatırımlarının yüzde 80’inden fazla pay aldı. CNTAC
direktör yardımcısı Xu Yingxin, tekstil endüstrisinin «Bir Kuşak Bir Yol» ülkelerinde, endüstriyel
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kalkınmaya yardımcı olabileceğini söyledi. İstatistikler, Çin’in «Bir Kuşak Bir Yol» bölge ülkelerine yaptığı tekstil ve konfeksiyon ihracatının,
yıllık % 5.3 artışla 2018 yılında da büyümeye
devam ettiğini gösterdi.

Ticaret savaşlarının firmaları Çin’den uzaklaştırması kalıcı bir
durum olabilir mi?
Ülke

% puan artışı

Meksika

0,75

Vietnam

0,70

Güney Kore

0,48

Tayvan

0,37

Fransa

0,33

Hindistan

0,26

Japonya

0,21

Geçtiğimiz ay ABD ile Çin arasındaki ticaret
müzakerelerinin görünüşte beklenmedik şekilde çökmesi, Çin-ABD tarifelerinin yeni normal olabileceğine işaret etti. Ancak son veriler,
mayıs ayında yapılan görüşmeler bozulmadan
önce, Çin merkezli şirketlerin en kötü senaryo
için hazırlanmaya başladığını gösteriyor. Son ticari rakamlar, Çin’in Amerikalılara bilgisayar ve
otomobil parçaları gibi ürünleri daha az sattığını ve diğer ülkelerin durgunluktan faydalandığını gösteriyor. Burada söz konusu olan, yalnızca Çin’in ihracata yönelik üretim sektörünün
(ve istihdam ettiği milyonlarca işçinin) sağlığı
değil. Ticaret savaşı ne kadar uzun sürerse,

Çin’in gezegenin en büyük küresel üretim üssü
olarak uzun süredir devam eden rolünü kaybetme riski de o kadar yüksek. Giderek daha
fazla yabancı yatırımcı ve teknoloji diğer ülkelere akarken, Çin’in teknolojik olarak gelişmiş
ve yenilikçi bir ekonomi olma şansı azalıyor.
Rakamlara geçildiğinde genellikle, Amerikalıların yurtdışından satın aldığı malların değerinin %20’den biraz daha fazlası Çin’de üretiliyor.
Ancak, bu yılın ilk dört ayında, Çin’in payı 2
puandan daha fazla azaldı. Uluslararası Ticaret
Komisyonu’ndan alınan verilere göre, Meksika,
Vietnam, Güney Kore ve Tayvan bu durumdan
en fazla yarar sağlayan ülkeler oldular.
SocGen, Vietnam ve Tayland’daki dış yatırımın
bu yılın başından bu yana arttığını belirtti.
Apple’ı tedarik eden Foxconn, şimdi Hindistan’da iPhone X üretimini artırıyor. Daha yakın bir zamanda şirket, Vietnam’da üretmeye
başlamak için birkaç adım attı ve diğer akıllı
telefon aksesuarı üreticilerini ve tedarikçilerini
birleştirdi. Mayıs ayının başlarında, kısmen Warren Buffett’in sahibi olduğu bir ayakkabı şirketi
olan Brooks Running’in CEO’su, Vietnam’da
dükkan açmanın Çin’deki kepenk kapatma
operasyonlarının bir parçası olduğunu açıkladı.

Şirket, ayakkabı tarifeleri tehdidinin kararı zorladığını belirtti.
Bununla birlikte, arka planda Çin’deki ücret
artışı da üretimin kayma sürecini hızlandırıyor.
Çin’in çalışma çağındaki nüfusu 2012’de gerilemeye başladı. Ücretler, gelişmiş ekonomilerdeki seviyelere yaklaşıyor ve düşük ücretli
çalışanlar bulmak zorlaşıyor. Bu maliyet baskısı
yabancı yatırımcıların fabrikaları, Çinli işçilerin
kazandıkları ücretin yarısını kazanan Vietnam
gibi daha fakir Asya ülkelerine taşımaya itiyor.
Birçok spor giyim üreticisi bu şekilde Çin’den
Vietnam’a taşındı.

Ülke

% puan artışı

Meksika

0,75

Vietnam

0,70

Güney Kore

0,48

Tayvan

0,37

Fransa

0,33

Hindistan

0,26

Japonya

0,21

Büyük giyim markalarının adil ücret vaatlerinin yetersiz kaldığı
savunuluyor
Akademisyenler ve aktivistler tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, dünyanın
en iyi giyim markalarının, işçilere temel ihtiyaçlarını karşılayacak adil bir yaşam ücreti ödemek
için verdikleri sözlerini yerine getirmekte başarısız olduklarını ortaya çıkardı. İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, çoğu
hazır giyim şirketinin, işçilerin daha iyi maaş almasını sağlayacak girişimlere imza atmalarına
rağmen, küresel tedarik zincirlerinde bir geçim
maaşının hesaplanmasına sahip olmadıklarını söylediler. Sivil toplum kuruluşlarına göre
«adil bir ücretin» , kira, yiyecek, sağlık hizmeti
ve artı mütevazı tasarruflara izin verecek bir

tutarda olması ve normal bir çalışma haftasında ödenmesi gerekiyor. Sheffield Üniversitesi
raporlarına göre 20 büyük moda perakende
şirketinin sadece üçü bu tutarı karşılayan maaşları taahhüt ediyor. Konfeksiyon markaları,
tedarik zincirlerindeki 60 milyon işçinin koşullarını iyileştirmek, kötüye kullanımı ve modern
köleliği durdurmak için kampanyacılardan ve
tüketicilerden artan bir baskı altında tutuluyor.
Geçtiğimiz on yıl boyunca, önde gelen hazır
giyim şirketleri, işçilere adil bir ücret alma sözü
verdiler ve bu hedefe ulaşmak için sayısız girişimlerde bulundular, ancak birçok şirketin bu
yolda başarısız olduğu belirtiliyor.
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Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim,
tekstil ticaretini nasıl etkiliyor?

Pakistanlı ihracatçılara göre, Şubat ayı sonlarında Pakistan’ın Khayber Pakhtunkhwa eyaletine
Hint ordusunun düzenlediği hava saldırılarının
neden olduğu endişe, Avrupalı ve Amerikalı
alıcıların sonbahar ve kış sezonu siparişlerini,

Bangladeş ve Çin gibi diğer ülkelere yönlendirmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra Hindistan yaşanan gerilim sonrası Pakistan menşeli ürünlere %200 gümrük vergisi koymuştu.
Pakistan Tekstil İşletmeleri Birliği (APTMA) grup
lideri Gohar Ejaz, kendi hükümetlerinin de Hint
menşeli ürünlere %200 gümrük vergisi koyması gerektiğini belirtiyor. APTMA başkanı Syed
Ali Ahsan ise yaşanan bu gelişmelerin Hindistan’a daha büyük zarar vereceğini ve özellikle
Hindistan pamuk, pamuk ipliği ihracatını sekteye uğratacağını belirtiyor. Bununla birlikte
Hindistan’ın Pakistan menşeli ürünlere %200
gümrük vergisi koymasına rağmen, Pakistan’da
üretilen kumaşlar Hindistan’a, Dubai üzerinden

gayrı resmi olarak ihraç edilebiliyor. Bu şekilde
gerçekleştirilen ticaret, yaşanan krizden hiçbir
şekilde etkilenmiyor.Pakistan hükümeti ise
bugüne kadar Hindistan ile ilişkilerin normale döneceğini umduğundan, ithalata yönelik
ek bir gümrük vergisi getirmedi. Pakistan Hazır Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Birliği’nin
koordinatörü Ijaz Khokhar’a göre, Hindistan’ın
Pakistan’a yaptığı tekstil ihracatı üzerine uygulanacak herhangi bir kısıtlama, Pakistan tekstil
üretiminin bozulmasına neden olabilir.

Meksika sınırının kapanması ABD ekonomisine zarar verebilir

ABD Ulusal Perakende Federasyonu (NRF), geçtiğimiz günlerde
hükümete ABD-Meksika sınırını kapatmaya yönelik devam eden
tehditlere ilişkin endişelerini dile getirdiğini ve kapatmanın ABD
perakende satıcılarına, çalışanlarına ve tüketicilerine nasıl zarar
vereceğini belirten bir mektup yazdığını açıkladı. ABD’li perakendeciler ve tüketiciler, hazır giyim, meyve, sebze, elektronik, ev aletleri, otomobil parçaları ve daha fazlası için Meksika’ya güveniyor.
NRF, ABD hükümetinin ülkenin kırılmış göç sistemini düzeltme ve
sınır güvenliğini arttırma hedefini paylaşmasına rağmen, sınırın
herhangi bir süre için kapatılmasının, ABD perakendecileri için
önemli tedarik zinciri kesintileriyle sonuçlanacağını söyledi.
“Bu kesintiler herkesi, kamyonculardan işleri Meksika ile iki yönlü
ticarete bağlı olan depo işçilerine kadar herkesi etkileyecek. Sonuçta iş kayıpları, fabrika kapanmaları, artan tüketici maliyetleri
ve ülke genelinde ürün bulunabilirliğinin azalması söz konusu
olacak ”dedi.
ABD ile Meksika arasındaki ticaret her gün 1,7 milyar doları aşıyor.
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Rusya’nın teknik tekstil endüstrisi, hammadde kıtlığıyla karşı
karşıya
timine odaklanacaktı. JSC Ivanovo Polyester
Kompleksi adıyla bilinen proje, yılda 175.000
ton polyester elyaf ve 30.000 ton tekstil PET
granül üretebilecek kapasiteye sahipti. İnşaatın 2017 yılının başından başlaması ve tesisin 2020’de işletmeye alınması bekleniyordu.
İnşaat maliyetinin 350 milyon dolar olduğu
tahmin edilmişti. Ancak proje askıya alındı ve
bunun borç veren firmalara devletin güvence
vermemesi ile ilgili olduğuna inanılıyor. Kararın
önümüzdeki haftalarda gözden geçirilmesi ve
proje üzerinde çalışılmaya devam edilmesi olasılığı hala devam ediyor. Bununla birlikte, yeni
tesis büyük olasılıkla Ivanovo yerine Bashkiria
Cumhuriyeti’nde inşa edilecek.
Yerli sentetik kumaş üretiminin geliştirilmesinin, hükümetin en önemli önceliklerinden biri
olarak ilan edilmiş olmasına rağmen, Rusya’nın
teknik tekstil endüstrisi hükümet planlarının
başarısızlığa uğraması nedeniyle bu yıl hammadde sıkıntısı çekebilir. Birkaç yıl önce Rus
hükümeti, ülkenin önde gelen tekstil üretim
merkezi olan Ivanovo bölgesinde, büyük ölçekli bir üretim tesisi kurarak sentetik elyaf
segmentindeki ithalata bağımlılığı azaltma
planlarını açıkladı. Yeni tesis polyester elyafının yanı sıra özellikle tekstil sınıfı PET cips üre-

Yapılacak üretimin büyük kısmı iç pazarın ihtiyaçlarına yönelik olacak (130.000-140.000 ton),
geri kalan kısım ise öncelikle İtalya, Almanya,
Polonya ve Çekya’ya ihraç edilecek.Son yıllarda,
Rusya’da sentetik kumaşlara olan talep önemli
ölçüde arttı ve büyümeye devam ediyor. Rusya
Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov tarafından sağlanan verilere göre, şu anda yerel
pazar talebinin%90‘ı ithal ediliyor. Ürünlerin
çoğu Çin’den geliyor (% 47’den fazla). Değer
açısından, yıllık ithalatın yıllık%10-12 büyüme

oranı ile 296.6 milyon doları bulduğu tahmin
edilmektedir. Rus analist ajansı Discovery Research Group’a göre, pazar şu anda yıllık 250.000270.000 ton arasında değişiyor ve zengin
hammadde temeli ve gelişmiş petrokimya endüstrisi sayesinde daha fazla büyüme potansiyeli var. Rusya Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı
Shamkall Ildarov, yakın gelecekte Rusya’nın
ithal ettiği sentetik elyafların%50’sini kendi
üretimi ile değiştirebileceğine inanıyor. “Bu tür
bir üretimin kurulması için gerekli hammadde
tabanına sahibiz” dedi. “Bu teknolojik zincirlere, yalnızca Rusya’nın daha düşük bir maliyetle
sentetik elyaf üretmesini sağlayacak olan bazı
eksik bileşenlerin eklenmesi gerekiyor. Kendi
imalatımızın başlaması, yerli teknik tekstiller
ve nonwoven üreticileri için daha fazla ithalat
yapılmasını önleyecek. ” diye ekledi.

Mısır’ın tekstil endüstrisini modernize
edecek yeni program
Mısır’ın Pamuk ve Tekstil Endüstrileri Holding
Şirketi (CTIHC), ITMA Barcelona’da büyük bir
modernizasyon programının uygulamasını
başlattı. Mısır Devlet Başkanı Abdul Fatah Al-Sisi ve Kamu İşletmeleri Bakanı Dr. Hisham Tawfik
tarafından desteklenen program, Mısır’ın yukarı havza tekstil endüstrisinin, Akdeniz bölgesindeki rekabetçiliğini arttırmayı hedefliyor.
Werner International tarafından gerçekleştirilen ve denetlenen yeniden yapılanma programı, Mısır’ın dünya pazarlarındaki tanınmış
konumunu yeniden kurmayı ve dünyaca ünlü
kaliteli Mısır Pamuk lifi’nden yararlanmayı hedefliyor. Program eğirme, dokuma, örme, bo-

yama, terbiye, baskı ve konfeksiyon modernizasyonunu içeriyor.
780.000 yeni iğ ve 1.250 yeni dokuma tezgahı, boyama, baskı ve terbiye makineleri ve son
teknoloji ürünü kesim ve dikiş ekipmanlarını
içeren programın toplam değeri yaklaşık 1 milyar avro civarında. Öngörülen yatırımların, tüm
sektördeki teknolojiyi geliştirme konusundaki
dinamizmi teşvik etmesi ve verimlilikte, teknik
ve yönetim becerilerinde sürekli bir artış sağlaması bekleniyor.
ITMA sırasında, modernizasyon programının ilk
aşaması için yedi tekstil makine tedarikçisi ile
sözleşmeler yapıldı.
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Türk Tekstilcileri TechtextIl
Fuarı’nda Boy Gösterdi
yerinde olduğu gibi bizde de yanmazlık zorunlu tutulursa içerdeki üretici sayısı 100’lü rakamlara çıkar, bilgi artar, üretim artar ve sonuçta
ihracatta da artış yaşanır” diye konuştu.
Kaynak: www.ithib.org.tr

2 yıl aradan sonra kapılarını ziyaretçilerine tekrar açan Techtextile Frankfurt Fuarı 14-17 Mayıs
2019 tarihlerinde gerçekleşti.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB) tarafından bu yıl dördüncü kez
düzenlenen Türkiye milli katılımında toplam
440 metrekare alanda 19 firma yer aldı. Hem
alan hem de katılımcı sayısı açısından Türkiye
pavilyonu göz doldurdu. Dünyanın ve Avrupa’nın teknik tekstil alanındaki en büyük fuarı
olan Techtextile Frankfurt’ta Türk firmaları ilgi
odağı oldu.
19’u milli katılım organizasyonumuz kapsamında olmak üzere toplam 57 Türk firmasının katıldığı fuarda Türk firmalarının standlarını Frankfurt Başkonsolosumuz Sn. Burak Karartı, Ticaret
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Müşavirimiz Sn. Tansu Günendi ile birlikte Yönetim Kurulumuz da ziyaret etti.
Fuara katılan İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici
konuyla ilgili olarak, “Avrupa’nın en büyük fuarı.
İki senede bir yapılıyor ve 1800 firma katılıyor.
Dolayısıyla bizim için çok önemli. Askeri ürünler, otomotiv ve iş güvenliğinde Türkiye önemli bir üretici. Teknik tekstil ihracatı geçen sene
yüzde 14 artış ile 1,7 milyar dolar değerinde
gerçekleşti” dedi.
İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet
Şişman ise ihracatın büyük oranda Avrupa’ya
yapıldığının bilgisini vererek “Türkiye’de bazı
mevzuat değişiklikleriyle teknik tekstilin gelişmesinin önü açılabilir. Türk firmaları yanmaz
ürünleri çok başarılı imal ediyor. Avrupa’nın her

Tekstil ve hazırgiyim sektörleri
devletimizin gözbebeği
Hazır giyim sektörü bu yıl yüzde 3.6 büyüdü.
Türkiye’nin tam tersi rakamlar ortaya koyuyoruz.
Ağustos Aralık ayları arasında her ay istihdam
rekoru kırdık. Ülke olarak her alanda daha fazla
üretim ve ihracat ihtiyaç duyuyoruz. 82 milyonluk ülkemizde işsizliği azaltacak sektörümüzün
desteklenmesine büyük bir ihtiyaç var. Konfeksiyon sektörüne özel yatırım destekleri sağlanarak Anadolu üretim üssü yapılmalı.” dedi.

Türkiye ekonomisine, üretimine, istihdamına ve
ihracatına büyük bir katkı sağlayan tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin ortak sektör kurulu toplantısı Kahramanmaraş’ta düzenlendi. Sektör kurulunun açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Kahramanmaraş’ın
da bir temsilcisi olarak şehrimize destek olmak
için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tekstil
ve konfeksiyon sektörü devletimizin gözbebeği. Sektörlerimizin devletimiz ve hükümetimiz
olarak her zaman arkasında olacağız. Devletimiz
tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin öneminin bilincinde.” dedi. Rıza Tuna Turagay, 80’lerden ülkemizi
bu noktaya getiren en önemli sektörlerin tekstil
ve hazır giyim olduğunu söyledi. Tekstil ve hazır
giyim sektörleri olarak artık bir atılım yapılması
gerektiğini vurgulayan Turagay, “Tekstil ve hazır
giyim sektörlerimiz ihracat ve kalkınma da en
önemli rolü oynuyor. Devlet olarak üstümüze
ne düşüyorsa yapıyoruz. Tekstil ve hazır giyim
sektörleri ülkemiz ekonomisi için en önemli sektörlerin başında geliyor. İstihdamda katkısı açık.
En fazla katma değer yaratan sektörlerden. Ülke
olarak ihraç birim fiyatımız 1,33 dolar iken, tekstil
ve hazırgiyim sektörlerimizde bu rakam 17 dolarlara kadar çıkıyor. Sektörlerimizin ne kadar büyük
katma değer yarattığı da ortada. İhracat bizim
için çok önemli. Daralan iç talebe karşın ihracat
yapmalıyız. Bu ülke bizim bu ülke için hep beraber çalışmalıyız.” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail
Gülle, “Türkiye’nin üretim yolunun, başarı hikayesinin nasıl yazıldığının en somut göstergesi olan
ilimiz Kahramanmaraş. Ülke olarak 2019 yılının ilk
çeyreğinde 45 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla kapatabilecek bir tablo içindeyiz. Tekstil ve hazır giyiminde
bunda payı çok yüksek. Yıllarca bu sektörün daha
ileriye gitmesi için el birliğiyle çalışmalar yaptık.
Ne zaman kriz olduysa tekstil sektörü diğer sek-

törlere ilham verdi. Tekstil sektörünün tekrar bir
hikaye yazmaya ihtiyacı var. Bu çalışmaların alt
yapılarını yapıyoruz. Ağustos ayında açıklanacak
ihracat reformuzun alt çalışmalarını bakanımızla
birlikte yapıyoruz.” diye söyledi.
Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinden dış
ticarete net 15,5 milyar dolarlık katkı
Tekstil ve hazırgiyim sektörleri ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Öksüz, “Tekstil ve hazırgiyim
sektörleri olarak 2018 yılında toplam 26,1 milyar
dolar değerinde ihracat yaptık ve 15,5 milyar
dolar değerinde dış ticaret fazlası vererek ülke
ekonomimize çok ciddi bir katkı sunduk. Sektörlerimiz Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleri ile başarıdan başarıya koşuyor. Bu başarıları taçlandırmaya, yeni
ufuklara ilerlemeye, yeni başarı hikayeleri yazmaya kararlıyız. Bu amaçla İTHİB olarak biz de
azimle çalışmaya devam ediyoruz.” dedi. İTHİB
olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında
da açıklamalarda bulunan Öksüz, “ Yeni nesil
B2B faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Yabancı alım
ofislerini yetkililerini ülkemizde ihracatçılarımız
ile buluşturuyoruz. Ur-Ge projelerimizin sayılarını arttırıyoruz. Yurtdışı tanıtım faaliyetlerimiz ile
sektörümüzü dünyaya tanıtıyoruz.” dedi.
Konfeksiyon sektöründe Anadolu’nun üretim
üssü olması gerektiğini vurgulayan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe,
“Kahramanmaraş tekstilin parlayan yıldızı. Hazır
giyim ve konfeksiyon ihracatı 2018 yılında 17.6
milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019’un ilk çeyreğinde de bir artış içerisindeyiz. Miktar olarak
2018’de yüzde 7.6, 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 11’lik bir artış var. Daha fazla üretip daha fazla ihracat yapıyoruz. Bu da istihdama yansıyor.

Türkiye’de üretilen ipliğin üçte biri
Maraş’tan
Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin ortak sektör kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük
mutluluk duyduklarını vurgulayan Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Serdar
Zabun, “Pamuktan hazır giyime birçok sektörümüzün en önemli merkeziyiz. Ülkemizin ekonomisi güçlendirecek toplantıya ev sahibi olmaktan
dolayı mutluluk duyuyoruz. TİM, İTHİB, İHKİB ve
sektörümüzün tüm İhracatçı Birliklerine Maraş
ilimize verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.
Tekstil sektörü Türkiye’nin 80’ li yıllarda başlayan
ihracat politikasından beri hep baş rolde yer alıyor. Kahramanmaraş bu sektördeki yatırımlarla
lider konuma ulaşmıştır. İplik ve kumaş ürünlerde
sektörde getirilen vergilerdeki yapılan değişiklik
sektörümüzün nefes alması adına önemliydi.”
dedi. Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin ortak sektör kurulu toplantısının Kahramanmaraş için çok
önemli olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “İlimiz açısından çok önemli
bir toplantı ve ilimize katma değer sunuyor. Şehir
olarak çok mutluyuz. Sektörler arası koordinasyonun sağlanması, yasal engellerin kaldırılması çok
önemli. Umarım sektörümüze, çok daha nitelikli
bir gelecek vaat edilir.” dedi.
Kahramanmaraş ekonomisinin lokomotifinin
tekstil sektörü olduğunu aktaran Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı
Hanefi Öksüz, “En önemli toplantılarımızdan
birisini yapıyoruz. Herkese teşekkür ederim.
Burada Türk tekstil ailesi olarak toplandık. İlimiz
ekonomisinin lokomotifi tekstil sektörü. Ülkemizde üretilen ipliğin 3’te birinden fazlasını
şehrimizde üretiyoruz. İlimizde tekstil piramit
şeklinde büyüyor. Sektörlerimizi daha ileri noktalara taşımaktayız. Ülke olarak istihdam sorunu
yaşadığımız dönemde tekstil sektörü daha da
önem taşıyor. Bu sektöre ne kadar yatırım yapılsa az.” dedi.
Kaynak: www.ithib.org.tr
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Tekstil İhracatının
Liderleri Ödüllendirildi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB), 2018 yılında başarılı ihracat gerçekleştiren 1099 ihracatçı firmayı platin, altın,
gümüş, bronz ve başarı olmak üzere 5 kategoride
“İhracatın Liderleri” ödül töreni ile ödüllendirdi.
Düzenlenen törende konuşan İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün 188 ülkeye 10,5 milyar
dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekerek,
“Tekstil sektörü olarak bizlere düşen görev mevcut
pazarlarımızda gücümüzü artırıp yeni pazarlara
açılmak ve ihracatımızı daha da yukarılara taşımak için gece gündüz çalışmak.” dedi.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB), geçtiğimiz yılın başarılı ihracatçılarını “İhracatın Liderleri” ödül töreni ile ödüllendirdi.
Düzenlenen törende toplam 1099 ihracatçı firma
5 farklı kategoride ödül aldı.
Ödül töreninin açılışında konuşan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB)
Başkanı Ahmet Öksüz, ödül alan ihracatçıların
çok büyük başarılara imza attığını belirtti. Öksüz,
şunları söyledi:
“Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün 2018 yılı
itibariyle 188 ülkeye gerçekleştirdiği 10,5 milyar
dolarlık ihracata büyük katkı sunan ihracatçılarımızı ödüllendiriyoruz. Ülke ekonomimize önemli
ölçüde dış ticaret katkısı veren sektörümüz 11 bin
200 ihracatçısı ile 413 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Tekstil sektörü olarak bizlere düşen görev mevcut
pazarlarımızda gücümüzü arttırıp yeni pazarlara
açılmak ve ihracatımızı daha da yukarılara taşımak için gece gündüz çalışmak. Markalaşma, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon her zaman önceliğimiz.
Bugün tüm Türkiye’de 341 tasarım merkezi varken
bunun 62 tanesi tekstil sektöründe. Ayrıca sektörümüzde 71 Ar-Ge merkezine ulaşmış durumdayız.
2018 yılında teknik tekstil ihracatında tarihimizin

18

en yüksek ihracat değeri olan 1 milyar 750 milyon
dolara ulaşmış olmamız da bunun en büyük göstergesi. Çok değil 18 yıl önce dünya sıralamasında
13. olan Türk tekstil ve hammaddeleri sektörü hızla yukarı sıralara tırmanmayı başardı. Türkiye, bugün dünyanın 7. Avrupa Birliği’nin ise ikinci büyük
tedarikçisi konumunda.”
Türkiye’nin geçmişte üzerinde olan nice “gelişmiş
ülkeyi” geçmeyi başardığını kaydeden Öksüz,
“Amacımız ülkemizin dünya pazarlarındaki payını daha üst sıralara çıkarmak. Tekstil sektörü dün
ve bugün olduğu gibi yarın da en önemli sektörlerden bir tanesi olmaya devam edecektir.” dedi.
Geçtiğimiz hafta YÖK ile imzaladıkları anlaşmaya
da değinen Öksüz, “Tekstil Mühendisliğinin Algısının Yükseltilmesi Projesi’ için geçtiğimiz hafta
YÖK ile protokolümüzü imzaladık. Sektörümüzün
geleceğine yönelik yetişmiş insan gücü ihtiyacının
karşılanması amacıyla hayata geçirilen bu projede ilk 80.000 sıralama ile Tekstil Mühendisliği
Bölümlerini tercih eden öğrencilerimize İhracatçı
Birliklerimiz ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri
Sendikası olarak asgari ücrete varan karşılıksız
burs imkânı sağlayacağız.” dedi.
TÜRKİYE TEKSTİLDE DÜNYA YEDİNCİSİ
Törende bir konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da tekstil sektörünün
Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekerek
“Tekstil bugün de hala bizim göz bebeğimiz. Türkiye’nin ihracatının toplam dünya ihracatındaki
payı 0,9 iken Türkiye’nin tekstil ihracatının toplam
dünya tekstil ihracatı içerisindeki payı yüzde 3,1.
Türkiye dünya ihracatında 31’inci sırada, tekstilde
ise 7’inci sırada. Bu bize rekabet gücümüzün olduğunu gösteriyor. Böylesine önemli bir sektörü ihmal edebilir miyiz? Tekstil sektörünü desteklemeye
devam etmeli ve daha da güçlendirmeliyiz. Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak Sayın Bakanımızın

da talimatlarıyla tekstil ve konfeksiyon sektörü her
zaman göz bebeğimiz olarak kalacak.” dedi.
Geceyi düzenleyen başta Ahmet Öksüz olmak
üzere, törende yer alan tüm ihracatçılara teşekkür
eden Turagay, “Tekstil sektörümüzü önce 15 milyar dolara, 2023 yılında da 20 – 25 milyar dolarlara taşımayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ DİĞER SEKTÖRLERE DE İLHAM VERECEK
TİM Başkanı İsmail Gülle, tekstil sektörünün tarihsel gelişimine işaret ettiği konuşmasında “1980’de
Türkiye’nin ihracatı 2,5 milyar dolar iken bunun
1,5 milyar doları tekstil ve hazır giyimdi. Tekstil
sektörü dün vardı, bugün var, yarın da var olacak.
1937 Sümerbank’ın kurulduğu yıl. Aynı zamanda
Türkiye’de ihracatçı birliklerinin de kurulduğu bir
yıl. O tarihten bu yana Türkiye’nin dış ticaretini ve
ihracatçısını sadece ihracatçı birlikleri ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi temsil etmektedir ve hizmeti de en iyi şekilde vermektedir. Geçen ay Sayın
Cumhurbaşkanımızın ağzından ilk defa Nisan ayı
ihracatını açıkladık. Yüzde 6’ya yakın artışla Nisan
ayı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ayı oldu. İçinde tekstil sektörümüzün de, hazır giyim sektörümüzün de başarılı artışını gördük. Her ay ihracat
rekorları kırarak, başarılarımızın üzerine başarı
ekleyerek götürüyoruz.” dedi.
İhracatın ve üretimin kolay bir iş olmadığını belirten Gülle, “Bizler bu köprü sektör içerisinde o kadar
verimli olma noktasına geldik ki diğer sektörlere
de ilham vermeye başladık. Ahmet Öksüz’ü tekstil mühendisliğinin algısının yükseltilmesi ile ilgili
gerçekleştirdiği çalışmalardan ve YÖK ile imzalamış oldukları protokolden dolayı tebrik ediyor ve
destekliyoruz. Gerçekleştirilen bu protokol diğer
sektörleri de etkileyecek ve üniversitelerde tercih
sebebi olmalarını sağlayacak bir projedir.”
Kaynak: www.ithib.org.tr

Platin Ödül alan firmalarımız;
AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZ. A.Ş.
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
ZORLU DIŞ TİC. A.Ş.
GREİF EPS TURKEY AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
KİPAŞ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
KADİFETEKS MENSUCAT SAN. A.Ş.
TEKSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
ORMO YÜN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
KASAR VE DUAL TEKS. SAN. A.Ş.
YÜNSA YÜNLÜ SAN. VE TİC. A.Ş.
CESUR AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.
ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.
NİTTO BENTO BANTÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş.
KARBEL TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş.
ÜNVER TEKSTİL KONF.İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TORAMAN TEKS.DERİ VE İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
YÜNTEKS TEKS.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ
AYDIN TEKSTİL TİC.VE PAZ.A.Ş.
BOSSA TİC.VE SAN.İŞL.T.A.Ş.
TÜRKMEN GRUP İTH. İHR. DIŞ TİC. A.Ş.
BTD TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.
HYOSUNG İSTANBUL TEKS.LTD.ŞTİ.
İPEK İDROFİL PAMUK SAN.VE TİC. A.Ş.
SEPA MENSUCAT SAN.VE TİC.A.Ş
TGS DIŞ TİC. A.Ş.
ALMODO ALTUNLAR TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş
MİRAY TEKS.SAN.VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ
DOĞAN TEKSTİL LTD.ŞTİ

Altın Ödül alan firmalarımız;
TANRIVERDİ MENSUCAT SAN. A.Ş.
ÖZDOKU TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş.
SÜEDSER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
ASLANLI ULUSLARARASI TEKS.VE TARIM ÜRÜN. DIŞ
TİC. A.Ş.
ÖZDOKUR TEKS. VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
CAN TEKSTİL ENTEGRE TESİS. VE TARIM ÜRÜNL.
SAN. TİC. A.Ş.
İLERİ GİYİM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
SÜPER TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
AKIN TEKSTİL A.Ş.
SARTEKS ÖRME KUMAŞ TEKS.SAN. TİC.LTD ŞTİ
IŞIL TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
BAYDEMİRLER TEKS.SAN.VE TİC. A.Ş
TEKSTOP TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş.
COATS (TÜRKİYE) İPLİK SAN.A.Ş
UĞURTEKS TEKS.ÜRÜN.TİC.VE SAN.A.Ş
SAKA KUMAŞ ÖRME TEKS.İNŞ.SAN.DIŞ TİC.A.Ş.
ÖZYURT TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş
AYT KUMAŞÇILIK SAN.VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
BAHARİYE MENS.SAN.VE TİC.A.Ş
TOPKAPI İPLİK SAN.VE TİC.A.Ş
SUNVISION TEKSTİL AMB.MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.
GÜLLE ENTEGRE TEKS.İŞLET.EMLK. DANIŞM.SAN.
VE TİC.A.Ş.
EYMES TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş.
EMATEKS BOYA KİMYA TEKS.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AYCAN TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş

KİSBU DOKUSUZ ÖRGÜSÜZ TEKSTİL SAN. VE TİC.
A.Ş.
ŞİTEKS DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.
ATK TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.
VİSKOTEKS ÖRME KUMAŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ARTA TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
YAKAR TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
AYDIN ÖRME SAN.VE TİC.A.Ş.
FLOKSER TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş
FİBERTEX NONWOMENS TEKSTİL SANAYİ VE İHRACAT A.Ş.
ALTINYILDIZ TEKSTİL VE KONFEKSİYON A.Ş.
BYCEYLAN TEKSTİL SAN.DIŞ TİC LTD.ŞTİ.
GARANTİ İPLİK SAN TİC.A.Ş
MERKAS TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.
CONFETTİ HALI SANAYİ A.Ş.
RIMTEKS DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
EKVATOR TEKSTİL KUMAŞ SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
BABACANTEKS ÖRME SAN.TİC.A.Ş.
DİYENEM KUMAŞ GLOBAL SAN.VE TİC.A.Ş.
HASSAN TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş
FİL MAN MADE TEKNİK TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
TÜRKHAN TEKS.TURZ.NAK.DERİ İNŞ SAN.VE TİC.
LTD.ŞTİ
ŞENOVA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİC. SAN.LTD.ŞTİ.
KORTEKS MENS.SAN.VE TİC.A.Ş
TAHA PAZ.VE MAĞAZACILIK A.Ş.
İSEV TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.
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İSTANBUL’DA MESLEKİ VE TEKNİK
EĞİTİMİN GELECEĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
Tekstil mühendisliği seçene asgari ücret
kadar burs
Bu yoğun çabalar sonucunda 10 Nisan 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığının projeyi onayladığını ve YÖK ile imzaların atıldığını ifade eden Öksüz, “Üniversite sınavında Tekstil Mühendisliği
bölümünü seçenlere burs vermeye başlıyoruz.
Bunun için öncelikli şartımız tekstil mühendisliğinin öğrencinin ilk 5 tercihinden birisi olması.
Sınavda ilk 20 bine girenlere net asgari ücret
kadar burs vereceğiz. 20–50 bin arasında olanlar net asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50’si
tutarında karşılıksız burs imkânından yararlanacak. Üstelik bu burs öğrenim hayatları boyunca
devam edecek ve tamamen karşılıksız olacak.
Dileyen öğrencilerimize de 5 yıl süreyle iş garantisi vermeyi taahhüt ediyoruz.” diye konuştu.
Tekstil sektörü, kalifiye tekstil ve deri mühendislerini sektöre çekmeye yönelik olarak başlattığı
burs kampanyasını duyurmak için eğitimcilerle
buluştu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Öksüz, tekstilin Türkiye ekonomisinin
lokomotif sektörlerinden birisi olduğuna işaret
ederek, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için
üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstil ve deri sektörünü tercih etmeleri
durumunda öğrenim hayatları boyunca asgari
ücrete kadar burs vereceklerini açıkladı. Bunun
yanında öğrencilere 5 yıl boyunca iş garantisi de verilecek. Üretim, istihdam ve ihracatta
Türkiye ekonomisinin lokomotifleri olan hazır
giyim, tekstil ve deri sektörleri, tekstil mühendisliğinin algısını yükseltmek için çalışmalara
hız verdi. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı
Birlikleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı
Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS), “Tekstil ve Deri Mühendisliklerinin
Algısının Yükseltilmesi Çalışmaları” kapsamında
Anadolu ve Fen Lisesi rehber öğretmenleri ve
okul müdürleri ile yaklaşık 500 kişinin katıldığı
bir tanıtım semineri düzenledi. Üç ihracatçı birliği, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile imzalanan protokolün ardından ‘Tekstil Mühendisliği
Oku Geleceğini Doku’ sloganı ile İstanbul’daki
rehber öğretmenlere, tekstil mühendisliğini
tercih edecek başarılı öğrencilere sağlanacak
avantajları ve fırsatları anlattılar.
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Tekstil sektörüne yönelik algıyı
değiştirmek için yola çıktılar
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, ekonomik koşullar ve buna bağlı gelişen dünya görüşünün
öğrencilerin üniversite tercih ederken yaptıkları
önem sırasını yıllar içerisinde değiştirdiğini ve
bunun sonucu olarak da eskiden Tıp Fakültesi’ne girebilecek puanları alan öğrencilerin okuduğu tekstil mühendisliği bölümlerinin puanlarının ve sıralamalarının gerileyip kontenjanların
boş kaldığını kaydetti.
Bu durumun Türkiye ekonomisinin lokomotifi
olan tekstil sektörü için kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Öksüz, şunları anlattı:
“Bu durumu değiştirebilmek için Türkiye’yi ihracatla tanıştıran ve sanayileşmenin ilk adımı
olan sektörümüzün geleceği için çalışmalarda
bulunma sorumluluğuyla adım atmaya karar
verdik. Bu doğrultuda tekstil mühendisliğine
karşı oluşan negatif algıyı değiştirmek için son
1,5 yıldır çok yoğun bir gayret sarf ettik. Önce
sektör olarak neler yapabileceğimizi tartıştık
ve ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile
bir araya gelerek Tekstil Mühendisliği algısına
yönelik politika belirlenmesi gereken başlıkları
ortaya koyduk, üniversitelerimiz, ihracatçı birliklerimiz ve TTSİS ile çeşitli çalıştaylar düzenleyerek bir eylem planı hazırladık.”

Sektörün 15.7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan sektör olduğuna işaret eden Öksüz, bunun yanında 1 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti.
Öksüz, şöyle devam etti:
“Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörleri deyim
yerindeyse ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil ediyor. Bu başarıyı zamanında Tekstil Mühendisliğini tercih eden nitelikli gençlerimiz ile
birlikte yakaladık. Milyonlarca dolar yatırım ile
kurulan tesislerimizin başında bugün o nitelikli
tekstil mühendislerimiz var. Tekstil mühendisliği bölümünü tercih edip de işsiz kalan hiçbir
öğrenci yok, tam tersine kendi işinin patronu
birçok tekstil mühendisi var. Bizler üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde tekstil sektörümüzün geleceğini dokumak üzere yola çıktık
ancak yalnızca bizim çabamız yeterli değil. Öğrencilerimizin gelecek planlarını yaparken öğretmenlerinin yönlendirmesi çok çok önemli.
Bu yüzden değerli öğretmenlerimizin de atacağı her bir ilmeğe ihtiyacımız ve bu projenin başarılı öğrencilere anlatılmasına ihtiyacımız var.”
Yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de
tekstilde Türkiye’nin gücüne işaret ederek hazır
giyim, tekstil ve derinin 2018’i toplamda 28 milyar dolar ihracat ile kapattığını hatırlattı.

Türkiye’nin katma değerli üretimde ve ihracatta
da iddialı olduğunu kaydeden Gültepe, “Türkiye’de kilogram başına ortalama ihracat birim
fiyatı 1.3 dolarlarda iken hazır giyimde 14.5 dolarlardayız. Biz hazır giyim ihracatımızı 33 milyar
dolara, üç sektörün toplam ihracatını 55-60
milyar dolara yükseltebiliriz. Potansiyelimiz var,
yatırım iştahımız var. Ancak en büyük eksiklerimizden biri iyi yetişmiş insan gücü. Gençlerimiz ülke ekonomisinin can damarı olan bu
sektörlerde çalışmak istemiyor. Üniversitelerde
13 tekstil mühendisliği bölümünün çoğunda
kontenjanlar boş kalıyor. Sadece İTÜ ve Ege
Üniversitesi’nin tekstil mühendisliği bölümleri
kontenjanlarını doldurabiliyor. Oysa bizim sektörü günün gereklerine göre domine edecek;
dönüştürecek birikime sahip mühendislere ihtiyacımız var.” dedi.

Kosova ile serbest
ticaret ‘resmen’
devrede
Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sektörler için bu konunun hayati önem taşıdığını ifade eden Gültepe, “Bu gerçekten hareketle
hazır giyim, tekstil ve deri ihracatçıları birlikleri
ve Tekstil İşverenleri Sendikası olarak sorumluluk üstlendik. Ülkemizde tekstil mühendisliğini
algısını yükseltmek için YÖK ile tarihi bir protokol imzaladık. Türkiye’de bir ilk olan bu protokol
uyarınca sınavda ilk 20 bine giren kardeşlerimiz
tekstil mühendisliğini tercih ederlerse asgari
ücret tutarında karşılıksız burs imkanından yararlanacaklar.” dedi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer
Avcı da yaptığı konuşmada tekstil sektörünün
ülke ekonomisine kazandırdığı yüksek katma
değer, istihdam imkanları ve ihracatına dikkat
çekerek, “Tekstil sektörü ile ilişkilendirilmemiş
bir mesleki rehberlik süreci eksik kabul edilecektir. Üretimin küresel ölçekte parçalanmış
hali, bilginin yüksek katma değeri ve entelektüel kapasitenin kullanılarak öğrencilerimizin
bir kurucu öncü olma vasfını kazanmaları bu
programın ana temasını oluşturuyor.
Tekstile sadece pamuğun ve yünün birleşmesi olarak değil, bilginin sürecin içerisine girdiği
ve hammaddenin yüksek hayal gücü ve sezgi
yeteneğiyle beraber sentezlenip moda ve hazır
giyim için yeni ivmeler kazandırması yönüyle
bakılmasının daha sağlıklı olduğu kanısındayım.
Mesleki rehberlik kapsamında YKS sınavını kazanan öğrencilerimize bu bağlamın altı çizilerek hatırlatılması sürece pozitif katkı sağlayacaktır.” dedi.
Kaynak: www.dunya.com

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdi.

Kosova İstatistik Kurumu’nun paylaştığı verilere
göre, ülkenin Türkiye ile ithalat rakamı toplam
ithalatın yüzde 10’luk kısmını oluşturuyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin “Türkiye
ile Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması”
kararnamesini imzalamasının ardından karar
resmi gazetede de yayımlandı. Sözkonusu anlaşma böylelikle yürürlüğe girmiş oldu.

Yıl boyunca Kosova Gümrüğü’nden toplanan
vergiler, ülke bütçesinin yaklaşık yüzde 65’ini
oluşturuyor.

“Serbest Ticaret Anlaşması”, Türkiye ile Kosova
arasında yaklaşık bir yıl süren müzakerelerin
ardından yapılan “Serbest Ticaret Anlaşması”
27 Eylül 2013’te dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kosova Başbakan Yardımcısı
ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Mimoza Kusari Lila
tarafından Ankara’da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından iki ülke arasında ticaret hacminin
artması bekleniyor.
Kaynak: www.dunya.com
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Tekstilcilerden Doğu’ya 30 bin
istihdam için fabrika şartı
İngiltere, Brexit’le beraber Gümrük Birliği’nden de çıkarsa Türkiye’den bu ülkeye ihraç edilen hazır
giyim ve konfeksiyon ürünlerine yüzde 12 vergi uygulanacak. Sektör temsilcileri bunun ihracatı
yüzde 15-20 civarında azaltacağı görüşünde.
arası siyasi gerilimlerin de sektörü etkilediğini,
İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşması uygulamaya girdiğinde Türk ürünlerinin yüzde 20
daha pahalı hale gelecek olmasının da sektör
için sıkıntı yaratacağını söyledi.
Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın Çin’e uyguladığı yüzde 25’e varan ilave gümrük tarifelerinin
sektöre pozitif yansıdığına işaret eden Karasu,
Avrupalıların Çin’den mal alırken karşılaştıkları
sıkıntıların Türkiye için avantaja dönüştüğünü
kaydetti. Karasu, “Mesela şirket Çin’den sipariş
vereceği zaman bunu bir sezon önceden yapması gerekiyor. Bizde ise bu durum ortalama
3 hafta sürüyor” dedi. Karasu, bunların Türkiye
için avantaj olduğunu, ancak kapasite olmadan
bu avantajı kullanamayacağını dile getirdi.
Devletin kapasite ve istihdam artışına çözüm
olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yatırım
çağırına tekstilcilerden olumlu yanıt var. Yatırım
öncelikli bu bölgelere gitmek için şartları olduğunu dile getiren Türkiye Giyim Sanayicileri
Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, “Bölgede
kuracakları fabrika binasının yapılmasını, istihdam ofisi ve eğitim merkezi kurulmasını talep
ediyoruz. Bunların yerine getirilmesi durumunda 30 bin kişiyi istihdam edebileceğiz. Bu bölgeye bilindik 10 firma yatırım yapmaya gittiğinde, arkasından gelenler de olacaktır” önerisini
yaptı. Bakanlıklara stratejik eylem planlarını ve
isteklerini sunduklarını belirten Karasu, “Aslında
çok da fazla bir şey istemiyoruz. Bizim yerinde
yatırımı teşvik etmemiz gerekiyor” diye konuştu.
2019 sektörümüz için çok zor geçecek
Hazır giyimcilerin çok zor şartlarda çalıştığını
ve bu yılın tekstil sektörü için çok zor geçeceğini ifade eden Karasu, ters bir şey olmazsa
sektörün yıl sonu ihracatının aşağı yukarı 18
milyar dolar olacağını söyledi. Karasu, ülkeler
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Dövizdeki hareketlilik sektöre yaramıyor
İç pazarda dövizdeki hareketliliğin ihracata yarıyor gibi gözükse de belli bir limitin üstünün
ihracatçı için zararlı olduğunu dile getiren Karasu, “Dövizin stabil olmasını temenni ediyoruz.
Doların 5-6 TL olması normal. Fazlası zorluyor.
Dövizden kaynaklı hammaddenin yükselmesi
iç piyasayı durağanlaştırıyor. Türkiye’de çok büyük bir iç piyasa oluştu. Çoğu büyük mağazanın
cirolarının yarısını yabancı müşteriler sağlıyor.
Türkiye’nin bölge de hub olma özelliği, yabancıları Türkiye’ye çekiyor” dedi.
İhracat sorununa 3 aşamalı stratejik plan
TGSD Başkanı Hadi Karasu, ihracattaki sıkıntıya
yönelik 3 aşamalı bir stratejik plan yaptıklarını
belirterek, şu bilgileri verdi: “Birinci aşamada
nerede yavaşlama var diye pazara baktık. Geçmiş birkaç yıl içerisinde dünya pazarlarında
durgunluk varken bunu anlayabiliyorduk ama
şimdi ABD açıldı, perakende sektörü gayet hareketli ama Türkiye’ye etkisi çok yavaş. Nedenini
incelediğimizde baktık ki Almanya en büyük

pazarımız olmuş. Yıllarca yüzde 50’lere varan
ihracatımızı Almanya’ya yaparken şu an orası
oldukça küçülen bir pazar haline geliyor. İkinci
aşamada İngiltere’nin Brexit meselesinin etkili
olduğunu gördük. Oradaki en önemli konu
İngiltere’nin serbest ticaret anlaşması yapıp
yapmayacağı veya bizimle bire bir bir anlaşma
mı yapacağı? Bu soru işareti olduğu için İngiliz
müşteriler biraz durdu ve durumu kolluyorlar.
Son olarak da katma değer artırımı sorununu
tespit ettik. Teknik tekstil ve dijitalleşme ile daha
teknolojik ürünler yaparak bu rakamları nasıl artırabiliriz diye uğraşıyoruz. Ayırca markalaşma
ve sürdürülebilirlik sorunlarımız da var.”
Teknoloji eskidi yeni yatırım
yapamıyoruz
İhracatta durağanlığı teknolojilerinin eskimesi
nedeniyle aşamadıklarını ifade eden Karasu,
“Sektörün kapasite ve teknoloji alanında sıkıntısı var. Kapasite kullanım oranı izin vermediği
için yüzde 20’ye yakın bir sipariş fazlası var. Hem
iç piyasa hem de ihracat potansiyeli için yatırım yapmamız lazım, ama yapmıyoruz. Know
how’ımız herkesten daha iyi seviyelerde. Süreci
değerlendirip hızlı hareket etmek zorundayız”
şeklinde konuştu. Türkiye’nin dünyanın en büyük 5 ihracatçısından biri olduğunu kaydeden
Karasu, “Türkiye’nin böyle bir başarıya sahip
başka sektörü yok. Coğrafi avantajımızı da doğru kullanmamız lazım. Yabancı yatırımcı da pozisyon satın alıyor. Yabancılar sıfırdan yapmak
yerine, olan şirketi satın alarak daha karlı hale
geliyor” uyarısında bulundu.
Kaynak: www.dunya.com

“Teknik tekstilde 2019 ihracat
hedefi: 2 milyar dolar”
“Tekstilde Avrupa’nın en iyisiyiz ama teknik tekstilde daha yolun başındayız” diyen İTHİB
Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, üniversiteye giriş sınavında ilk 80 bin arasına giren ve tekstil
mühendisliği bölümlerinden birini kazanan öğrencilere maaş ve iş garantisi vereceklerini
söyledi.
Tekstilde Avrupa’nın en iyisiyiz ama teknik
tekstilde daha yolun başındayız” diyen İTHİB
Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, üniversiteye
giriş sınavında ilk 80 bin arasına giren ve
tekstil mühendisliği bölümlerinden birini
kazanan öğrencilere maaş ve iş garantisi vereceklerini söyledi.
Tekstil Mühendisi ihtiyacı, tekstil ürünleri
üretici ve ihracatçılarını harekete geçirdi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB), üniversiteye giriş sınavında ilk
80 bin arasına giren ve tekstil mühendisliği
bölümlerinden birini kazanan öğrencilere
maaş ve iş garantisi verecek. Maaş, asgari
ücret üzerinden hesaplanacak. Üniversiteyi
kazananlar arasındaki sıralamada, ilk 20 bine
giren öğrenciler tam asgari ücret, 20 bin ile
50 bin arasında yer alan öğrenciler asgari
ücretin yüzde 70’ini, 50 bin ile 80 bin arasında yer alacak öğrenciler ise asgari ücretin
yüzde 50’sini alacak. Öğrencinin ücretten
faydalanabilmesi için her yıl 4 üzerinden 2.5
ortalama notuna sahip olması ve mezun olduktan sonra 5 yıl süreyle tekstil sektöründe
çalışma taahhüdü vermesi gerekecek.
Teknik tekstil ve makineleri alanında Avrupa’nın en büyük fuarı olarak kabul edilen
Techtextil Frankfurt’ta DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih
Bilici, “Tekstil ürünlerinde iyiyiz ama teknik
tekstil konusunda geride kaldık. İTHİB olarak öğrencilerle ilgili bir çalışma yapacağız.
Hem tekstil mühendisliğini yeniden cazip

hale getirmeyi, hem de öğrencileri teknik
tekstile yönlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Almanya’nın teknik tekstilde çok ilerlediğine vurgu yapan Bilici, “İngiltere ve Fransa’da
çok iyi. Tabi ki eğitim çok önemli. Okuldan
başlıyor bu işler. Eğitim altyapısı çok önemli.
Sadece tekstil mühendisliğini geliştirmek
yetmez. Makine mühendisleri, kimya mühendisleri koordineli olmalı. Almanya’da
çok önemli enstitüler ve üniversiteler var bu
alanda eğitim veren ve herşey, tüm gelişmeler o okullar sayesinde oluyor” dedi.
Hedef 2019’da %15’lik artış
Teknik tekstil ürünlerinin kilogram fiyatının,
normal tekstil ürünlerine göre 30-40 kat
daha fazla olabildiğine dikkat çeken Bilici,
“Örneğin yanmaz ev tekstili ürünleri talebi
arttı. Daha da artacak. Yurtlar, hastaneler,
oteller başta olmak üzere yanmaz halı, yanmaz perde, yanmaz oturma grupları tercih
edecekler. Bu alanda güçlenmemiz lazım.
Ayrıca, Türkiye’nin savunma ve havacılık
sanayisindeki atılımları ile paralel bir gelişme izliyoruz. Askeri ürünler, otomotiv ve iş
güvenliğinde çok iyi durumdayız. Bu alanlardaki hareketliliğimiz nedeniyle, teknik
tekstil ihracatı geçen sene yüzde 14 artış ile
1.7 milyar dolar oldu. 2019 yılında da yüzde
15’lik bir ihracat artışı hedefliyoruz. Tekstilde
Avrupa’nın en iyisiyiz ama teknik tekstilde
daha yolun başındayız” şeklinde konuştu.
Savunma sanayindeki gelişmelerde ayrıntıya da giren Bilici, “İHA’lar ve SİHA’lar da
aslında teknik tekstil. Karbon dediğimiz şey

tekstildir çünkü. Bugün teknik tekstille kalp
ve damar dahi yapılıyor. Askerler için görünmez ve kurşun geçirmez kumaşlar, çivi
geçirmez tabanlı ayakkabılar yapabiliyoruz.
Teknik tekstile yönelik vizyonu değiştirmek
lazım, yeni yatırımların bu alana yönelmesi
lazım. 100 kilo yerine yarısını üretip, 3-5 katı
fiyatla satabilmemiz ve ihracatın kg fiyatını
artırmamız lazım.” dedi.
Yönetmelik değişmeli
İhracatın, ağırlıklı olarak AB ülkelerine yapıldığının altını çizen Bilici, “Türkiye’de teknik
tekstilin gelişmesi için bazı yönetmelik değişikliklerine ihtiyacımız var. Örneğin Avrupa’da her yerde yanmazlık şartı var. Özellikle
okul, hastane ve hatta okul servislerinde
yanmaz kumaş zorunlu olmalı” şeklinde konuştu
SASA’nın yatırımları ihracatı artıracak
SASA elyaf, tops İhracat Müdürü Şenay Geçgel Tectekstil Fuarı’nda ilk kez boy gösteren
SASA’nın Adana Yumurtalık’ta yaptığı 180
milyon euroluk polyester elyaf ve 310 milyon euroluk iplik yatırımıyla, Türkiye’nin 200
bin tonluk ithalatını önleyeceğini ve yerli
üreticiye de ‘ucuz hammadde’ şansı doğacağını söyledi. Şişe cipsi için yıllık 350 bin
ton kapasiteye sahip olacak 65 milyon euroluk devam eden yatırımın ise 2019’un son
çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.
Kaynak: www.dunya.com
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TİM Başkanı:

Çifte bayram yaşıyoruz
TİM Başkanı İsmail Gülle, “Mayıs ayı, hem aylık hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat
rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. Mübarek Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını
hep birlikte görüyoruz. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü” dedi.

geride bırakılan mayıs ayının hem aylık hem
de günlük bazda ihracat rekorlarını kırdıkları
bir ay olduğunu vurguladı. “Mübarek Ramazan
ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep
birlikte görüyoruz” ifadesini kullanan Gülle, şu
değerlendirmelerde bulundu: “İhracatçılarımız
için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü.
Ayrıca hem genel ticaret sistemi, hem de özel
ticaret sistemine göre tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına mayıs ayında ulaştık.
İhracatımızla ilgili bu müjdeyi, Türkiye ekonomisinin teknik resesyondan çıktığı yönündeki
tespitlerle birlikte aldık. Ticaret diplomasimizin
saha neferleri olan ihracatçılarımızın, tüm dünyayı karış karış dolaşarak, kırdıkları rekorlarla
Türkiye’nin ekonomik büyümesine azimle katkıda bulunmayı sürdürmeleri göğsümüzü kabartıyor.”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail
Gülle, “Geride bıraktığımız mayıs ayı, hem aylık
hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. Mübarek
Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep birlikte görüyoruz. İhracatçılarımız
için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü. Ayrıca hem genel ticaret sistemi, hem de
özel ticaret sistemine göre tüm zamanların
en yüksek aylık ihracat rakamına mayıs ayında
ulaştık.” ifadelerini kullandı. Gülle, mayıs ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde,
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“Ekim 2018’deki tarihi rekoru yukarı
taşıdık”
TİM Başkanı İsmail Gülle, genel ticaret sistemine
göre, Cumhuriyet tarihindeki erişilen bundan
önceki en yüksek ihracatın, 2018 Ekim ayındaki
16 milyar 591 milyon dolarlık ihracat olduğunu
anımsatarak, mayıs ayında aylık rekor çıtasını 16
milyar 813 milyon dolara taşıdıklarını belirtti.
Özel ticaret sistemine göre 15 milyar 678 milyon dolarlık rekoru ise 15 milyar 998 milyon
dolara taşıdıklarını kaydeden Gülle, “TİM olarak

ihracatçımızı detaylı raporlarımızla, mevcut
pazarlardaki fırsatlar ve yeni pazarlardaki taze
gelişmeler hakkında hızla bilgilendirerek, genel
ticaret sisteminde 17 milyar dolar, özel ticaret
sisteminde 16 milyar dolarlık psikolojik sınırı ilk
fırsatta geçebilmek ve bu rakamların üzerinde
kalıcı olabilmek adına canla başla çalışıyoruz.
Bildiğiniz gibi genel ticaret sisteminde 16 milyar
doları, özel ticaret sisteminde 15 milyar doları
ilk defa 2018’de aşmıştık. İhracatçımız, 2019’da
2018’deki rekorları 1 milyar dolar, 2020’de ise
en az 2 milyar daha öteye taşıyacak.” ifadelerini
kullandı. Gülle, günlük ihracat verilerine ilişkin,
şunları kaydetti: “Bu yılın mayıs ayına kadar ülkemizde 1 günde 1 milyar dolar ve üzeri ihracat
yapılan gün sayısı 30’du. Günlük bazda rekor
ise 17 Ağustos 2018’de gerçekleştirilen 1 milyar
264 milyon dolarlık ihracat rakamıydı. Mayıs ayı
itibarıyla sadece aylık değil, günlük ihracatta da
rekor kırmayı başardık. Tarihimizde ilk defa, 31
Mayıs 2019’da 1 milyar 313 milyon dolarlık günlük ihracat rakamına ulaştık.”
“2019’da ihracatı zirveye taşıyacağız”
İsmail Gülle, ilk 5 ayda ihracatın genel ticaret
sistemine göre 76,6 milyar dolar, özel ticaret sistemine göre ise 72,7 milyar dolara ulaşıldığını
belirterek, son 12 aylık ihracatta genel ticaret
sistemine göre 181 milyar dolara, özel ticaret
sistemine göre ise 171 milyar dolara ulaşıldığını
kaydetti. Yıl sonuna kadar her ay, bir önceki yılın

aynı ayından daha fazla ihracat yaparak 2019’da
ihracatı zirveye taşıyacaklarını vurgulayan Gülle,
“Büyük İhracat Ailesi olarak, Türkiye’nin üretimine, istihdamına, büyümesine en güçlü katkıyı
sağlarken, küresel ticarette rekabet gücümüzü
daim kılmak adına yatırımlarımızı da sürdürerek, başta cari açığın kapatılması, mal ve hizmet
ihracatımızla her alanda ülkemize hizmetimizi sürdüreceğiz. Son açıklanan birinci çeyrek
büyüme rakamlarında bunu açıkça gördük.
Ekonomi yüzde 2,6 küçülürken net ihracatın
büyümeye katkısı 9,4 puan oldu. Yıl boyunca
ihracatımızdaki rekorlar, aynı anda ithalattaki
düşüşle birlikte değerlendirildiğinde, büyümeye çok olumlu katkılar vermeyi sürdürecek.
Bu yıl da Türkiye’nin büyümesini ihracatımızın
sırtlamasının haklı gururunu yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Almanya’ya ihracat 1.5 milyar dolara
dayandı
Gülle, mayıs ayında ihracat yapılan lider ülkenin
yine Almanya olduğunu belirterek, Almanya’ya
ihracatın 1,5 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.
Almanya’yı 857 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarla İngiltere takip ettiğini kaydeden
Gülle, şu bilgileri verdi: “En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülke geçen yıl mayıs ayına
göre değişmezken, sıralamada bazı değişiklikler
oldu. Geçen sene dördüncü sırada olan İspanya 6.’lığa düşerken, yüzde 30 artışla ihracatımızı

784,2 milyon dolara çıkardığımız ABD mayıs
ayında en çok ihracat yaptığımız dördüncü
ülke oldu. Yine BAE ve Suudi Arabistan’ın sıralamada 4’er basamak yükselerek sırasıyla 9. ve 12.
ülkeler olduğunu görüyoruz. İllere baktığımızda mayıs ayında 81 ilimizin tamamı ihracat gerçekleştirdi. En az ihracat yapan Bayburt, Tunceli
ve Kars gibi illerimiz dahi Mayıs ayında ihracat
gerçekleştirerek gururumuz oldular. TİM olarak
bu yıl başladığımız ve ilkini Gaziantep, ikincisini
Erzurum ve sonuncusunu Ordu’da gerçekleştirdiğimiz Anadolu Buluşmaları’nın bu illerimizin
ihracatına olumlu yansımalarına mayıs ayında
şahit olduk. Gaziantep’in ihracatını mayısta
yüzde 11 artırarak 684 milyon dolara taşırken,
Erzurum’un ihracatını tam iki katına çıkardı. Ordu’da ise yüzde 30’un üzerinde artış kaydetmeyi başardık. En çok ihracat yapan ilk 3 ilimiz ise
sırasıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli oldu.”
İhracatta lider sektör yine otomotiv
TİM Başkanı Gülle, ihracatta lider sektörün
otomotiv olduğunu belirterek, sektörün ihracatının bir önceki yılın mayıs ayına göre aynı
kaldığını bildirdi. İkinci sıradaki kimyevi maddeler sektörünün ihracatını yüzde 33 artırdığına
dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti: “Üçüncü
sıradaki hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz
ise ihracatını yüzde 10 artırdı. Mayıs ayında sektörlerde en yüksek artış yüzde 44 ile mücevher
sektörümüze ait. Onu yüzde 33,5 ile tütün sek-

törü izliyor. Mayısta ihracatını yüzde 31 artıran
savunma ve havacılık sektörümüz, yılın ilk 5
ayında ihracatını en çok artıran sektör olma başarısı gösterdi. Mayısta 26 mal ihracatçısı sektörümüzün 22’sinin ihracatın artırması bizler için
büyük mutluluk.
Miktar bazında artış yüzde 34
Mayıs ayında ihracat miktar bazında yüzde 34,1
arttı. Tarım ürünleri ihracatı mayısta bir önceki yıla yüzde 3,1 ile sınırlı bir oranda artarken,
sanayide artış yüzde 50’ye yaklaştı. Madencilik
ürünlerinde ise artış oranı yüzde 20’yi aştı. Mayısta 14 milyon tonluk ihracat hacmine ulaşılırken, ilk 5 ayda ihracat miktar bazında yüzde
26,6 artarak 62 milyon tona ulaştı. Parite etkisi
ise yıl başından bu yana olduğu gibi Mayıs ayında da ihracatı olumsuz etkilemeyi sürdürdü.
Mayısta sadece euro-dolar paritesi kaynaklı 437
milyon dolarlık negatif bir parite kaybı yaşandı. Yıl başından bu yana yaşanan kayıp ise 2,8
milyar dolar. Yani euro bazında geçen seneye
göre aynı ürünleri aynı fiyatlara ihraç etmemize
rağmen, dolar bazında ihracatımız euro-dolar
kurundan negatif etkileniyor. Kur aynı olsaydı,
mayısta ihracatımız 16 milyar doları rahatlıkla
aşmış olacaktı.”
Kaynak: www.dunya.com
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“Türkiye denim ihracatında
dünya dördüncüsü”
UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Toplam 4 milyar 910 milyon dolar olan dünya denim kumaş
ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyimde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile
yüzde 4,5 paya ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi
olduk” dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı
Pınar Taşdelen Engin, geçen yıl hem denim kumaşı hem de denim giysi ihracatında dünyanın
en başarılı ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu belirterek, “Toplam 4 milyar 910 milyon dolar
olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyimde ise
2,1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat
yapan dördüncü ülkesi olduk.” ifadesini kullandı.
Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre UTİB, İtalya’da düzenlenen Denim Premiere Vision Milano Fuarı’na katılım organizasyonu düzenledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye’nin 1980’li yıllarda yaptığı yatırımlar ve sonrasındaki çalışmalar ile dünya denim ticaretinde
dördüncü büyük tedarikçi konumuna ulaştığını
aktardı.
Her yıl daha çok firmanın bu pazarda gücünü
artırması için destek verdiklerini bildiren Engin,
“27 firma ile en çok katılım sağlayan ülkeler arasında yerimizi aldık. UTİB standımızda firmalarımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde
çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca fuara katılan Türk
firmalarının bilgilerinin yer aldığı tanıtım kataloğunu bastırarak fuar ziyaretçilerine dağıttık.”
değerlendirmesinde bulundu.
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Türk denim sektörünün dünya pazarındaki etkisinin her geçen yıl arttığına işaret eden Engin,
“Sektörde yarattığı yeniliklerle de dikkat çeken
firmalarımız, yeni teknoloji ürünleri ve tasarımları ile hem denim kumaşında hem de hazır
giyim alanında rakipsiz olduğunu bir kez daha
dünyaya gösterdi. Birçok uluslararası hazır giyim
kuruluşunun ekonomik ve kaliteli üretim koşulları arayışında kendileri için aynı zamanda bir
pazar da olan Türkiye’yi tercih etmeleri kaçınılmaz.” ifadelerine yer verdi.
“Dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi
aldık”
Tekstildeki hızlı yükselişe değinen Engin, bunun
Türkiye’deki firmaların üretim ve pazarlamadaki başarısı ve Avrupa’ya yakınlığını coğrafi bir
avantaj olarak değerlendirmesinden kaynaklandığını belirtti.
Engin, şöyle devam etti:
“Üretimde hız çok önemli olduğu için talep
edilen kapasiteye ve kalite standartlarına uyum
sağlayabilen sanayiciler, zorlanmadan üretim ve
ihracatta başarı elde ettiler. Öyle ki bir zamanlar
yabancı markaların tasarımlarını üreten Türkiye,
günümüzde, kendi markalarını yaratan, tasarımları ve teknolojik ürünleri ile dünya denim
modasına yön veren ülke haline geldi. 2018 yılında hem denim kumaşı hem de denim giysi
ihracatında dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık. Toplam 4 milyar 910 milyon

dolar olan dünya denim kumaş ihracatında 338
milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyiminde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya
ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi olduk.”
Türkiye’nin en fazla denim kumaşı ihraç ettiği ülkelerin başında Tunus, Mısır, İtalya, Fas ve Bangladeş’in geldiğini duyuran Engin, maliyetler bakımından üretimin daha çok doğuya kayması
ve küresel firmaların birçoğunun bu ülkelerde
üretim faaliyetleri içinde olmasının bu ülkelere
ihracatı artırdığına dikkati çekti.
Denim giysi ihracatında ise Almanya, İspanya,
Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka’nın ilk
sıralarda yer aldığını aktaran Engin, denim giysi
ihracatlarındaki ilk 5 ülkeye bakıldığında Türkiye’nin en üst segment denim giysi üretebilme
kabiliyetinin de net bir şekilde ortaya çıktığını
kaydetti.
Denim kumaş ithalatında Türkiye için en önemli hedef pazarların başında Uzak Doğu’da Çin,
Bangladeş ve Vietnam, Avrupa’da İtalya, Amerika kıtasında Meksika ve ABD, Orta Doğu’da ise
Tunus ve Mısır’ın geldiğini belirten Engin, hazır
giyimde ise ABD, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı, Japonya ve Hong Kong’un öncelikli hedef pazarları olduğu bilgisini paylaştı.
Kaynak: www.dunya.com

Van’da 50 tekstil
fabrikası kurulacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen “Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi”
projesiyle Van’da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Van’da, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)
tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca desteklenen “Tekstil ve Hazır Giyim
Organize Sanayi Bölgesi” projesinde imar çalışmalarına başlandı.
Van’da ekonomik canlılığı artırmak ve işsizlik
sorununu çözmek amacıyla Van-Hakkari kara
yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent’te
doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.
DAKA, bunun üzerine yeni yatırımcıların yer talebini karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 5. etapta 100 hektarlık alana Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırladığı
projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sundu.
Bakanlık, onay verdiği proje için Van’a 16
milyon lira kaynak gönderdi.
100 hektarlık alana kurulacak yeni Tekstilkent için
imar çalışmalarını başlatan DAKA, bir ay içinde
ihale sürecini tamamlayarak firmalara yer tahsisi
yapmayı hedefliyor.
Tekstilkent ve OSB’de ihtiyaç duyulacak malzemelerin satışının yapıldığı iş yerleri, kafe, restoran,
kreş, OSB’deki firmalara hizmet verecek resmi kurum ve kuruluşların ofisleri ile yaklaşık 50 fabrika
binasının bulunacağı projeyle Van’da yaklaşık 15
bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, yatırım yapmak için yer talebinde bulunan birçok
yatırımcının talebine kayıtsız kalmayarak Tekstil
OSB projesini hazırladıklarını söyledi. Bunun için
Van Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 100 hektarlık
alanın “Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB” projesi için
hazırlandığını kaydeden Güray, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle projenin sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.
Yer tahsisi için imar çalışması yapılıyor
Proje için gerekli olan kaynağın hesaplarına aktarıldığını ve alanda imar çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Güray, imar tamamlandıktan
sonra ihale sürecini tamamlayıp firmalara yer
tahsisi yapacaklarını aktardı.
Yatırım için yer tahsisi bekleyen birçok firmanın
bulunduğunu vurgulayan Güray, şöyle devam
etti: “Geçen hafta 250 kişi ile üretime başlayan bir
firmamıza yer olmadığı için OSB’de boş fabrika
binası kiralandı. Şu anda bizden yatırım yapmak
için yer bekleyen, mevcut üretim yeri yetmediği
için yeni yer talebinde bulunan firmalar var. Bizim
en kısa zamanda projeyi tamamlayarak yatırımcılara tahsis etmemizi bekliyorlar. 100 hektarlık
alanda oluşturacağımız 70 parseli planladığımız
gibi firmalara tahsis ettiğimizde 15 bin civarında istihdama ulaşmasını bekliyoruz. Yatırımcılar
OSB’de yatırım yapacağı için 6. bölge teşviklerinden de yararlanabilecekler.”

Hakkari yolundaki Tekstilkent’in yüzde 100 doluluğa ulaştığını ve Türkiye’nin birçok yerinde örnek
gösterildiğini belirten Güray, yeni proje ile Van’ın
bölgede tekstil üssü olabileceğini dile getirdi.
“Uzak Doğu ile rekabet açısından
önemli”
Türkiye’nin dünyada tekstil sektörüne yön veren
ülkelerden biri olduğunun altını çizen Güray, şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Bir Uzak Doğu gerçeği var, bununla rekabet edebilmek tamamen maliyete bağlı. Tekstil, emek
yoğun bir sektör. Bu anlamda 6. bölge teşvikleri
yatırımcılara can suyu oldu. Maliyetleri düşürmek
için firmalardan bölgemize yoğun ilgi var. Önümüzdeki yıllarda bu talebin artacağına inanıyorum. Ülkemizin dövizle ilgili yaşadığı gelişmeler
ekonomide negatif görünse de ihracat yapan
firmalar için pozitif. Bunun başında tekstil geliyor.
Bütün piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen
Tekstilkent’te yoğunluk devam ediyor. Bunun bölgemize fayda sağlayacağına inanıyorum.”
Kaynak: www.dunya.com
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TİM: GTS, ticaret hedefimizi
etkilemez
TİM Başkanı Gülle, ABD’nin Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarma ve Türk çeliği
için gümrük oranının yüzde 25’e indirme kararıyla ilgili kararını değerlendirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail
Gülle, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarılmasına yönelik kararıyla 2018
yılında ABD yönetiminin 44’ü en az gelişmiş
121 ülke ve bölgeyi GTS kapsamında değerlendirdiğini belirterek şunları söyledi: “GTS kapsamındaki bu ülkeler 3.500’ü aşkın ürün kodunda
ABD’ye gümrüksüz ihracat yapabilme hakkına
sahip. Bu çerçevede 2018 yılında ABD’nin GTS
kapsamında ithalatı 23,6 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Bu tutar ülkenin toplam ithalatının
yüzde 1’inden de az. GTS’den en çok yararlanan ülke 6,3 milyar dolarla Hindistan, onu 4,4
milyar dolarla Tayland izliyor. Ülkemiz 1,9 milyar dolarla GTS’den faydalanan beşinci ülke
konumunda bulunuyor. Esasen ihracatımızda
GTS kapsamına girebilecek ürünlerin toplam
hacmi 3 milyar doların üzerinde, ancak ticaretin
GTS kapsamında girebilmesi için ABD’deki ithalatçıların gümrükleme aşamasında bir işlem
yapması gerekiyor. GTS kapsamındaki ürünlerimizin ihracatçıları, Amerika pazarında GTS
dahilinde olmadan da aynı ürünlerde 1 milyar
doların üzerinde ihracat yapabildiklerini de kanıtlamışlardır.”
“75 milyar dolar hedefimizi etkilemez”
Bu çerçevede, TİM olarak yılbaşında dünyada
en çok ithal edilen ilk 200, akabinde ilk 1000
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ürün üzerinden gerçekleştirilen RCA analizlerine dayanarak, Türkiye’nin bilhassa RCA değeri
yüksek olan ve küresel rekabette gücü olan
ürünlerde ABD pazarında iddialı olma potansiyelinin söz konusu olduğunu söyleyen Gülle,
“ABD pazarında rekabetçi olabilme potansiyeli
yüksek olan ürünlerimize ağırlık vermek suretiyle ilk etapta küresel boyutta rekabetçi olduğumuz ve ABD’nin hedef eyaletleri bazında
önemli ithalat gerçekleştirdiği ürünlerimizle
ABD pazarında 18,6 milyar dolarlık bir potansiyelimiz olduğunu da ortaya koyduk ve bu potansiyeli yakından takip ediyoruz.
Dolayısıyla, ABD pazarında daha iddialı bir noktaya gelebilmek için derinlikli çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan, GTS sisteminden çıkmamız
durumunda, 1484 ürün kodunda sıfır olan vergi
oranının artacağına şahit olacağız. Bu durum
ilk aşamada elbette ihracatımızı bir miktar etkileyebilir, ancak ürünlerimizin fiyat/kalite performansı, ihracatımızın hızla önceki seviyeden
de öte rakamlara ulaşması için yeterli olacaktır.
GTS konusunun, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ABD Başkanı Trump
arasında konuşulan 75 milyar dolar hedefine
olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
TİM olarak, Ticaret Bakanlığımız olarak 75 milyar dolar hedefine ilişkin yaptığımız çalışma ve

projeksiyonlarda zaten GTS sistemine dayanan
bir model kurmadık. Aksine, iki ülke firmalarını
birleştirecek ortak platformlar, arz ve talebe ilişkin yapılacak teknik çalışmalar, rakip analizlerine ilişkin bulgulara dayanan, her iki ülkede farklı
olan standartların belgelendirilmesi gibi başlıklar altında çalışmalar yürütüyoruz. Bu açından
bakıldığında, ABD ile hedeflenen ticaret hacmi
konusunda yaptığımız çalışmaları bir an önce
tamamlayarak, siyasetin değil ticaretin konuşulduğu bir iklim yaratmak önceliklerimiz arasında
bulunuyor” dedi.
Vergi oranının aşağı çekilmesi ihracatı
olumlu etkileyecek
Çelik ithalatında vergi oranının düşmesi konusunda da değinen Gülle, ” Çelik sektörümüz için
son derece olumlu bir gelişme. Zira bu hamle,
ticari, ekonomik gerekçelerden çok politik bazlı
alınmış, anlık bir tepki idi. Bu nedenle, söz konusu oranın tekrar aşağı çekilmesi sektörümüzün
ihracatında olumlu etki yaratacaktır. Bu vergi artışı dolayısıyla ihracatçılarımızın buldukları alternatif pazarlar da sektörümüzün ihracatının katlamasına destek verecekler” şeklinde konuştu.
Kaynak: www.dunya.com
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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, nisanda 52,2 seviyesinde gerçekleşerek pozitif seyrini
sürdürdü.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi
nisanda 52,2 oldu
en düşük büyüme temposunu sergiledi. Hem
dünyanın en büyük ekonomisi hem de Türk
imalat ihracatının en önemli pazarlarından biri
olarak ABD’deki ekonomik trendlerin, Türk ihracat siparişleri üzerinde kuvvetli etkisinin bulunduğu görüldü.
BRIC’te talep koşulları iyileşti
Diğer Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada’da
imalat üretimi Ekim 2016’dan beri ilk kez küçülme kaydetti. Orta Doğu ise ihracat iklimi
açısından en güçlü alanlardan biri olma özelliğini korudu. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem
de Suudi Arabistan’da petrol dışı ekonomik
aktivite, mart ayına göre hızlanarak belirgin bir
büyüme gerçekleştirdi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, nisanda 52,2 seviyesinde gerçekleşerek pozitif seyrini devam ettirdi.
İSO tarafından Türkiye imalat sektörünün ana
ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen
öncü gösterge olan Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin nisan ayı sonuçları açıklandı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 52,2 oldu. Endeks,
mart ayında 52,3 düzeyinde gerçekleşmişti.
Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, altında kalan değerlerin ise bozulmaya işaret ettiği endeks
sonuçları, Türk imalatçılarının ihracat ikliminde
nisanda da pozitif bir seyir izlendiğini ortaya koydu. İhracat talebindeki bu güçlenmeyle birlikte
mevcut iyileşme trendi, 6 yılı geride bıraktı.

Talep Avrupa’da canlandı, ABD’de
yavaşladı
Sonuçlara göre, kilit Avrupa pazarları, son dönemdeki ılımlı yavaşlamanın ardından nisanda
büyümenin canlanmaya başladığına yönelik
belirtiler gösterdi.

Bu arada Mısır, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından
büyüme patikasına dönüş yaptı. BRIC ülkelerinin tamamında talep koşulları nisanda iyileşme
gösterdi. Bu ülkelerin arasında Türk imalat sektörü ihracatına en büyük katkı, üretimin güçlü bir
şekilde artmaya devam ettiği Rusya’dan geldi.

Almanya’da ekonomik aktivitedeki genişleme,
martta son 69 ayın en düşük hızında gerçekleştikten sonra nisanda hafif ivmelenme kaydetti.
Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ta da üretim mart
ayındaki yatay seyrin ardından ikinci çeyreğin
başında hafif çapta iyileşme gösterdi. Fransa ise
büyüme patikasına geri döndü.

Açıklamada İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin nisan sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer
verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew
Harker, şunları kaydetti:

Avrupa’da zayıflığın devam ettiği bölgeler arasında ekonomik aktivitenin daralma gösterdiği İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti yer aldı.
ABD’den gelen talep ise nisan ayında yavaşlamaya devam etti. Aktivite üst üste ikinci ay
ivme kaybederek nisanda yaklaşık son 2 yılın

“Türk ihracatçıları, bazı Avrupalı ticaret ortaklarında son dönemde yaşanan yavaşlamanın nisan ayında duraksamasıyla rahatlarken, ilk çeyrek boyunca görülen ivme kaybının tamamen
geride kalmış olmasını ümit edecek. Anketin
görece olumsuz tarafında ise ABD’deki büyümenin daha da yavaşlaması ve dünyanın en büyük ekonomisindeki bu zayıflığın küresel ticaret
akımları üzerindeki potansiyel etkileri yer alıyor.”
Kaynak: www.dunya.com
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Girişimciliği desteklemek amacıyla İstanbul Ticaret Odası’nın kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme
Merkezi (BTM), bu kez bir girişim hikayesi olarak ödüle layık görüldü. BTM’nin ödülünü
Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

İTO’nun girişimcilik merkezine
büyük ödül
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan törende İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran,
İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu ve
BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da bulundu.
“300 girişimciye ev sahipliği yapıyor”
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki yıl önce kurulan
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin hayallerine ortak
olduğunu belirtti. Avdagiç, BTM’nin hali hazırda
120 civarı girişime ve 300 civarında girişimciye
ev sahipliği yaptığı bilgisini verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
(TEPAV) tarafından organize edilen Oda/Borsa
proje yarışmasının sonuçları, TOBB 75’inci Genel Kurulu’nda açıklandı.
Sektörel Gelişim, Mesleki Eğitim ve İstihdam,
Sosyal Sorumluluk, Girişimcilik, Ar-Ge ve İnovasyon/Üniversite Sanayi İşbirliği, Dış Ticaret,
Kurumsal Kapasite ve Altyapı ve Diğer olmak
üzere 8 ayrı kategoride ödül verildi. Bu amaçla
TOBB Genel Kurulu’nda bir ödül töreni düzenlendi. Türkiye’deki oda/borsalardan 100’ü aşkın

projenin dahil olduğu yarışmada ödüle layık
görülenler, 10 bölge oda/borsa genel sekreterliğinin oyları ile belirlendi.
Yapılan oylama sonucunda ‘Girişimcilik’ dalında
verilen ödülü, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO)
girişimciliği teşvik etmek amacıyla kurduğu ve
faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve
Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi
aldı. Girişimcilik Ödülü’nü İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. TOBB Baş-

Şekib Avdagiç, “Girişimcilik merkezimiz BTM’nin
ödüle layık görülmesi çok anlamlıdır. Türkiye’nin
geleceği, büyük hayal ve düşüncelerimizin ticarileşmesiyle büyüyecektir. BTM yeni fikir ve girişimcileri ekonomimizle buluşturmaya devam
ediyor. Bu ödül de gösteriyor ki, Türk unicornunu çıkarmaya çeyrek kaldı” dedi.
Avdagiç, BTM’de 2 yıllık süre zarfında yatırımcı
karşısına çıkarılan 100’e yakın girişimci içinde
12 startup şirketinin toplam 52.5 milyon lira
değerleme ile yatırım almayı başardığını belirti.
Avdagiç, Türkiye’nin start-up’lar dahil, yerli ve
milli üretim için Ar-Ge’yi ticari mala dönüştürecek.
Kaynak: www.dunya.com
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İnovasyon şampiyonlarına
ödül
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2012 yılından
bu yana düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası”, 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre
Merkezi’nde kapılarını açtı.

Türkiye’de inovasyon kavramının yerleşmesine
ve gelişmesine büyük katkı sağlayan ve inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması olan
“Türkiye İnovasyon Haftası”nın resmi açılışını
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.
2018 yılı inovasyon şampiyonlarının ödüllendirildiği Türkiye’nin İlk İnovasyon Geliştirme Programı, “İnovalig Ödül Töreni”nin gerçekleştiği
etkinlikte; TÜPRAŞ inovasyon stratejisi kategorisinde birinciliği elde etti.
Etkinlikte ayrıca, dünyada ve Türkiye’de fark
yaratan uluslararası profesyoneller, sanayiciler,
akademisyenler ve üniversite öğrencileri inovasyon odaklı konferans, deneyim alanları, sergi
ve atölye çalışmaları ile bir araya geldi.
“Değişmemiz gerekiyor çünkü buna
mecburuz”
TİM Başkanı İsmail Gülle, açılış töreninde yaptığı
konuşmada göreve geldikleri günden itibaren
“Dış ticaret fazlası veren Türkiye” misyonuyla
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hareket ederek, inovasyonun önemine vurgu
yaptıklarına, bu kapsamda İnovasyon Haftası’nı
daha köklü bir şekilde ele aldıklarına dikkat çekti. “Geleneklere sahip çıkmak, bizi verimsizliğe
iten üretimleri, yaklaşımları ve anlayışları muhafaza edeceğiz anlamına gelmemeli” diyen
Gülle, şöyle konuştu: “Değişmek kolay değil.
Söyleyince de olmuyor. Ancak bir gerçeği de
hatırlayalım: Değişmemiz gerekiyor, çünkü
buna mecburuz. Son 17 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sürekli zenginleştirilen teşvik ve yatırım destekleriyle, Türkiye’nin
dört bir yanında organize sanayi bölgelerine
ve ihtisas bölgelerine yönelik büyük hamleler
gerçekleşti. On binlerce fabrikanın açılışına şahit olduk. Ancak geldiğimiz noktada, artık çağın
gereği neyse onu yapmalı, bize duyulan güveni
boşa çıkarmamalıyız. Çünkü 21. Yüzyıl mal üretimi değil, çözüm üretimi yüzyılı.”
Bir yandan “çok kutuplu” bir sürece doğru güç
dengesi batıdan doğuya kayarken, diğer yandan da teknolojinin nimetlerini keşfetmiş olanların yeni bir kolonileşme faaliyeti başlattıkları

bir süreçte olduklarını vurgulayan Gülle, “Bu
nedenle; önümüzdeki 4.5 yılı, Türkiye’nin Avrasya’daki oyun kurucu gücünü perçinleyen, küresel büyüme ve ticaretteki payımızı yüzde 1.5’e
çıkaracak şekilde, son derece verimli kullanmamız gerekiyor. İş Dünyasının, Bilim Dünyasının
ve Sanat-Tasarım Dünyası’nın “siyasi istikrar”dan
güç alan bu şansı doğru kullanarak, inovasyon
ve 5G sürecine dâhil olması gerekiyor. Türkiye
İnovasyon Haftası’nın, yeni tasarımı ile, bu beklentilerin gerçekleşmesine imkan sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
Türkiye’nin, bölgede ve dünyada gelişimi, kalkınması için pusula arayan pek çok gelişmekte
olan ülke için bir referans noktası olduğunu da
kaydeden Gülle “Bizler de, Türkiye’nin ticaret
diplomasisinin saha neferleri olarak, ülkemizin
ürün ve hizmetlerini dünyanın her noktasına
taşımaya kararlıyız” dedi.
Gülle, TİM olarak inovasyon ve girişimciliğe
verdikleri önem ve değerin en somut örnekleri olan; Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme

programı İnovaLİG ,üniversite sanayi işbirliğini
güçlendiren mentorluk programı İnoSuit, Türkiye’nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM ve
Türkiye’nin en büyük girişimcilik ailesi TİM-TEB
Girişim Evlerimiz projelerinin artık “TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi” adı altında faaliyetlerini sürdüreceğini hatırlattı.
2018’in inovasyon şampiyonu TÜPRAŞ
2018 yılı inovasyon şampiyonlarının açıklandığı
“İnovalig Ödül Töreni”nde İnovasyon Stratejisi
kategorisinde TÜPRAŞ birinciliği elde ederken,
ikinciliğe Kastamonu Entegre Ağaç, üçüncülüğe ise Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi şirketi layık görüldü.
İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde ilk sırayı Wiser Wash Konfeksiyon alırken,
Beyçelik Gestamp Otomotiv ve Latro Kimya
ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. İnovasyon Döngüsü kategorisinde Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri birinci olurken, Bead Teknoloji
ikinci, Chef Seasons Gıda üçüncü oldu. İnovasyon Kaynakları kategorisinde Havelsan Hava

Elektronik Sanayi ve Ticaret birinci, DYO Boya
ikinci, Sedef Gemi İnşaatı üçüncü oldu. İnovasyon Sonuçları kategorisinde Estaş Eksantrik
Sanayi birinci sırayı alırken, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ile Okyanus Teknoloji
Bilgisayar ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
İnovaLİG Özel Ödülleri sahiplerini buldu
İnovaLİG Özel Ödülleri’nde Ar-Ge Liderliği Özel
Ödülü’nü Arçelik adına Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Girişimcilik
Özel Ödülü’nü TEB adına Genel Müdür Ümit
Leblebici, Teknoloji Geliştirme Özel Ödülü’nü
Turkcell adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Akça ve Uluslararası Başarı Özel Ödülü’nü THY
adına Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
M. İlker Aycı aldı.

Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Medya Sanatçısı/ Yönetmen Refik Anadol gibi dünyada ve
Türkiye’de alanında uzman isimleri ağırladı. Ziyaretçiler, “Teknolojik İlerlemede Çarpan Etkisi:
Savunma Sanayi” ve “Hayata Dokunan İnovasyon” başlıklı panellerde inovasyonla ilgili son
gelişmeleri dinleme fırsatı yakaladı.
Kaynak:www.dunya .com

Dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor
Türkiye İnovasyon Haftası” ilk gününde Estonya
Eski Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves, National Geographic CTO’su Marcus East, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali
Taha KOÇ, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
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İSO 14. Sanayi Kongresi’nde
‘yerli’ vurgusu
İSO 14. Sanayi Kongresi’nin açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Yerli
üretim bir dans ise evrensel standart ve kalite ölçüleri de bu dansın müziğidir” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan, “Yerli üretim bir dans
ise evrensel standart ve kalite ölçüleri de bu
dansın müziğidir. Yerli üretim dansını, evrensel
standart ve kalite ölçülerini içeren müzik eşliğinde yapmak günümüzün dünyasında artık
hepimiz için artık bir zorunluluk.” dedi.
Bahçıvan, İSO tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde “yerlilik” temasıyla düzenlenen İSO 14. Sanayi Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada,
80’li yılların sonunda iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesinden, 2008’deki küresel ekonomik krize kadar uzun süren çarpık bir küreselleşme sürecine hep birlikte tanıklık edildiğini,
finansın öne çıktığı, üretimin geri plana itildiği
bu dönemde küreselcilik kavramının yükselen
değer olduğunu dile getirdi.
Bununla birlikte gölgesinde “yerelin” ve “yerliliğin” yeşeremediği globalizmin artık sorgulanmaya başladığına dikkati çeken Bahçıvan, “Bir
Afrika atasözü, ‘Yolunuzu bulmak için bazen
kaybolmanız gerekir’ diyor. Bugün artık üretimin dünya genelinde ve Türkiye’de yeniden
önemsenmeye başladığı, doğru yola yeniden
girildiği bir süreçteyiz.” diye konuştu.
“Yerlisi varken, neden ithal edelim?”
İSO olarak üretime dayalı ekonomiye önem verirken, çalışmaları ve projeleri Türkiye’nin güçlü
bir endüstri ülkesi olması hedefiyle sürdürdüklerini aktaran Bahçıvan, “Bu çalışmalarımız kapsamında, ‘Yerlisi varken, neden ithal edelim?’
diyerek, yerli üretimi ve yerli ürün kullanımını
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desteklemek en öncelikli hedeflerimiz arasında
yer alıyor. Türkiye’de bir zamanlar Yerli Malı Haftası ile yerli üretim ve yerli malı kullanımı teşvik
edilirdi. Bu anlayış çarpık küreselleşme sürecinde maalesef unutuldu. Dünyada rüzgar bugünlerde korumacılık ve ticaret savaşlarından yana
eserken, unutulan bu anlayışın ülkemizde de
yeniden hatırlanmasından daha doğal bir şey
olamaz.” ifadelerini kullandı.
“Elbette ki sadece üretmek yetmiyor”
Erdal Bahçıvan, kamu ve özel sektör projelerinin
alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesinin ve
yerli sanayinin desteklenmesinin, birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltacağına işaret etti. Bu
yaklaşımın milli gelir, istihdam, ödemeler dengesi ve Türkiye’nin uluslararası rekabet gücü
üzerinde de olumlu etkiler yapacağını belirten
Bahçıvan, “ ‘Ne kadar üretirsen o kadar güçlüsün.’ Bu güç tanımlaması, dünyanın en önemli
gerçeklerinin başında geliyor. Elbette ki sadece
üretmek yetmiyor. ‘Nasıl bir üretim?’ sorusuna
vereceğimiz yanıt da günümüzün acımasız
rekabetçi dünyasında büyük bir önem taşıyor.
21. yüzyılın dünyasında ihtiyaç duyduğumuz
üretim; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye
dayalı, kaliteli, verimli, güvenli, çevreye duyarlı,
dışa bağımlılığı azaltan, dünya standartlarına
uygun bir üretimdir.” dedi.
Dünya pazarlarında rekabet edebilen güçlü bir
Türkiye’nin sadece sanayicilerin değil bu topraklarda yaşayan herkesin ortak hayali olması
gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, şöyle devam
etti:“Bunun için, üretimde yapısal bir dönüşüm

ve sıçramayı başta siyasi otoritenin desteği ve
teşviki olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Geliştireceğimiz
Ar-Ge kapasitesi, patent sayımız, bilgi ve enformasyonu etkili kullanabilmemiz, sosyal sermayemiz ve insanımızın niteliği; üreteceğimiz
ürünün kalitesini de belirleyecektir.
İnsanı odağına alan, bütünsel kalkınmaya dayalı, temelden ve kapsamlı bir dönüşümü hedeflememiz gerekiyor. Böylesi bir üretim anlayışı, İSO olarak savunduğumuz yerli üretimin
tanımını da ortaya koymaktadır. Bu tanım aynı
zamanda ithal ürün hayranlığı ile yerli üretim
fetişizmi arasında yaşadığımız sıkışmayı aşmaya
yönelik yöntemi göstermesi açısından da çok
önemlidir.”
İSO olarak yerli üretimi ve yerli ürün alımını “yerel” ile “evrensel” arasındaki denge ve uyumu
gözeterek savunduklarına da değinen Bahçıvan, “Bir başka ifadeyle, milli olanın içe kapanmaya doğru dönüşmesi, evrensel olanın da
yereli yutmaya doğru dönüşmesi gibi bir risk ve
tehlike karşısında her ikisini de içeren ‘Küyerel’
veya ‘Glokal’ şeklinde bir yaklaşımı savunuyoruz. Hepimizin malumu olduğu üzere, dansta
müziğe uymayanın ayağına basarlar. Yerli üretim bir dans ise evrensel standart ve kalite ölçüleri de bu dansın müziğidir. Uzun sözün kısası;
yerli üretim dansını, evrensel standart ve kalite
ölçülerini içeren müzik eşliğinde yapmak günümüzün dünyasında artık hepimiz için artık bir
zorunluluk.” dedi.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay:
Küresel boyutta yeni bir ‘işletim
sistemine’ ihtiyacımız var
İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise
dünyada ve Türkiye’de bütün paradigmaların
hızla değiştiği bir dönemde, iş dünyası olarak
tüm bu gelişmelerden kendi paylarına düşeni
aldıklarını söyledi.
Gelinen noktada şartların değiştiğine işaret
eden Okyay, “Bizi bugüne getiren alışkanlıklar,
iş yapış biçimleri ve yetkinlikler ile artık fark yaratan sonuçlara ulaşmanın ve rekabet edebilmenin mümkün olmadığını gösteriyor. Gelinen
noktada üretimin, ticaretin ve küreselleşmenin
dinamiklerinin ve ekonominin yapısının da
radikal bir biçimde değişmesiyle, küresel güç
dengesinin de yeniden tesis edildiği bir dönemden geçiyoruz. Tam da bu nedenle, küresel
boyutta yeni bir ‘işletim sistemine’ ihtiyacımız
var.” ifadelerini kullandı.
Okyay, küreselleşme ile birlikte gelen karşılıklı
bağımlılığın, dijitalleşme ile artan bir bağlantısallığa dönüştüğünü ve ekosistemin tüm ilişkilerinde paydaşlar arasında güven oluşturmanın ve bunu sürdürebilmeyi başarmanın kritik
önem taşıdığını dile getirdi.
Türkiye’nin dördüncü sanayi devrimini kaçırmamak için büyük çaba göstermesi gerektiğine
dikkati çeken Okyay, şunları kaydetti: “Harvard

Business School’dan Ted Levitt’in dediği gibi
‘Gelecek, imkanlar görünür hale gelmeden
onları fark edenlere aittir’. Peki, gelecek Türkiye’nin midir? Neden olmasın? Bunun da yolu
Türkiye’nin bugün karşı karşıya kaldığı tehditleri
toplumsal motivasyona dönüştürebilmesi, toplumsal fay hatlarını ortadan kaldırabilmesinden
geçiyor. Bakınız, biz bir aydır İstanbul’da yerel
seçim oylarını yeniden saymaya uğraşırken
Çin 115 binden fazla patent başvurusunda bulundu. Bugün dünya dördüncü sanayi devrimi
veya dijital dönüşüm sürecinden geçerken biz,
bu endüstri devrimini de kaçırmamak için ve
zor rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için
tabiri caizse ‘kediye kanat takmak’ zorundayız.”
“Sanayideki en büyük sorunumuz
teknoloji açığı”
Okyay, bu teknoloji açığını kapatabilmenin tek
anahtarının insan olduğunu belirterek, Önümüzdeki dönemde, sahip olduğumuz en kıymetli kaynak ‘sermaye’ değil, ‘yetenek’ olacak.
Beşeri sermayenin en iyi şekilde gelişmesi ve
sanayinin geleceğini inşa etmesi için de uygun
ekosistemin oluşturulması şart. Hiç şüphesiz,
bu ekosistemin temelini iyi bir yatırım ortamı
ve iş yapma kolaylığı oluşturuyor. Ancak bunlar tek başına yeterli değil. Böyle bir ortamda,
sanayinin ihtiyaç duyduğu yenilikçi fikirlerin
gelişmesi ve esas sorunun ‘yetenek’ oluşturma
gerçeği gün gibi önümüzde dururken eğitimin de bugünün ve daha da önemlisi yarının

ihtiyaçlarına göre dönüşmesi, sürekli öğrenmenin önceliklendirilmesi gerekiyor.” dedi.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak da kongre kapsamında bir sunum gerçekleştirdi.
Yerli üretim tüm boyutlarıyla ele alınıyor
İSO’nun küresel rekabetteki gelişmeler ve oluşan yeni fırsatlar konusunda tüm sanayicilere
yol gösterme vizyonuyla düzenlediği Sanayi
Kongresi, “Yerli ama Evrensel, Bugün Ama Gelecek” ana temasıyla “yerlilik” kavramına vurgu
yapıyor. Kongre, sanayi, akademi ve medya
dünyasından uzman konuklarıyla üretim, iş
birliği ve toplumsal fayda odaklı sürdürülebilir
sanayinin geleceğine ışık tutmayı amaçlıyor.
Yeni nesil interaktif formatta düzenlenen İSO
Sanayi Kongresi’nde “yerlilik” teması, “Dünyada
Korumacılık Rüzgarı ve Küresel Rekabet Gücümüzün Geleceği”, “Toplumdaki Yerli ve Yabancı
Ürün Algısı”, “Bilgi Üretiminde de Yerlilik”, “Yerlileşmede Küresel Etkileşimin Önemi, Küresel
Gücü Olan Yerlileşme” gibi farklı boyutlarla düzenlenecek panel, konferans ve çalıştaylarda
ele alınacak.
Kaynak: www.dunya.com
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YURTİÇİ SEKTÖR GÜNDEMİ

İSO, ilk ‘ihracat iklimi’ni
açıkladı
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye ekonomisi ve ihracatının gelişimine yönelik potansiyeli ortaya
koyacak ve öncü gösterge niteliği taşıyacak “İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi”nin ilkini açıkladı.
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mart ayında 52,3 oldu.
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge
olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat
İklimi Endeksi martta 52,3 seviyesinde gerçekleşti. Mart endeksi, güçlü ve yakın dönem
trendleriyle uyumlu bir iyileşmeye işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge
olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat
İklimi Endeksi’nin Mart 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde
ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, altındaki değerlerin bozulmaya işaret
ettiği mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak
açıklanan verilere göre, şubat ayında 52,4 olarak ölçülen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi
martta da aynı iyileşme seyrini sürdürerek 52,3
seviyesinde gerçekleşti.

BAE ve Suudi Arabistan genel iyileşmeyi
destekledi
Mart ayında ekonomik aktivitenin en hızlı artış
kaydettiği iki ülke; Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri oldu. Her iki ekonomide de büyüme önceki aya göre ivme kazandı. Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 3,5’ini
oluşturan bu iki ülke, ihracat iklimindeki genel
iyileşmeyi destekledi. Buna karşılık, imalatçıların
en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da talebin zayıfladığına yönelik işaretler devam etti.
Ekonomik aktivitenin genişlemeyi sürdürmesine rağmen imalat üretimindeki düşüşle birlikte
büyüme yaklaşık son altı yılın en düşük hızında gerçekleşti. Avrupa’nın diğer bölgelerinde
de zayıflama kaydedildi. İngiltere’nin üretimi
mart ayında değişim göstermezken, Fransa’da
ekonomik aktivite son dört ayın üçünde düşüş
sergiledi. Diğer ekonomilerde ise büyümenin
yeniden toparlandığı yönünde işaretler oldu.
İspanya ve Hollanda’da üretim artışı şubat ayına
göre hızlandı.

Endeks, imalatçıların ihracat pazarlarından gelen talepte güçlü ve yakın dönem trendleriyle
uyumlu bir iyileşmeye işaret etti. Türk imalatçılarının ihracat koşulları mart ayında belirgin bir

ABD’de ekonomik aktivite hala güçlü,
Çin’de artış var
ABD’de ekonomik aktivite önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü hızda artmaya devam

İyileşme, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telafi
etmesinden kaynaklandı. BAE ve Suudi Arabistan’da büyüme güç kazandı. ABD’de ekonomik
aktivite önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte
güçlü hızda artarken, Çin’deki aktivite de Haziran 2018’den beri gözlenen en yüksek hızda
arttı.
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şekilde iyileşti. Bu durum, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telafi etmesinden kaynaklandı. Ayrıca,
Çin’in büyüme görünümünde de yılın ilk çeyreğinin sonunda iyileşme gerçekleşti.

etti. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan
Çin’deki aktivitenin martta Haziran 2018’den
beri gözlenen en yüksek hızda artması bu ülkenin talebinde toparlanma işaretleri olduğunu
gösterdi. Çin talebinde son dönemde gözlenen
zayıflık Asya’daki çoğu bölgenin yavaşlamasında kısmen etkili olmuştu. Bu nedenle büyümenin yeniden canlanması küresel ticaret için
olumlu bir işaret oldu. Öte yandan, Çin pazarı
Türkiye imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor. Diğer BRIC ekonomilerinin
(Brezilya, Rusya, Hindistan) tümünde ekonomik
aktivite büyüme kaydederken gelişen piyasalar
2019 ilk çeyreğinin sonunda genel olarak gelişmiş piyasalardan daha iyi performans gösterdi.
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında
değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör
Yardımcısı Andrew Harker şunları söyledi: “2019
ilk çeyreğinin sonundaki gelişmeler, Türk imalatçılarının ihracat pazarlarının coğrafi açıdan
çeşitli olmasının önemini ortaya koydu. Mart
ayında Avrupa’dan gelen talepte zayıflık sürerken, bu boşluğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki aktivitenin ivme kazanmasıyla
birlikte Orta Doğu pazarları kapattı. Çin’deki
talebin iyileştiğine yönelik belirtiler kalıcılaşmaya başlar ve küresel ticaretin canlanmasına yardımcı olursa, Türk ihracatçıları Orta Doğu’daki
güçlü seyre ek olarak batı ekonomilerinden de
daha olumlu bir talep tablosuyla karşılaşabilir.”
Kaynak: www.dunya.com

‘İhracatta Fark Yaratanlar’
ödüllerini aldı
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), ‘İhracatta Fark Yaratanlar’ Ödül
Töreni ile 5 farklı kategoride sektörün 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1,7 milyar dolarlık
ihracata katkı yapan 346 başarılı firmasını ödüllendirdi.

nu gerçekleştirdik. Bu yıl ise MICAM, LINEAPELLE, APLF fuarlarına 170 firmamızla ikişer defa
milli katılım organizasyonu gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Ayrıca 65 üye firmamızla gerçekleştirdiğimiz Ur-Ge projelerimizin çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyoruz. Yakın zamanda
deri konfeksiyon Ur-Ge kümemiz ile ABD’de
bir ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Yine UrGe projelerimiz kapsamında, hali hazırda üye
firmalarımızı sosyal uygunluk denetimlerine
hazırlıyoruz. Sektörümüzden gelecek talepler
neticesinde 2019 yılı içerisinde yeni ur-ge projeleri başlatmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Sektörün 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği
1,7 milyar dolarlık ihracata katkı yapan firmaların ödüllendirildiği gecede İstanbul Deri ve
Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), platin, altın, gümüş, bronz ve başarı sertifikası ile
5 farklı kategoride 346 ihracatçıyı ödüllendirdi.
Törenin açılışında konuşan İstanbul Deri ve Deri
Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa
Şenocak, “Ödül alan firmaların neredeyse tamamı bir önceki yıla göre daha fazla ülkeye ihracat
yapma başarısını gösterdi. Rusya’da yaşanan
sıkıntılardan sonra pazar çeşitliliğini odak noktamıza almıştık. Dünyadaki ekonomik daralmalara rağmen, deri ve deri mamulleri sektörümüz
pazarlarını çeşitlendirerek ihracatta rekorlar
kırmaya devam ediyor. Deri ve deri mamulleri
sektörü olarak 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlara ulaşmamızda en büyük
pay burada ödül alan firmalarımız. Ben kendilerine sektörümüz adına bir kez daha teşekkür
ediyorum.” dedi.

Deride mart ayında tüm zamanların
ihracat rekoru
Deri ve deri mamulleri sektörünün ihracat
rakamlarını değerlendiren Mustafa Şenocak,
“Deri ve deri mamulleri sektörü ihracatımız sürekli yükseliş ivmesi gösteriyor. Deri ve deri mamulleri ihracatımız 1 Ocak-31 Mart döneminde 440 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart
ayında ise tüm zamanların en yüksek ihracatını
gerçekleştirdik. Mart ayında sektör olarak yüzde
4,6’lık artışla 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızı daha da artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada bulunan
firmalarımız dünyanın dört bir yanına ihracat
gerçekleştiriyor.” diye konuştu.
2019 yılında yurt dışı fuarlarına 170
firmayla milli katılım
2019 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları etkinliklerden bahseden Şenocak, “2018 yılında
İDMİB olarak, 6 fuara milli katılım organizasyo-

Deride alt sektörlerde de ihracat artışı
Alt sektörlerdeki ihracat artışına da vurgu yapan
Şenocak, “2018 yılında 888 milyon dolar ile tüm
zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaşan
ayakkabı sektörümüz, 2019 Ocak-Mart döneminde de 295 milyon dolar ihracatla tarihinin
en yüksek dönemsel ihracat rekorunu kırdı.
Türkiye’nin katma değerli ihracatta gururu olan
deri ve kürk konfeksiyon sektörümüzde, 2018
yılında ihracatta kilogram başı 192 dolar birim
fiyatla ve 25 milyon dolarlık ihracatla Amerika
kıtasına tüm zamanların en yüksek ihracat rekoruna ulaştık. Saraciye sektörümüzde 170 ülkeye
ihracat gerçekleştirdik, örneğin İtalya’ya ihracatta kilogram başı birim fiyatımız 2018 yılında
yüzde 15 oranında arttı. Yarı işlenmiş bitmiş deri
ve işlenmiş kürk ihracatımızın kilogram başı birim fiyatı ise 2018 yılında 13 dolar ile tarihi zirveye ulaştı. Son 10 yılda ihracatta kilogram başı
birim fiyatlarımız 3 kat arttı.” diye konuştu.
Kaynak: www.dunya.com
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SUSUZ AKILLI BOYAMA TEKNOLOJİSİ
Su, özellikle imalat tedarik zincirinin çoğu aşamasında suya bağlı olan tekstil endüstrisi gibi
birçok imalat sürecinin kritik bir faktörüdür.
Suyun tekstillerde en çok kullanıldığı alan, geleneksel olarak boyaların ve kimyasalların su
banyosundaki kumaşlara uygulandığı boyama
ve terbiye alanındadır. Geleneksel yöntemler
yüzlerce yıl boyunca geliştirilmiştir. Ancak, nüfus ve hızlı moda talebinin artması ile birlikte, su
kullanımı açısından sürdürülebilir olmamakla
beraber (her yıl kumaş boyamada kullanılan
su miktarı, Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne göre
5 trilyon litredir) aynı zamanda, atık su ve tekstil atıkları yoluyla, dünyadaki kirliliğin büyük
bir bölümünün nedenidir. Birleşmiş Milletler
Dünya Su Gelişme Raporuna göre, küresel atık
suyun %80 kadarı arıtılmadan doğaya atılmaktadır. Peki ya tekstil boyama ve terbiye işlemlerinde su kullanmamız gerekmiyorsa?
İngiltere merkezli Alchemie Technology, tekstil
endüstrisinin su tüketimini ve kirliliğini azaltarak
dünyadaki boyama yöntemlerini değiştirme
potansiyeline sahip, çığır açan bir susuz akıllı
boyama sistemi yarattı.
Alchemie Endeavour susuz boyama
teknolojisi
Endeavour adlı susuz ve akıllı teknoloji, iki yıldan fazla süren geliştirmeden sonra 10 Nisan’da
Çin’in Şangay kentinde yapılan China Interdye
fuarında tanıtıldı. Endeavour, sürdürülebilirlikte
gözle görülür değişikliği, radikal bir şekilde çok
daha düşük bir maliyetle sağlıyor. Alchemie Technology’nin direktörü ve kurucusu Alan Hudd,
teknolojinin kirlilik, atık ve uzun teslim süreleri
gibi daha önceki endüstriyel devrimlerin yarattığı tüm sorunları çözdüğünü ve Endeavour’un
talep üzerine tekstil ürünlerinin dijital olarak
boyanması için tamamen susuz bir akıllı boyama işlemi olduğunu açıklıyor. Dijitalin tüm
avantajlarına ve sunduğu özelliklere sahip ve
bununla beraber renk tutarlılığı %1’den daha
az varyasyon sağlayacak şekilde çok yüksek
kaliteli boyama sağlayan eşsiz bir teknolojidir.
Diğer boyama yöntemleri ile bu renk kalitesi
seviyesine ulaşmak son derece zordur. Bu yüzden dijitalin tüm avantajlarına sahip olmasının
yanında, aynı zamanda yüksek kaliteli bir üretim
süreci yaratmaktadır.
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Teknoloji
Endeavour teknolojisi; müşteri rengini çok kısa
sürede mükemmel şekilde eşleştirmek için,
sistemi gerçek manasıyla “baştan sona” yüksek
performanslı sürdürülebilir boyama çözümü
haline getiren tam otomatik bir renk numunesi
laboratuvar sistemi içermektedir. Hudd, ‘’Endeavour, var olan dijital teknolojilerden farklı
olması, ancak yine de dijital bir süreç olması
bakımından benzersiz, dolayısıyla inkjet ile aynı
avantajları ve pek çok benzerliği bulunmasına
rağmen, aynı teknoloji değildir. İnkjet ile, kurulum ve yapılandırma açısından bazı benzerlikler paylaşmaktadır. Sadece jetleme işlemi çok
farklı. Bizim yaptığımız, akışkan püskürtme veya
kumaşın liflerine kadar derin boyama yapmak.
Boyanın kumaşa püskürtülmesinden sonra, boyanın elyaf yüzeyine çok hızlı bir şekilde girdiği
ve sabitlendiğinde elyafın derinliklerine indiği
bir atomizasyon işlemi yaratıyoruz’’ diyor.
Endeavour maliyet ve tüketim miktarları
Akıllı sistemde, tıpkı bir inkjet sistemi gibi nozzlelar bulunur ve bu nozzleların her biri ayrı ayrı
ele alınarak her nozzle’a farklı miktarda sıvı boya
verilebilir. Hudd, “Kullanıcının elde etmek istediği renk tonuna göre optimizasyon yapabiliriz.
Kullanıcının istediği renk tonuna bağlı olarak,
püskürtme işlemi başına az miktarda boya veya
çok miktarda boya koyabiliriz” diyor.
Alchemie Endeavour susuz akıllı boyama işlemi,
2.000 m2 / saatten fazla üretim kapasitesine sahiptir (banyo boyama işlemi için ortalama verim, genellikle 4-6 saat aralığında 2.000 m2’dir)
ayrıca atık suyu ve enerji tüketimini % 80’den
fazla azaltmasının yanında, üretim maliyetlerinin de %50’den fazla düşmesini sağlar. Örneğin
Hudd, Endeavour sisteminin 1kW/saat’ten daha
az bir tüketim temeline dayanarak çalışmasını
gerçekleştirebileceğini; bu rakamın, Çin’deki
geleneksel polyester boyama işleminin gerektirdiği tüketimden yaklaşık %80 daha az olduğunu belirtiyor. ‘Genel olarak, su emisyonunu
ortadan kaldırabileceğimizi ve karbon ayakizini
yaklaşık %80 azaltabileceğimizi iddia ediyoruz.
Dijitalin faydalarını, talep üzerine çalışma imkanı yarattığını, çalışma sürelerini kısalttığını ve
renkler ve kumaşlar arasında hızlı geçişi sağladığını da’ ekliyor. Sistemin merkezinde, çok yüksek

emilim, homojen dağılım ve mükemmel fikse
verimi sağlayan, boya moleküllerini kumaşın
derinliklerine dağıtan eşsiz yeni boyama işlemi
yer almaktadır. Bu işlem, çok yüksek doygunluk
seviyelerindeki boyalarda bile, minimum yıkama gereksinimi ile sonuçlanır.
Kimyasallar
Tekstil boyama ve terbiye işlemlerinde kimyasalların kullanılması, hem çevre hem de tüketiciler için tehlikeli olmasının yanında üretim
süreçlerine daha fazla adım ekleyerek, tedarik
sürelerini ve enerji kullanım miktarını artırabilir. Endeavour ile boyayı kumaşa bağlamak için
bağlayıcı bir kimyasal gerekli değildir. Hudd, boyanın elyafa dağılımı sürecinde fikse gerekmediğini açıklıyor; “Fikse işlemi önemini korumaktadır ve boyayı elyafın yüzeyinden elyafın içine
alan fikse işlemidir. Ama bizim amaçladığımız
şey, boya moleküllerinin lif yüzeyine iletilmesidir. Son derece verimli bir süreçtir. İstediğiniz
renk tonu için gerekli boya miktarını optimize
edebiliyoruz” diyor.
Mevcut boyama yöntemleriyle üreticiler, çoğu
zaman kumaşı çok fazla boya kullanarak belli bir
doygunluğa ulaştırmak zorunda kalmaktadırlar
ve bu doymuş, boyalı kumaş daha sonra boyanın çoğunun yıkanmasıyla birlikte ciddi atık
sorunlarına neden olmaktadır. Hudd, boyanın
elyafa aktarılması sürecini; talep edilen rengin
elde edilebileceği şekilde, fikse olması gereken
miktar kadar boya verilmesini sağlamak suretiyle, optimize edebileceklerini iletiyor. Hudd,
‘’Boyanın bir kimyasal olduğu düşünüldüğünde Endeavour sisteminin kimyasal içermediği
söylenemez, bununla beraber formülasyondaki
diğer bileşenler zararlı kimyasallar olmadığı için,
atık söz konusu olduğunda da sistem problem
teşkil etmemektedir. Şu anda şirket; pazarın
%80’ini polyester boyama oluşturduğu için,
işlem tüm kumaşlarda uygulanabilir olsa da ilk
önce polyester üzerine odaklanmayı tercih ediyor.
Sistem, pamukta da etkili bir şekilde görevini
yerine getirecektir, ancak boyanın pamuk liflerine fikse olması için pamukta ön işlem prosesine
hala ihtiyacınız olacaktır.

Performans
İşlem susuz olduğu için, Endeavour’dan tamamen kuru bir kumaş çıkıyor. Kumaşın içindeki
boyanın atomizasyonunun tek amacı, formülasyonda kullandığımız tüm suyu da buharlaştırıyoruz, bu nedenle kumaş boyanmış olarak
çıkıyor ve ardından buharlama ile fikse yapılıyor.
Daha az su kullanımının büyük avantajı bu kısımda yer alıyor, geleneksel işlemlere göre %95
daha az su kullanacağımızı iddia ediyoruz, bu
çok önemli, çünkü mevcut süreçteki atık su,
boya üreticisine çok fazla maliyet yükü getiriyor.
Boyama sonrası kumaş tuşesi, geleneksel yönteme göre çok daha iyidir çünkü kumaşı boya
ile doygun hale getiriyorsunuz. Bununla birlikte, kumaş tuşesindeki iyileşmenin çoğunun,
özellikle polyester de yapılan fikse işleminin bir
sonucu olduğunu eklemek gerekir.
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik, devletlerin teşebbüsleri ve büyük markaların üreticilere, üretim süreçlerinden
kaynaklanan kirliliği bertaraf etmeleri konusunda baskı yapmaları nedeniyle, Endeavour
teknolojisinin arkasındaki en önemli itici güç
haline gelmiştir. Bu konuda özellikle Çin, dünyadaki giysi üretiminin %65’ini gerçekleştirdiği
için, büyük baskı altındadır. Çin hükümeti, boyama endüstrisine çok fazla baskı yapıyor. Üreticiler Asya’daki diğer ülkelere ayak uydurmakta
zorlanıyorlar, Çin’de üretilen kumaşlar, bu baskılardan dolayı denizaşırı ülkelere gidiyor.
Bununla birlikte, Endeavour teknolojisi ile bu
baskıların hafifletilebileceği düşünülüyor. Endeavour %95 daha az atık su yaratıyor, %80
daha az enerji tüketimi sağlıyor, %30 daha az
boya kullanıyor ve Endeavour ile işçilik maliyetinin %50 oranında azalacağı tahmininde bulunuluyor. Çin’deki üreticilerin karşılaştığı sorunlardan biri, fabrikalarında çalıştırmak için insan
kaynağı bulmak; Çin’de orta sınıf nüfusu artıyor
ve sonuç olarak Çinli üreticiler şimdilerde [teks-

til ve konfeksiyon üretiminde gerekli olan] bu
faaliyetlerin bazılarını yürütmek için gerekli insan kaynağı bulmakta zorlanıyorlar, Endeavour
ile boyama endüstrisine, faaliyetlerine katılan
kişi sayısını azaltarak işgücü maliyetlerini düşürme imkânı sunacağımıza inanıyoruz. Sürdürülebilirliğin yanı sıra, daha az insan gücü, atık su,
enerji tüketimi ve su tüketimi ile boyama yapan
üreticiler için karlılık da artmaktadır. Hudd, “Endeavour sürdürülebilirlik ve karlılığı artırma ile
ilgili” diyor.
Boyalar
Alchemie Ruby sıvı boyalar yüksek kalite performansı için optimize edilmiştir ve Endeavour’da
kullanılabilir. Hudd, ‘’Diğer boya tedarikçileri
Endeavour sistemine onaylı bir sıvı boya tedarikçisi olmak için Alchemie ile iletişime geçebilirler ancak makinenin kendisi, açık bir sistem.
Polyester boyamaya uygun boyaların kullanılabileceği ve açık bir sistemimiz var, formülasyon
farklıdır ve sisteme boya sağlamak isteyen herkes için, kaliteyi koruduğumuzdan emin olmak
amacıyla, geleneksel onay sürecini uygulamaya
koyacağız. Formülasyonu optimize ederek, polyester boyama için geleneksel formülasyonlardan yaklaşık %30 daha az boya kullanıyoruz’’
diyor. Geleneksel boyama işlemlerine kıyasla
formülasyondaki büyük değişikliklerden biri,
boya konsantrasyonudur; Geleneksel boyama
işleminde kullanılması gereken miktar kadar,
boya miktarına gerek duymadan talep edilen
renk tonunu elde edebiliyoruz.
Karşılaşılan Zorluklar
Teknoloji pazarına girerken, şirket, yıllardır
ürünlerini aynı şekilde boyayan ve bitim işlemi
yapan bir endüstride birtakım zorluklarla karşı
karşıya kalmaktadır. Bu, özellikle küçük ölçekli
bir şirket için zor ve bu konuda Hudd, karşılaştıkları en büyük zorluklardan birinin “görünürlük
ve ciddiye alınma olduğunu” belirtiyor. Bununla
birlikte, bu engelin üstesinden gelmek, Alche-

mie’nin teknolojiyi Çin’e götürmesinin ve yetkinliğini kanıtlamak için, insanların boyamayı
test edebilmesini mümkün kılacak bir uygulama laboratuvarı kurmasının nedenidir. Hudd
“İddialar elbette önemli ancak Çin’de önemli
olan kesinlikle gördüğüne inanmaktır” diyor.
Elbette karşılaşılan zorluk çift yönlüdür; birincisi yeni bir teknoloji olmasından dolayı, modası
geçmiş bir süreç olan boyama işleminin yapılış
şekline dair bir altyapı ile savaşmaya çalışırken,
aynı zamanda insanların bu yeni teknolojiyi
kavramasını sağlamaya çalışıyoruz. Ticari zorluklar; her ne kadar Endeavour teknolojisinin
sunduğu proses, geleneksel boyama prosesleri
ile karşılaştırıldığında çok düşük maliyetli olsa
da, Endeavour teknolojisinin yatırım maliyeti,
geleneksel boyama işlemi için gereken yatırım
maliyetinden daha büyüktür. Hudd ‘Çok uygun
maliyetli olacağız, ancak yatırım maliyeti karşılaşacağımız en büyük zorluklardan biri olacak‘
yorumunu yapıyor. Boyama endüstrisi kısıtlı
marjlar ile çalıştığından, potansiyel müşterilerin
teknolojiyle yatırım getirisini anlamalarını sağlamak zor olabilir.
Etki Alanı
Susuz boyama teknolojisinin yakın zamanda
popüler olabileceği inancı var. Hudd’a göre,
bu sadece zaman ve çaba meselesi. Hudd,
“1997’de ABD, San Diego, Kaliforniya’daki ilk
inkjet tekstil konferansına katıldığımı hatırlıyorum. Dijital baskının tekstil endüstrisine girmesi
uzun zaman aldı, bu yüzden ilerlemenin önüne
çıkan, altyapıdaki engelleri küçümsememeliyiz.
Zaman içerisinde yeni normalin bu teknoloji
olacağını düşünüyorum’’ diyor.
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İNOVASYON

Döngüsel ekonomiye dayalı yeni
bir tekstil ekonomisi
Son yıllarda, tekstil sanayi ve müşterileri, mevcut sistemin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerinin giderek daha fazla farkına varmaya başladı.
Markalar ve perakendeciler hem kurumsal olarak hem de endüstri genelindeki organizasyonlar ve girişimler yoluyla tedarik zincirlerindeki
belirli çevresel veya toplumsal sorunları ele almaya başlamışlardır. Ancak; bu çabaların çoğu,
kıyafetlerin çok az kullanımı ve düşük geri dönüşüm sorunları gibi sistemin israfa dayalı kök
nedenlerini doğrudan ele alarak sistemli bir
şekilde mücadele etmek yerine; daha efektif
üretim prosesleri ve kullanılan materyallerin etkilerinin azaltılması gibi mevcut lineer sistemin
etkisini azaltmaya odaklanmıştır.
Döngüsel ekonomi prensibine uygun yeni bir
tekstil ekonomisi için, güçlendirici ve düzeltici
olmak esasına dayalı ve iş, toplum ve çevre için
faydalar sağlayan bir vizyon önermek mümkündür. Bu vizyon, tekstil sisteminin olumsuz
etkilerini en aza indirerek daha sürdürülebilir
hale getirmek için devam eden çabalardan
farklı ve tamamlayıcı niteliktedir. Böyle bir yeni
tekstil ekonomisinde; giysiler, kumaş ve lifler
kullanım sırasında en yüksek değerde tutulur
ve kullanımdan sonra ekonomiye tekrar girerek
asla atık haline gelmez. Bu ekonomi sistemi;
doğal sermayeyi yenilemenin yanında, kirliliği
ortadan kaldırarak ve yenilenebilir kaynakları
ve enerjiyi kullanarak, artışı devam eden dünya nüfusunun, yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve
bireyselleştirilmiş giysilere erişimini mümkün
kılacaktır. Bu sistem kökten değişim sağlayacak
niteliktedir; yani değer, sektördeki her büyüklükteki işletmeler arasında dolaşımda olacaktır.
Böylece, değer zincirinin tüm bölümlerinde işçilere iyi ödeme ve çalışma koşulları sağlanabilir.
Yeni tekstil ekonomisi dört temel amaca dayanmaktadır ve mevcut doğrusal tekstil sisteminin
kaçırdığı fırsatları yakalayarak daha iyi ekonomik, çevresel ve toplumsal sonuçlara yol açacaktır. Bu amaçlar uygulanırken, her biri farklı
uygulamalar için çeşitli ve farklı çözümlerle gelecektir ve etkileşimlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu amaçların bir anda gerçekleşmesi beklenmemelidir. İşletmeler özelinde bazı
hızlı kar fırsatları olsa da özel ve kamu sektörü
aktörlerinin iş birliğine dayalı çabaları; kıyafetlerin tasarlanma, üretilme, satılma, kullanılma ve
yeniden işlenme yöntemlerini gerçek manada
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değiştirmek zorundadır. Ancak, bu eyleme geçmeyi engellememeli veya geciktirmemelidir,
harekete geçme zamanı şimdi ve aşağıdaki hedefler sektöre uyum sağlaması ve yenilik yapması için cazip bir hedef durum sunuyor.
1-Zararlı maddelerin kullanımı ve mikrofiber salınımının önüne geçilmeli
Öncelikle ve en önemlisi; yeni bir tekstil ekonomisinin üretim, kullanım ve kullanım sonrası
aşamaları sırasında olumsuz etkilerden kaçınmak için malzeme girdisinin, dairesel döngüye
uygun olacak şekilde güvenli ve sağlıklı olmasını sağlaması gerekir. Bu da sağlık veya çevre
için tehlike oluşturan maddelerin ortadan kaldırılması ve plastik mikrolifler gibi kirleticilerin
dikkatsizce çevreye ve okyanusa salınmaması
anlamına gelir. Aşağıdaki iki eylem alanı bu geçişi başlatabilir:
• Güvenli malzeme döngüleri oluşturmak
için endüstri çabalarını uyumlu hale getiriniz ve inovasyonu koordine ediniz
Değer zincirinin tüm aşamalarında çeşitli olumsuz etkilerden kaçınmanın yanı sıra, büyük ölçekli geri dönüşümün sağlanması için zararlı
kimyasalların tasfiye edilmesi gerekmektedir.
Değer zinciri boyunca artan şeffaflık, sağlam bir
değerlendirme metodolojisi ve ortak standartlar önem arz eden zararlı maddelerin tasfiye
edilmesini kolaylaştıracaktır. Bazı zararlı madde-

ler hızlı bir şekilde bırakılabilirken; diğer zararlı
maddelerle ilgili olumsuz etkileri tamamen ortadan kaldırmaya yönelik, yeni proses girdileri
(örneğin boyalar ve katkı maddeleri), üretim
prosesleri ve dolayısıyla yeni tekstil malzemeleri
ortaya çıkarmak için inovasyon gerekecektir.
• Plastik mikrofiber salınımı önemli ölçüde
azaltılmalı
Giysilerden dökülen plastik mikrofiber miktarını
radikal bir şekilde azaltan yeni malzemeler ve
üretim süreçlerinin yanı sıra, hala dökülmekte
olanları yakalamak için etkili bir şekilde çalışan teknolojilerin olması, mikrofiber salınımını
azaltmayı mümkün kılmak için elzem unsurlardır. Mikrofiber salınımının nedenlerinin daha iyi
anlaşılması, geçerli çözümlerin ve eksikliklerin
belirlenmesinde en önemli rolü oynayacaktır
.
2- Kıyafetlerin artan tek kullanımlık niteliklerinden kurtulmak için tasarlanma,
satılma ve kullanılma biçimleri değiştirilmeli.
Kıyafetlerin ortalama giyilme sayısını artırmak;
tekstil sistemindeki değeri yakalamak ve atık ve
kirliliği ortadan kaldırmak için en doğru yoldur.
Yüksek kaliteli kıyafetler tasarlamak ve üretmek
ve yeni iş modelleri aracılığıyla bunlara erişim
sağlamak, giysi algısının tek kullanımlık bir
üründen dayanıklı bir ürün olmasına doğru geçişe yardımcı olacaktır. Giysi satın alma ve giy-

me eylemleri çok yönlü karmaşık müşteri ihtiyaç ve isteklerini yerine getirdiği için, yeni tekstil
ekonomisinde çeşitli satış ve servis modellerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomik fırsatlar zaten çeşitli pazar segmentlerinde mevcuttur ve
markalar & perakendeciler yeniden odaklanmış
pazarlama yaklaşımı ile bu fırsatları değerlendirebilirler.
Yeni fırsatlar değerlendirilirken, iş birliğine dayalı
eylemden faydalanmak inovatif iş modellerinin
geliştirilmesini tetikleyecektir. Bu tür bir eylem,
acil ekonomik durumun henüz ölçekte belirgin
olmadığı durumlarda bile potansiyelinin ortaya
çıkmasına yardımcı olacaktır. Üç eylem alanı bu
hedefe ulaşmada geçişi hızlandıracaktır:
• Kısa süreli kıyafet kiralama işi büyütülmeli
Giysiler bir müşterinin kullanabildiği veya kullanmaya istekli olduğundan daha sık giyilebildiğinde, kiralama modelleri çekici bir iş fırsatı
sağlayabilir. Sık kıyafet değişikliği isteyen müşteriler için, abonelik tabanlı modeller sık sık yeni
kıyafetler satın almak yerine çekici bir alternatif
sunabilir. Pratik ihtiyaçların zaman içinde değiştiği giysiler için; örneğin, çocukların kıyafetleri
veya özel günlerde kullanılan giysiler için kiralama hizmetleri, giysileri insanların dolabında
beklemesinden ziyade sık kullanımda tutarak
giysi kullanımını artıracaktır.
Tüm bu modeller için, markaların ve perakendecilerin sahip olduğu engin deneyim ve kapasiteyi kullanarak yeniden odaklanmış pazarlama
yaklaşımı ve optimize edilmiş lojistik, yeni servis
arzının büyümesini teşvik etmek için kilit öneme sahiptir.
• Dayanıklılık daha çekici hale getirilmeli
Kısa süreli kıyafet kiralama, giysi kullanımını
birçok farklı kişi arasında dağıtarak dayanıklılığın değerini yakalayabilse de sadece bir veya
birkaç kullanıcı için olsa bile, belirli giyim türleri
ve müşteri segmentleri için kalite ve dayanıklılık
değerli olabilir. Bu segmentlerde birçok müşteri
yüksek kaliteli ve dayanıklı giysilere değer verir
ancak bilgi eksikliği tam değerin yakalanmasını önler. Kullanılmış ve artık istenmeyen, ancak
yine de kullanılabilecek kadar dayanıklı olan
giysiler için gelişmiş satış modelleri cazip fırsatlar sunabilir. Daha uzun süre dayanan kaliteli
alımlar yapmaya odaklanmak, aynı zamanda
maksimum müşteri memnuniyeti için giysinin
kişiye daha uyumlu olmasını ve kişiselleştirilmesini sağlayan yeni teknolojilerin kullanılmasını
teşvik eder.

• Kıyafet kullanım ömrü, marka taahhütleri ve politikaları yoluyla daha da arttırılmalı
Kullanım oranlarının yüksek seviyelere artırılması, uzun süreli kullanılabilecek kıyafetler tasarlama taahhüdü gerektirir ki bu da ortak kurallar,
uyumlu çabalar ve şeffaflığın arttırılması yoluyla
geliştirilebilecek bir endüstri dönüşümünü gerektirir. Bu sebeple, kıyafet kullanım süresinin
daha da arttırılması noktasında prosedürleri belirleyenlerin önemli bir rolü olacaktır.
3-Giyim tasarımını, koleksiyonunu ve yeniden işlenme biçimlerini değiştirerek
geri dönüşümü kökten iyileştirmek
Endüstrinin artık kullanılamayan giysilerdeki
malzemelerin değerini yakalamasını sağlamak
için geri dönüşümü radikal bir şekilde iyileştirmeye yönelik zorlu bir durum bulunmaktadır.
Geri dönüşümün arttırılması; her yıl sistemden
kaybedilen 100 milyar ABD Doları değerindeki
malzemenin bir kısmını yeniden işleme alarak
ve bunların atık oluşturmasının önüne geçerek
olumsuz etkilerini azaltmak noktasında sektör
için bir fırsattır. Bu hedefi gerçekleştirmek için
aşağıdaki dört alanda talep ve arz yönlü önlemlerin bir arada kullanılması gerekecektir:
• Giyim tasarımı ve geri dönüşüm uyumlu
hale getirilmeli
Mevcut durumda, giysi tasarımı ve üretimi
tipik olarak giysi artık kullanılamadığında ne
olacağını dikkate almıyor. Bir dizi malzemenin
(işlevsellik için ihtiyaç duyulan karışımlar dahil)
bir araya getirilmesi ve bunlar için verimli geri
dönüşüm süreçleri geliştirmenin yanında, mevcut malzemelerin istenen işlevselliği ve geri dönüştürülebilirliği sağlamadığı durumlarda yeni
malzemelerin geliştirilmesi de geri dönüşümün
arttırılmasında çok önemli bir adımdır. Geri dönüşüm sürecindeki malzemeleri tanımlamak
için ürün takip teknolojileri sağlamaya yönelik
işbirliği de gereklidir.
• Ekonominin ve geri dönüşümün kalitesini iyileştirmek için teknolojik yenilikler
izlenmeli
Yaygın malzemeler için mevcut olan geri dönüşüm teknolojileri; geri kazanılmış giysilerdeki malzemelerin tam değerini yakalamak için
ekonomilerini ve çıktı kalitesini büyük ölçüde
iyileştirmelidir. Yaygın kullanılan malzemelerin
geri dönüşüm teknolojisi için gösterilen çaba
ve yapılan yatırımları odaklamak adına ortak
bir inovasyon gündemine ihtiyaç vardır. Geliştirilmiş sınıflandırma teknolojileri; ürün takip
sistemleri yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayana kadar, özellikle geçiş aşamasında iyi tanım-

lanmış hammadde sağlayarak geri dönüşümde
kalitenin arttırılmasını da destekleyecektir.
• Geri dönüştürülmüş malzemelere olan
talep arttırılmalı
Daha fazla geri dönüştürülmüş girdi kullanmaya yönelik net taahhütler sayesinde geri
dönüşüm malzemelere olan talebin artması,
geri dönüştürülmüş giysi alımını büyük ölçüde
hızlandırabilir. Artan şeffaflık ve iletişim kanalları
ve ayrıca politika yoluyla uyumlu hale gelen arz
ve talep, talebin artış göstererek tetiklenmesine
yardımcı olacaktır.
• Ölçeklendirilmiş giyim koleksiyonu uygulanmalı
Geri dönüşüm teknolojilerinin yanı sıra kıyafet
koleksiyonunun ölçeklendirilmesi önemli ölçüde düzenlenmelidir ve daha önemlisi şu anda
mevcut olmadığı yerlerde uygulanması gerekir.
Geri dönüştürülmüş malzemelere talep yaratmak, giyilemeyen ürünler için pazarları genişleterek koleksiyoncuların bu malzemelerden
değer elde etme fırsatını önemli ölçüde artıracaktır. Mevcut en iyi endüstri uygulamalarına
ve optimum toplama sistemleri hakkında daha
fazla araştırmaya dayanan kapsamlı koleksiyon
prosedürleri koleksiyonun ölçeklendirilmesine
yardımcı olacaktır. Bu kurallar, bölgesel esnekliğe izin veren ancak bir ortak ilkelere de dayanan bir dizi küresel prensipleri içermelidir.
4-Kaynaklar etkili şekilde kullanılmalı ve
yenilenebilir girdi kullanımına geçiş yapılmalı
Yeni tekstil ekonomisinde hammadde girdilerine duyulan ihtiyaç, yüksek giysi kullanım oranı
ve artan geri dönüşüm nedeniyle büyük ölçüde
azalacaktır. Bununla birlikte, yeni materyal girişi
muhtemelen her zaman gerekli olacaktır. Bu tür
girdilere ihtiyaç duyulduğunda ve geri dönüştürülmüş malzeme bulunmadığında, çoğunluğu yenilenebilir kaynaklardan gelmelidir. Bu da
plastik bazlı lifler yerine yenilenebilir hammadde kullanmak ve yenilenebilir kaynaklar üretmek için yeniden üretimli tarım anlamına gelir.
Ek olarak; daha az atık üreten, fosil yakıtlar ve
kimyasallar gibi daha az kaynak girdisine ihtiyaç duyan, suyun az bulunduğu bölgelerde su
kullanımını azaltan, enerji tasarruflu ve yenilenebilir enerji kullanan gibi daha etkili ve verimli
üretim süreçlerine geçiş yenilenemeyen kaynak girdilerine duyulan ihtiyacın azaltılmasına
katkıda bulunabilir. Olumsuz harici maliyetlerin
muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, daha iyi
kaynak kullanımı ve üretim süreçlerine geçişi
destekleyecek ve böylece sistem genelinde
faydalar sağlayacaktır.
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Mesdan yeni Aqualab cihazını
tanıtıyor
IWTO akreditasyonu çalışmaları da devam etmektedir.
Mesdan, tekstil endüstrisinde iplik birleştiricileri, düğümleyicileri ve laboratuar ekipmanları
ile tanınmaktadır. İplik birleştirme ekipmanları
yelpazesi, ipliğe ve prosese bağlı olarak hava,
su buharı, ısıtma ve sarma teknikleri kullanan
Jointair, Aquasplicer, Hot-Jointair ve Mositair
ile tekstil işleminin her aşamasında düğümsüz
yüksek kalitede iplik üretimini sağlar.
Mesdan-Lab bölümü, uluslararası test standartlarına uygun olarak üretilen laboratuvar
ekipmanlarının geliştirilmesi ve pazarlanmasına
tahsis edilmiştir. Ürün portföyünde, elyaf, iplik,
kumaş, konfeksiyon, dokuma ve teknik tekstillerin test edilmesi ve kalite kontrolü için eksiksiz
bir ekipman yelpazesi bulunur.

İtalyan tekstil laboratuvarı ekipmanı üreticisi
Mesdan’ın Mesdan-Lab bölümü, tekstillerde
geri kazanım, nem içeriği ve ticari ağırlığın anında ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi için
tasarlanmış düşük frekanslı mikrodalga teknolojisine dayanan yenilikçi bir araç olan Aqualab’ı
tanıtıyor.
Üreticiye göre, tekstil zincirinin her aşamasında
nemin yüksek düzeyde kontrolünü sağlar ve temel özellikleri şunlardır:
• Numune ağırlığı ölçümü gerekli değildir.
• Hızlı (her test için sadece birkaç saniye yeterlidir).
• Geleneksel fırın kurutma sistemi ile korelasyon
(Delta 0,999).
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• Tahribat yaratmayan yöntem (materyal atığı
oluşturmaz).
• Bakım gerektirmez, hiçbir parça aşınmaz.
• Kalibrasyon gerektirmez.
• Düşük enerji tüketimi (sadece 0,1Kwh enerjiye
ihtiyaç duyar, geleneksel geri kazanım fırınında
8kWh enerji ihtiyacı vardır).
• Basit kullanım, Aqualab’ı kullanmak için özel
yetenek&eğitim gerekli değildir.
• ITMF ve ICCTM tarafından onaylıdır.
ITMF Uluslararası Pamuk Test Yöntemleri Komitesi (ICCTM), 2014 yılında düzenlenen Uluslararası Bremen Pamuk Konferansı sırasında
Aqualab’ın tam uygunluğunu onayladı, ayrıca

Kaynak:
https://www.innovationintextiles.com/mesdan-introduces-new-aqualab/

Yeni SOFT elektronik
tekstilleri
Akıllı tekstiller, yapılan bir dizi araştırma sonucunda büyük gelişmeler
kaydediyor. Askerler ve acil durum personeli için gelişmiş koruma sağlayabilir.

diyor. Araştırma ekibi ayrıca, iletken malzemenin tekstil üzerine depolanması için doğrudan
kendiliğinden montajın ilk defa kullanımıyla,
MOF’lara dayanan tek adımlı bir e-tekstil üretim
yöntemini anlatmaktadır.

SOFT e-tekstil, toksik kimyasalların tespiti ve bu kimyasallardan korumayı geliştirmek için organometalik
kafesler (MOF-metal organic frameworks) kullanır.
Amerikan Kimya Derneği Dergisi’nde yayınlanan araştırmada, Katherine Mirica ve Merry
Smith’in kimya ekibi, SOFT (Self-Organized
Framework on Textiles) adlı yeni akıllı kumaşların ortaya çıkışını anlatmaktadırlar. İlk bulgulardan, SOFT tekstillere entegre edilmiş iletken,
gözenekli malzemeler kullanılan giyilebilir bir
giyside; gazların eşzamanlı tespiti, yakalanması,
konsantrasyonu ve filtrelenmesi dikkati çekenler arasındadır. Çalışmaya göre, SOFT cihazları
giyilebilir sistemlerdeki gerçek zamanlı gaz
algılamasından, gaz maskeleri gibi koruyucu
ekipmanlardaki elektronik olarak erişilebilen
adsorban katmanlarına kadar değişen uygulamalarda kullanım potansiyeline sahiptir. Dartmouth College’de kimya profesörü yardımcısı
Katherine Mirica, ‘’Bu kumaş koruyucu giysiye
eklenerek, kimyasallar koruyucu giysiden içeriye nüfuz ettiği takdirde sensörler kullanıcıyı
uyarabilir. Bu sadece pasif bir koruma değil, kumaşta bir yırtılma veya kusur varsa, veya fonksiyonel performans başka bir şekilde azalırsa
tekstil, bir kullanıcıyı aktif olarak uyarabilir” diyor.
Araştırmada açıklanan diğer ilkler arasında or-

ganometalik kafes yapılar veya MOF’ler olarak
bilinen malzemelere dayanan esnek, tekstil
destekli elektronik sensörler bulunmaktadır.
Çalışmada, yazarlar ayrıca, bu iletken, gözenekli
malzemeleri e-tekstil üretmek amacıyla pamuk
ve polyester kumaşlara entegre etmek için basit
bir yaklaşımı tarif etmektedirler.
Çalışmanın bir parçası olarak Dartmouth takımı,
yeni akıllı kumaşın genel toksik kimyasalları tespit edebildiğini göstermiştir. Hem taşıt egzozu
kirliliği, hem nitrik oksit hem de çoğunlukla çürük yumurtayı hatırlatan korozif zehir hidrojen
sülfit, SOFT sistemi tarafından etkili bir şekilde
tanımlanmıştır.
Elektronik tekstiller, kimyasalları algılamanın
yanı sıra, tehlikeli toksinleri yakalama ve filtreleme yeteneğine de sahipler. Mirica, “Organometalik kafes yapılar, tıpkı II. Dünya Savaşı sonrası
plastiklerde olduğu gibi tasarım malzemelerinin
geleceğidir. MOF’ları SOFT cihazlarına entegre
ederek, güvenlik için gerekli olan akıllı kumaşların performansını çarpıcı şekilde artırıyoruz’’

Mirica’nın “kendi kendini monte eden bir yapı
çerçevesine benzer” olarak tanımladığı bir süreçte, elyaf seviyesindeki iletken kristallerle
kaplanmış pamuk ve polyester tekstiller, çözeltiden metalik bağlayıcılar ile bağlanmış organik
moleküler çubuklarla doğrudan kendiliğinden
montaj yoluyla oluşturulmaktadır. Giyilebilir
elektroniklerin ülke güvenliği, iletişim ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda büyük potansiyeli
olduğu düşünülmektedir. Askerler, acil durum
personeli, fabrika çalışanları ve toksik kimyasallara maruz kalma riskini taşıyan diğer çalışanlar
yeni akıllı kumaşlardan yararlanabilmektedir.
Materyaller ayrıca, çevredeki havadan ve hatta
kendi vücutlarından gelen belli başlı kimyasalların izlenmesini gerektiren tıbbi hastalara da
yardımcı olabilir. Araştırmacılara göre, MOF’lere
sahip SOFT cihazları güvenilir iletkenlik, gelişmiş gözeneklilik, yıkama esnekliği ve yıkamaya
karşı dayanıklılık göstermektedir. Kumaşlar aynı
zamanda sıcaklığa karşı dayanıklı, iyi derecede
raf ömrüne ve nemli koşullar altında dahi geniş
bir kullanım alanına sahiptir. SOFT teknolojisi,
en son teknoloji giyilebilir sistemlerde kullanılmadan önce daha fazla gelişme gerektirmesine
rağmen, yazarlar, fabrikasyon üretim metodunun diğer sistemlere yayılma potansiyeline sahip olduğu, yüksek düzeyde ayarlanabilir özelliklere ve giyilebilir & taşınabilir cihazlarda bir
dizi yeni uygulamaya sahip yeni, multifonksiyonel e-tekstil ürünlerin üretileceği konusunda
umutlular.
Kaynak:
https://www.dartmouth.edu/press-releases/electronic-textiles-110117.html
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İşbirliği Yaklaşımı Tekstil
Endüstrisinin Çevre Yüküne
Nasıl Yardımcı Olabilir?
Her yenilik, çevresel açıdan sürdürülebilir olduğu kadar ekonomik olarak da sürdürülebilir
olmalıdır.
Tekstil tedarik zinciri uzun zamandır sosyal sorumluluk ve çevresel açıdan baskı altında bulunuyor, ancak son zamanlarda sürdürülebilirlik
konusunda çıta -haklı olarak- daha da yükseliyor.
Sürdürülebilirlik sorumluluğunun konumlandırılması hakkında çok fazla tartışma var, ama gerçek şu ki, sürdürülebilirlik konusunda hepimizin
ayrı bir rolü var. Teknoloji tedarikçisi, tekstil yardımcı kimyasal üreticisi, özel kimyasallar üreten
bir şirket ve akademi çevrelerinin konu ile ilgili
farklı bakış açılarını paylaşarak, daha işbirlikçi bir
yaklaşımın tekstillerde yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği, daha temiz, daha yeşil, daha verimli bir
geleceğe doğru yönlendirmeye nasıl yardımcı
olabileceğini değerlendiriyoruz.
Sürdürülebilirlik Mücadelesi
Tekstil dünyadaki en kirli ikinci sanayidir, enerji
üretiminden hemen sonra gelir ve şaşırtıcı bir
şekilde küresel su kirliliğinin %20’sinden sorumludur (Bank, 2014). Tüketicinin ucuz, hızlı moda
bağımlılığı çevremiz üzerinde endişe verici bir
etki yarattı. Son 15 yılda, Greenpeace ortalama
bir AB tüketicisinin %60 daha fazla giysi satın
aldığını, ancak 2001 yılına göre kıyaslama yapıldığında satın aldığı bu ürünleri yarı yarıya daha
kısa süreler için kullandığını tahmin ediyor (Roloff, 2016). Ortalama bir Amerikalı her yıl yaklaşık
30 kg tekstil atığı oluşturuyor (Ecouterre, 2012)
ve İngiltere gardroblarındaki kıyafetlerin %30’u
12 aydan fazla bir süredir kullanılmıyor.1 ila 3
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trilyon dolar arasında (Sinointeractive, 2016),
(Huang, 2012) ekonomik değere sahip ve dünya nüfusunun neredeyse %1’ini (Kane, 2015)
istihdam eden küresel tekstil ve konfeksiyon
pazarı, büyük olmasının yanı sıra aynı zamanda
çeşitli ve çok sayıda paydaşlardan oluşmakta,
dolayısıyla değişimi teşvik etmeye çalışırken
zorlukları da beraberinde getirmektedir. Birden
fazla düzenleyici kurum, ekolojik etiket, bireysel
marka standartları ve tüketici talepleri ile birlikte
daha sürdürülebilir bir yol oluşturulması zorlu
bir süreçtir, ancak tüm değer zincirini içermesi
gereken zorunlu olanıdır.

Değişimin Önündeki Engeller
Birden fazla işlem aşaması ve söz konusu paydaş sayısından dolayı, belirli bir giysinin yeşil
kimlik bilgilerini değerlendirmek karmaşık bir
işlemdir. Kumaşın kaynağı, tekstil materyaline
nasıl dönüştürüldüğü, boyama için nasıl hazırlandığı, boyama işleminin kendisi, daha sonra
bitim işlemleri, konfeksiyonu ve tedarik zinciri
boyunca çalışma koşulları da dahil olmak üzere,
bütün sürecin dikkate alınması gerekir. Tüketiciye satıldıktan sonra da sürdürülebilirlik yolculuğu devam eder, özellikle bir giysinin kalitesi ve
ömrü, tekstil atıklarının yükselme seviyelerini
etkilemektedir.

Tekstil ve konfeksiyon tedarikçileri büyüklük,
teknik yetenek ve finansal güvenlik açısından
büyük farklılıklar gösterir, bu da daha yeşil üretimi mümkün kılan ezber bozan teknolojilerin,
genellikle pazarın büyük kısmına ulaşmasının
zor olduğu anlamına gelir. Son kullanıcı seviyesindeki büyük farklılıklarla, herhangi bir yeni
teknolojinin sağlam olması ve yeniden eğitim
ihtiyacını en aza indirecek şekilde mevcut üretim süreçlerinde minimum değişiklikler ile ilerlenmesini sağlayacak yapıda olması gerekiyor.
Tekstiller için operasyonel olarak uygulanabilir
bir yol arayışında göz önünde bulundurulması
gereken çok sayıda parametre var. Giysi üretiminden kaynaklanan atık yükünü nasıl azaltabiliriz? İşgücü uygulamaları etrafındaki ciddi
sorunları nasıl ele alabiliriz? Tüketicileri daha dikkatli bir şekilde satın almaya ve atık seviyelerini
azaltmaya nasıl teşvik edebiliriz? Tüm bunları
karlılık hedeflerini koruyarak nasıl gerçekleştirebiliriz. Nispeten yavaş hareket eden bir sektör
olarak algılanan tekstil için, daha sürdürülebilir
bir yol bulmaya çalışmak amacıyla bir dizi sanayi
kuruluşu ortaya çıkmıştır. Ancak bunu yaparken,
giyim markalarına ve son kullanıcı kitlelerine
ulaşma vurgusuyla parçalı bir yaklaşımı benimsemişlerdir. Tedarik zincirinin tüm yönlerini kapsayacak şekilde ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım,
gerçek sistematik değişimi sağlamanın tek yoludur. Daha işbirlikçi bir yaklaşımı kolaylaştırmak
amacıyla, bu makale tedarik zincirinin tüm paydaşlarını, tekstil için daha sürdürülebilir bir geleceğin güvence altına alınması konusundaki zorlukları ve fırsatları tartışmaya davet etmektedir.
Uzmanların Görüşü
‘Sanayinin eğitimi hususunda, özellikle bilim,
tekstilin bu değerli doğal kaynağa olan ihtiyacını azaltmada nasıl yardımcı olabilir ve su kirliliğini nasıl önleyebilir konuları etrafında yapılacak
çok şey var’

James Carnahan, Archroma şirketinde
Global Sürdürülebilirlik Yöneticisi;
Archroma, İsviçre’nin Basel kenti yakınlarındaki
Reinach merkezli boya ve özel kimyasal üretimi
yapan global bir şirkettir. Özel Performans Tekstil Kimyasalları iş birimi, tekstil iş biriminin tüm
tedarik zincirinde önemli bir rol oynamakta ve
tekstillerin ön işlem, boyama, baskı ve bitim işlemleri için özel kimyasallar sağlamaktadır. Archroma; lider ve yenilikçi çözümler sunma, insanların yaşamlarını iyileştirme ve gezegene saygı
duyma konularında içten bir tutkuyla çalışır ki
sektörünü sürdürülebilir kılabileceği inancıyla
statükoyu zorlamaya da kararlıdır. Global Sürdürülebilirlik Yöneticisi olarak James Carnahan,
tekstil endüstrisinin daha sürdürülebilir bir gelecek arayışı içinde inovasyon için olgunlaştığına
inandıklarını belirtiyor.
Soru: Tekstil endüstrisinin bugünlerde karşı
karşıya kaldığı en büyük zorluklar sizce nelerdir?
Tedarik zincirinde şeffaflık eksikliği, tekstilin elyaftan modaya sürdürülebilir kimlik bilgilerini
takip etmeyi zorlaştırıyor. Çevresel açıdan bakıldığında, gittikçe daha yumuşak ve daha dayanıklı kumaşlar üretme baskısı, PFC leke iticiler
gibi kimyasalların yaygın olarak kullanılmasına
neden olmuş ve bu teknik yararları, ilişkili riskleri
göz önünde bulundurmaksızın sunmuştur. Pek
çok marka şu anda zararlı kimyasalların kullanımına karşı dururken, henüz güvenli alternatiflere adapte olmamış firmalar halen mevcuttur.
Son haberler, mikro plastiklerin okyanuslarımız
üzerindeki kirletici etkisine dikkat çekti. Sentetiklerin yıkanmasıyla mikro elyafların serbest
kaldığı böylece su yollarını ve sonuçta gıda
zincirimizi kirlettiği belirlenmiştir. Hazır giyim
endüstrisi, mikro elyaf sorununa cevap vermek
için yavaş olmakla suçlandı ve elyaf kaybını
azaltmanın bir yolunu bulmak için birlikte çalışmadığımız sürece, sorun giderek büyüyecektir.
Temiz su gittikçe daha az bulunan bir kaynağa

dönüşürken, tekstil ürünlerinin suya bağımlılığı
yakından gözlenmektedir. Özellikle fosil yakıtlardan ve bunun sonucunda ortaya çıkan sera
gazı emisyonlarından kaynaklanan ağır enerji
kullanımı, sanayinin operasyonlarında kullandığı
enerji konusunda daha dikkatli olması gereken
başka bir alanı temsil ediyor. Bütün bunlara yasal
düzenlemelerle, markaların sertifika kriterlerini
eklersek, tekstil endüstrisi yeni çalışma yöntemlerini benimsemek zorunda kalacak veya daha
sürdürülebilir bir yaklaşımın sunduğu fırsatlardan yararlanamayacaktır.
Soru: Sektördeki sürdürülebilirliğin önündeki engeller nelerdir?
Maliyet veya daha spesifik olarak kar marjları,
önemli bir engel teşkil ediyor. Daha sürdürülebilir çözümlere doğru ilerlemenin otomatik olarak
artan maliyetlere ve azalan kârlılığa neden olduğu yaygın bir önyargı var. Tüketiciler ucuz giyim
ürünleri talep ettikleri için, endüstri, tüketiciye
yansıtamayacağı ek maliyetleri içerebilecek
yeni çözümleri benimseme konusunda isteksiz
davranıyor. Küresel tedarik zincirindeki düzenlemelerdeki farklılıklar, tekstillerin kullanım ömrü
süresince uygunluğunun sağlanmasını zorlaştırıyor ve marka spesifikasyonlarının alt paydaşlar
tarafından yanlış anlaşılması, sorunu daha da
ileriye götürüyor. Ayrıca, hali hazırda uzmanlık
seviyelerinde belli bir düşüş olduğundan, gelecek neslin uzmanlık becerilerine yatırım yaptığımızdan emin olmalıyız ve sürekli gelişen bir
dünyada gelecekte kullanım geçerliliği olacak
tekstil ürünlerini geliştirmek zorundayız.
Soru: Tekstil için sürdürülebilir bir geleceğe
doğru temel gelişmelerden bazıları sizce nelerdir?
Tedarik zinciri genelinde sürdürülebilirlik konusunda daha fazla farkındalık var ve markalar
daha sürdürülebilir tekstiller için tüketici talebine cevap vermek zorundalar. Ayrıca, endüstri
genelinde iyileştirmeler oluşturmak ve uygula-
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mak için daha yakın işbirliğine girmeye başlayan
paydaşların sayıları da artıyor. Geçmişte, tekstilin
odak noktası, bir tekstil ürününün içerebileceği belirli tehlikeli kimyasalların konsantrasyon
sınırlarını ayrıntılandıran kısıtlı madde listeleri
(RSL’ler) yayınlamak suretiyle, tehlikeli kimyasalların içeriğinin kontrol mekanizmasının oluşturulmasıydı. Son yıllarda kontrol mekanizması bir
tekstil fabrikasına gönderilen asıl ticari kimyasal
ve boya formülasyonları içindeki tehlikeli kimyasal içeriği incelemeye ve belirlemeye yöneldi.
Bu şekilde, problem yönetimi yerine problem
önleme yönüne doğru bir kayma görülüyor.
Ancak, yeni, markaya özel standartlar getirmekten ziyade, küresel bir endüstri standardı noktasında birleşmeye çalışmanın gerekli olduğu
unutulmamalıdır. Birden fazla standarda uyumu
onaylamak için sektöre gereksiz ek maliyetler
getirmekten kaçınmamız gerekir. Halk sağlığı
ve çevre sağlığı evrensel bir gerekliliktir ve bir
ölçüde RSL’nin sektörde ilk kez uygulandığında
olduğu gibi, tüketici ilişkisi açısından pazar farklılaştırıcısı olarak kullanılmamalıdır.
Soru: Kurumunuz daha temiz ve daha yeşil
bir tekstil endüstrisine nasıl katkıda bulunuyor?
2012 yılında, Archroma, fabrikalara ve marka
sahiplerine hem ekolojik hem de ekonomik açıdan sürdürülebilir olan yenilikçi tekstil çözümleri
geliştirmelerinde yardımcı olmak için tescilli bir
metodoloji olan ONE WAY’i tanıttı. Nihai hedefimiz, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerini
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hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmelerine
yardımcı olmak için kimyasal ürün ve proses çözümlerinin seçimine hızlı, ölçülebilir ve güvenilir
bir yaklaşım sağlamaktır. Temiz ve verimli üretim sağlamak için bir Kalite Yönetim sistemine
ve kurum içi test tesislerine yatırım yaptık. Sürdürülebilirlik iyileştirmelerini desteklemek için
danışmanlık kapsamında paydaşlarımızla yakın
çalışıyoruz. İnovasyona olan bağlılığımızı; müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine, kullanılan tehlikeli kimyasalların değiştirilmesi, enerji
ve su kullanımında azalma ve verimlilik iyileştirmeleri yoluyla ulaşmalarını sağlayacak yeni teknolojiler sunmamız göstermiştir.
Soru: Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada
inovasyonun rolünü nasıl konumlandırıyorsunuz ve bu inovasyonun nereden geleceğini
düşünüyorsunuz?
İnovasyon, tekstil endüstrisini dönüştürmek için
çeşitli şekillerde kendini gösterecektir. Yeni kimyasalların piyasaya sürülmesi, tehlikeli kimyasalların daha iyi alternatiflerle değiştirilmesine izin
verecek ve yeni nesil proses teknolojileri daha
fazla fayda sağlayacaktır. Tekstil üretimi ve sürdürülebilirlik önlemlerinin teşvik edilmesi ile ilgili daha fazla küresel düzenlemenin getirilmesi,
bu yeni kimyaların ve teknolojilerin uygulanmasını hızlandıracaktır. Bu gelişmelerin ortak etkisi,
tekstil endüstrisi için “al-yap-elden çıkar” modeli
yerine, dairesel ekonomiye doğru kaymaya yol
açacaktır.

Yenilik Yapmak İçin İşbirliği Yapın
“Tekstil tedarik zinciri, incelemeye dayanan
ve tüm endüstrinin doğal olarak daha çevre
dostu olmasını destekleyen bir yol bulmalı.”
Sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak ve süregelen işleri yapmak için farklı bir
yönteme ihtiyaç var ve bu da hep birlikte, tekstil
tedarik zinciri olarak, incelemeye dayanan ve
tüm endüstrinin doğal olarak daha çevre dostu
olmasını destekleyen bir yol bulmaktır. Cotton
2040 ve Ellen MacArthur Vakfı’ndan Circular Fiber Girişimi gibi yeni girişimler, tekstil endüstrisinde işbirliği ve yenilikten doğan daha temiz,
daha güvenli bir geleceğe doğru ciddi bir hamle olarak umut verici bir başlangıç teşkil ediyor.
Kaynak: https://www.fibre2fashion.com/
industry-article/7995/quantifying-the-impact-of-textiles-innovation-how-a-collaborative-approach-could-help-lighten-the-te

Taypa Tekstil ve LenzIng Geri
Dönüştürülmüş Ürünlerden
Koleksiyon Hazırladı
Taypa Tekstil, tamamı geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan ve ‘zero wash’ yöntemiyle çok
az su kullanarak yeni bir koleksiyon hazırladı. Dünyada tekstil sektörüne dönük sürdürülebilirlik
çözümleriyle tanınan Lenzing iş birliği ile geliştirilen ‘ECOlleciton’ adlı koleksiyon, tekstil atıklarının
yarattığı soruna da vurgu yapıyor

Nüfusun artması ve çeşitliliğin ortaya çıkması ile
birlikte tekstil tüketiminde ciddi bir artış yaşanıyor. İşte bu nedenle tekstil de çevreyi kirleten
sektörler arasına girmiş bulunuyor. Sadece atık
tekstil ürünleri değil, üretim süreci de doğayı
tehdit ediyor, kaynakları daha hızlı tüketiyor. Örneğin sadece bir tişört ve kot pantolon üretimi
için yaklaşık 20 bin litre su kullanılıyor.
Bu gerçekten yola çıkan Taypa Tekstil, başlattığı
sürdürülebilirlik çalışmalarını bir üst seviyeye
taşıdı. Bugüne kadar üretim tesislerine yaptığı
yatırımlarla, enerji ve kimyasal kullanımını yüzde
90 azaltan, bir bardak su ile bir pantolon yıkayabilecek seviyeye gelen Taypa Tekstil, çevreye
duyarlı ve yenilikçi teknolojiler kullanarak ham
odundan yüksek kalitede lif üreten, Tencel, Modal, Refibra gibi patentli teknolojileri geliştiren
Lenzing Group ile bir iş birliğine imza attı.

Lenzing İşbirliği
Bu iş birliği ile ilgili olarak açıklama yapan Taypa Tekstil Genel Müdürü Burak Karaarslan, Türk
denim sektörüne bir kez daha öncülük etmenin
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Taypa
Tekstil olarak sürdürülebilirlik hedefimiz, kumaşın üretiminden lojistiğine kadar tüm alanları
kapsıyor. Üretim tesislerimize yaptığımız yatırımlarla hem çok ciddi bir verimlilik sağladık hem
de dünyamıza ve ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik. Şimdi de Lenzing ile
yaptığımız iş birliğiyle bu sürece ve koleksiyona,
sürdürülebilir kumaşları ve geri dönüştürülmüş
aksesuarları da dahil ettik” dedi.

ECOllection’ın yüzde 100 sürdürülebilir üretimi temsil ettiğini belirten Karaarslan, “Tasarım
stüdyomuz olan CreaTay’da geliştirdiğimiz “zero
wash” tekniğini lazer teknolojisiyle birleştirerek,
bu koleksiyonda fark yaratacak yıkama yöntemlerini kullandık. Ar-Ge çalışmalarımız ve bu
projemizdeki gibi iş birlikleriyle sürdürülebilirlik
faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz.
Çünkü artık tüketiciler de çevreye karşı daha
duyarlı ve sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor”
dedi.

Tamamı Geridönüşümlü Malzeme
Bu iş birliği kapsamında, Lenzing’in ham odundan elde ettiği lif bazlı kumaşlar kullanılarak
yüzde 100 sürdürülebilirliği temsil eden “ECOllection” adlı bir koleksiyon üretildi. Kadın, erkek ve
unisex modellerden oluşan koleksiyonun üretiminde organik kumaşların yanı sıra kullanılan
tüm iplikler ve aksesuarlar da geri dönüştürülmüş malzemelerden seçildi. Ayrıca üretim, “zero
wash” olarak adlandırılan çok az suyla yıkama
tekniği ile gerçekleştirildi.
Taypa Tekstil, ECOllection. Bu modeller “zero wash” (çok az suyla yıkama) tekniği ile gerçekleştirildi.
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SEMİNER

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİZ DÜNYA İÇİN
YENİ YAKLAŞIMLAR Sempozyumu”
24 Eylül’de
“SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİZ DÜNYA İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR“ temalı Uluslararası
Tekstil Sempozyuma tüm sektörümüz davetlidir.
EKOTEKS LABORATUVAR VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş, 24 EYLÜL 2019 / SALI günü 12.
Uluslararası Tekstil Sempozyumunu yine İstanbul’da Dış Ticaret Kompleksi Binasında organize ediyor.
EKOTEKS ‘in özel sempozyum için bu yıl hazırladığı temalar ana başlıkları ile şöyledir;
• Moda Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Ürün Güvenliğini Geliştirme Yöntemleri,
• Kimyasal Yönetim: Neler değişmektedir ve sektöre etkileri ne olmaktadır ?
• Sürdürülebilir yeni yaklaşımlar ve Sürdürülebilir Tekstil çözümleri,
• Kaynak İsrafını Minimize Etmek ve Kaynakların Korunmasını Arttırmanın Yolları,
• Döngüsel Ekonomiye Uyumda Sektörün Hazırlıkları,
• ETAD komitesinin Yasaklı Kimyasallar konusundaki (RSL ve MRSL) gelişmelerdeki rolü,
• ZDHC Yeni Süreçler.,
• Atıksularda Çıkan Uygunsuzluk Kaynakları ve Çözümleri,
• Tekstilde Geri dönüşüm İşlemleri,
• İnsan Sağlığı ve Çevrenin Korunmasında Gümüşün Katkısı gibi çok önemli ve güncel
konular, kurum ve kuruluşların konularında uzman ve deneyimli yetkilileri tarafından anlatılacaktır.
24 Eylül’de bu önemli sempozyumda yerinizi ayırtmak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden EKOTEKS ekibine kaydınızı yaptırabilirsiniz.
sempozyum@ekoteks.com
info@ekoteks.com
sevim_atmaca@ekoteks.com

48

49

EĞİTİM

Yarının Tekstil Kaplama ve
Laminasyon Endüstrisi
Son yıllarda tekstil kaplama ve laminasyon işlemlerinde ve kimyasında çok az farkla birlikte
çok az teknolojik yenilik gerçekleştirilmiştir. Bu
teknolojik yenilikler, iki ana talep ve gelişme ile
özetlenebilir, ancak kaplama dahil çoğu tekstil
işlemi çoğu zaman deneysel yöntemle ve hala
temel ustalık hakimiyetiyle yürütülmektedir.
Son yıllarda tekstil kaplama ve laminasyon işlem
ve kimyasallarında küçük değişimler olmasına
karşın, birkaç konuda son derece teknolojik
yenilikler gerçekleştirilmiştir, bunlar iki ana kategoride talep ve bu talebe göre de gelişme görmüştür. Bununla beraber kaplama dahil bir çok
tekstil işleminde, işler hala eski ustalık metotları
ve deneysel yöntemler ile yürütülmeye devam
etmektedir.
• Sürdürülebilirlik operasyonları kullanılarak üretilen tekstil ürünlerine, daha kısa teslim sürelerine, daha hızlı piyasa tepkisine ve daha küçük
partiler halinde, pazara daha yakın lokasyonlarda üretim için artan bir talep var.
• Modifiye edilmiş veya yeni ortaya çıkan teknolojiler, üretim zincirini yeniden düşünmeye/yeniden yapılandırmaya sevk etmeli, yeni teknolojiler daha az kimyasal kullanarak, doğal kaynak
(su, enerji) kullanımını azaltmanın yanında, yeni
işlevsellikler -akıllı veya bölgesel- olarak, yeni
kimya (polimerler, katkı maddeleri) uygulamaları geliştirilmelidir.
Daha sürdürülebilir bir gelecek için yeni
teknolojiler
Su kullanımına son verecek kuru teknolojiler,
doğal kaynaklardan tasarruf sağlıyor (su, enerji)
• Lazer teknolojileri (UV - eksimer/UV – Lazer
uyarıcı)
• Hotmelt toz yapıştırıcılar
• (Reaktif ) manyetik sprey
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• Plazma (Vakum /atmosferik)
• Dijital Teknolojiler
• Işın Teknolojileri (UV-LED-EB)
• Sıvı CO2- SCO2

• Elektronik / manyetik özellikler; Anti-statik-iletken, di-elektrik, EMI (elektromanyetik koruma
kalkanı), elektriksel dalga emici
• Hijyenik; anti mikrobiyal

Koruyucu kıyafet trendleri
• Koruyucu giysi üretiminde çeşitli tehlikelere
karşı koruma ve yasal standartlara uygunluğu
sağlamanın yanında, esneklik, nefes alabilirlik,
nem transferi, tuşe/yumuşaklık, dökümlülük
gibi özellikleri geliştirmek
• Strese bağlı yaralanma veya hastalık sorununu
gidermek için performanstan ödün vermeden
daha hafif bir kumaş oluşturmaya çalışmak
• Kısmen, çok yönlü kullanıma uygun, aynı zamanda fonksiyonel tekstil sunma hedefinin
yanında , bir iş ortamının ötesinde kullanabileceğiniz ve kullanıcının yaşam tarzına uygun
ürünler üretmek
• Dayanıklılık kesinlikle arttırılmalıdır; teknik ve
uzun ömürlü kullanım açısından anlamlı bir
yaklaşımdır, kumaş ne kadar dayanıklı olursa,
o kadar uzun süre fonksiyonunu yerine getirecektir
• Etkileşimli, önleyici ve uyarıcı işlevler gibi akıllı
işlevlerin geliştirilmesi

Akıllı kaplamalar
• Kendi kendini onaran kaplama
• Uyaranlara karşı duyarlı, etkileşimli, uyumlu ve
iletişimsel kaplamalar
• Doğayı taklit eden akıllı fonksiyonlar
• Şekil hafızalı polimerler ve sıvı kristalli polimerler araştırma sürecindedir

Belirli bir fonksiyonun eklendiği
fonksiyonel tekstiller için yeni özel
kaplamalar
• Optik özellikler; Fotoluminans, floresan/fosforlu, yansıma önleyici, Optik iletken, fotokromik/
renkli
• Termal özellikler; Isı ile şişen koruyucu kaplamalar, ısıya / aleve dayanıklı, ışığa (IR) dayanıklı,
termal emici, termal iletken özellikli kaplamalar
• Foto-kimyasal özellikleri; Foto-katalitik, hidrofilik, Su ve yağ iticilik , bariyer (kimyasal, toz)
• Yapısal / Mekanik özellikler; Sert, aşınma dayanımlı

Kaplamaların kurutulması / fiksesi için
NIR teknolojisi, dijital baskı sistemleri
Su NIR ışınlarını ( Düşük dalga boylu kızıl ötesi
ışınları ) (750-1500 nm) emer , diğer bir deyişle NIR teknolojisi , normal tekstil yüzeylerini
ısıtmadan seçimli olarak sadece suyu ısıtmaya
yarayan bir ünitedir.
• Özel dalga spektrumu emisyonu
• Olası yüksek enerji yoğunluğu
• Geometri ayarlı / odaklı reflektör tasarımı
• Entegre yüksek hava hızı ve sıcak hava ventilatörü

Yeni mikro kapsül teknolojileri
araştırmaları
• Anti-stres, kendini onaran tekstil ürünleri (iç
çamaşır); Hypericum perforarum L., Antidepresant etkisi
• Atkı, şapka, bandana, bere vb. saç bakım tekstilleri; Sistein-aktif madde
• Cilt kanseri tedavisi için tekstil; Demir oksit nanopartikülleri
• Anti-mikrobiyal, böcek itici - Anti-Alerjik tekstiller; Tıbbi veya bitkisel özler
Yatak böceklerine karşı tekstil; Esas olarak çocukluk çağı cilt sorunu, uçucu yağlar

Black-out kaplama ve laminasyon
Altenatif olarak, laminasyon için black-out
filmleri (1-, 2- veya 3 katmanlı olarak ) geliştirilmiştir. 3 katmanlı bir film (FAITECH 195, 100
μm) iki materyal arasına lamine edilir. Bu yöntem %100 güvenilir bir teknolojidir, solvent
içermez ve bu nedenle çevre dostudur. Film
çok çeşitli tekstil kumaşlarına, dokusuz kumaşlara ve kağıda uygulanabilir. Daha yüksek erime noktası nedeniyle, iç-tabaka, delikler olmadan kompakt kalır ve nihai malzemede delik
riski olmadan total black-out bariyerini temin
eder. Laminasyon kalandır makinelerinde veya
silikon bantlı düz yataklı laminasyon ünitesinde veya Nomex kayışı ile donatılmış transfer
baskı kalandır makinelerinde yapılabilir. Ayrıca,
sistem kokusuzdur, çatlama, kırılma ve katlanmaya gibi dış faktörlere karşı dirençlidir.

*İki tarafı holtmelt özellikli 3 katmanlı Black-out film, sıcaklıklar filmlerin extruzyon (eriyik halinde çekilme) sıcaklıklarıdır

*2 katmanlı black-out sistemin (FaitGOM TM / 554, 80 μm) yapımı ve laminasyonu şekilde gösterilmektedir. PE taşıyıcı film
üzerindeki black-out film ve ısı ile yapışma özellikli film tekstil üzerine lamine ediliyor. Tekstil materyalindeki laminasyon işlemi
sırasında, beyaz ısı ile yapışan tabaka erir ve materyalin yüzeyine yapışır. İç katman, pim delikleri oluşturmadan kompakt kalır
ve total black-out sağlar.
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Dijital işlevsellik
T. Naschberger (Zimmer, AU), bilinen vana jet
teknolojisi, halıların, yollukların, havluların, vs.
dijital baskısında en son teknolojiyi kullanan, bir
örnek veya bölgesel/desenli dijital kaplamaya
odaklanmıştır.
Dijital kaplamanın sayısız potansiyel avantajları
vardır: a) Yeşil teknoloji (kaynak tasarrufu - su,
enerji), düşük su buharlaşması, b) Düşük maliyetli (bölgesel veya bir örnek uygulama), daha
az atık, daha düşük kaplama malzemesi stoğu,
çok çeşitliliğe sahip kısa süreçler, süreçte sırasında fonksiyonelliğin değişikliği c) Tek proseste
multi-fonksiyonellik, süreç sırasında fonksiyonellik değişikliği, bir çalışma ile ön ve arka yüz
aplikasyon imkanı …). Son olarak, teknik potansiyel gelişmeler, aşağıdaki ve yandaki şekillerde
bulabileceğiniz birkaç örnekle gösterilmiştir:

*Dijital işlevsellik uygulaması
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Tekstillerde çevre dostu su & yağ itici ve anti-mikrobiyal bitim işlemleri
D. De Smet (Centexbel, BE) tekstiller üzerine,
çevre dostu, su & yağ itici ve antimikrobiyal
fonksiyonlarına (AM) ilişkin Duratex projesini
(Interreg) açıklamıştır. İtici apreler, florsuz sol-gel
teknolojisi, katman-katman ve bir ultrason rotası kullanılarak süperhidrofobik yüzeyler üretmek
üzere tasarlanmıştır.
Projenin ikinci bir kısmı, tekstil malzemesinin
kendisinin AM özellikleri üzerinde önemli bir
etkiye sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, kemnat, tannik asit, monolaurin & timol &
carvacrol karışımı gibi metal içermeyen, toksik
olmayan, biyo-bazlı AM potansiyelini ele almaktadır. Bir diğer yaklaşım, kapsüllenmiş greyfurt
ile sitronellalı PU-üre mikrokapsüllerinin kullanımına dayanmaktadır. Dokuma pamuk ve PES’te
test sonuçları başarılıdır: İşlemden geçirilmiş
malzemeler, pamukta S. Aureus ve E. Coli’ye karşı AM etkisini gösterir, PES’te ise S. Aureus’a karşı
AM etkisi gösterir.
Ultra ince Düşük Basınçlı Plazma DWR
Kaplamaları - En düşük çevresel ayak izi
için en yüksek performans
PFOA ve PFOS’un REACH kısıtlamasına bir cevap
olarak E. Rogge (Europlasma, BE) tarafından sunulmaktadır. Plazma, maddenin 4. hali olarak kabul edilir. Moleküller ayrışır ve materyalin açıkta
kalan bütün yüzeyleriyle etkileşime girer, hatta
açık hücre yapılı materyallerde iç yüzeyler ile de
etkileşime girer. Düşük basınçlı plazma teknolojisinde, gazın düşük basınç ve düşük sıcaklıkta
elektromanyetik bir şekilde boşaltılması yoluyla
stabil ve efektif bir plazma oluşturulur. Geleneksel ıslak kimyasal DWR (kalıcı su itici) kaplamalar, uzun yıllardır mevcuttur ve tipik olarak, çok
miktarda su, kimyasal madde ve enerji tüketen
pad-dry-cure proseslerinde kullanılırlar. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, düşük basınçlı
plazma DWR kaplamalarının, kimyasal ve enerji
kullanımındaki sarfiyatı önemli ölçüde azalttığı
ve sıfır su tüketimi sağladığı, dolayısıyla düşük
çevresel ayakizine sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Ultra-ince (50-250 nm) düşük basınçlı plazma
teknolojili DWR kaplamaları uzun yıllardır zaten mevcuttur ve filtrasyon, PPE, spor ve günlük kullanım için mikro gözenekli membranlar,

Rulodan ruloya plazma teknolojisi – Europlasma

nanofiber membranlar ve laminatlar gibi geleneksel ve yeni yüksek teknolojiye sahip tekstil
malzemelerinde artan sayıda uygulama alanı
bulmaktadırlar. En yüksek su ve yağ iticilik uzun
perfloroalkil zincir molekülleriyle, tipik olarak C8
ile elde edilir. Ancak, yan ürünleri PFOA ve PFOS,
REACH tarafından kısıtlanmaktadır. Bu sebeple
Europlasma, daha kısa perfloroalkil zincir kimyasına dayalı olarak PFOA ve PFOS içermeyen (C6),
ultra ince su ve yağ itici kaplamalar geliştirmiştir.
Yıkama ve kuru temizlemeye karşı mükemmel
dayanıklılığa sahiptirler ve tekstil malzemesinin
nefes alabilir özelliklerini etkilemezler.
Ancak daha kısa zincirli kimyanın kullanımı dahi
baskı altındadır; örneğin Greenpeace, halojenli
kaplamaların hiçbir şekilde kullanılmaması yönündeki trende liderlik etmektedir. Europlasma
bu nedenle ultra ince halojen içermeyen bir
DWR kaplama geliştirmiştir. Kaplama, mükemmel su iticilik, nefes alabilirlik ve yıkama dayanıklılığını bir araya getiriyor.
Geliştirilmiş kaplama ekipman tasarımı, tüm
tekstil malzemelerine üst düzey ultra-ince DWR
kaplamaların uygulanmasını sağlar.Tekstiller için
konfeksiyon öncesinde, rulodan ruloya işlemsiz
kumaşlara ya da bitmiş tekstil ürünlere uygulanacak işlemler için, sistemin büyüklüğü müşteri-

nin ihtiyacına göre uyarlanabilir Bu teknolojinin
en büyük avantajı, ayakkabılar ve giysiler gibi
3D tekstil ürünlerinin tamamının düzgün bir şekilde kaplanabilmesi ve dikiş kısımlarının en iyi
şekilde korunabilmesidir. Kaplama ekipmanları
seri üretime uygundur ve tasarımı uygulamanın
kalitesi için kritik öneme sahiptir. Doğru tasarım,
geniş ürün yelpazesinde homojen kaplamaların
uygulamasına olanak tanır, ki bu nanoteknoloji
ile geçmişte büyük sıkıntı oluşturan bir konuydu. Düşük basınçlı plazma teknolojisi, çeşitli
uygulamalarla tekstil endüstrisi içerisinde yayılmaya devam ediyor. Düşük basınçlı plazma
teknolojisinin seri üretime uygun olduğu kanıtlanmasının yanında birçok insanın düşündüğünün aksine, aynı zamanda son derece uygun
maliyetlidir.
Teknolojiyi kullanan şirketler açık bir rekabet
avantajı sağladı. Çevre mevzuatının, daha fazla
üreticiyi ıslak kimyasal işlemden, plazma gibi,
kuru ve temiz bir teknolojiye doğru yöneltmesi
bekleniyor. Europlasma gibi şirketler, bu üretim
ihtiyaçlarını karşılamak için plazma teknolojisinde önemli ilerlemeler kaydetmektedir.
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BACKLIT (IŞIKLI) KAPLAMALI TEKNİK
TEKSTİLLER VE DİJİTAL BASKILAR
Dijital baskı teknolojilerinde son yıllarda gerçekleşen hızlı gelişmeler, başta matbaa sektöründe
off-set baskıya karşı getirdiği yenilikler ve avantajlar, tekstil sektöründe de makine ve mürekkep (ink) teknolojilerinin gelişmesine paralel
olarak, yeni ufuklar açmıştır. Reklam sektöründe
en basit kullanım olan bayrak, afiş, tabeladan,
arkadan aydınlatmalı (backlit), ışık kutusu (Lightbox), roll-up sistemleri gibi profesyonel işlere
imza atmaya başlamıştır. Aynı zamanda, tuval
den, ev dekorasyonuna, gergi tavandan, duvar
kağıtlarına ve mekanik rulo(stor) perdelere kadar bir çok ev tekstili uygulamalarında kullanım
alanları bulmaya başlamıştır.

Işıklı dijital baskılı kumaşlar, reklam sektöründe
genellikle aşağıdaki üç kullanım alanında karşımıza çıkmaktadır;
•
Backlit: Arkadan aydınlatmalı kumaş
•
Lightbox: Işıklı reklam panoları
•
Alüminyum çerçeve sistemleri
Dijital baskılı ışıklı reklam kumaşlarında gerek
kullanım alanını seçmede, gerekse son performansı etkileyen iki ana unsur vardır.
1. Dijital baskı mürekkebi (Inks)
2. Baskı materyali ( Tekstil, kaplamalı tekstil, film,
kağıt...)

Backlit: Arkadan aydınlatmalı kumaş
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Işıklı reklam kumaşlarında dijital baskı
mürekkebi neden önemlidir?
Dijital baskılı bu kumaşlar kullanıldığı ortama
göre, iç mekan (indoor) ya da dış mekan (outdoor) kumaşlar baskı diye iki sınıfa da ayrılmaktadır. Tabii ki böyle bir sınıflama, hava şartlarına
(ışık, ısı) dayanım, gerek kaplama malzemesinde, gerekse dijital baskı mürekkebinde solvent,
koku gibi kriterlere göre değerlendirme sonucu
oluşmuştur.
Dijital baskılı reklam kumaşlarında genellikle
kullanılan mürekkep (ink) çeşitleri aşağıdaki gibidir. Bu mürekkeplerin kullanım yeri, yukarıda

Lightbox: Işıklı reklam panoları

belirtilen iç mekan/dış mekan kullanım şekli dışında, direkt tekstile ya da kaplamalı tekstile basılma durumuna ve dijital baskıda çözünürlük,
keskinlik gibi görüntü kalitesi çıkaracakları işe
göre ve tabii ki maliyet unsurlarına göre seçilmektedirler.
1. grup baskı boyaları
SOL: Solvent
ECO SOL: Eco solvent
LTX: Latex
Bu gruptaki baskı boyaları göreceli olarak diğer
baskı türlerine göre ucuz olmaları, kurutma için
yüksek ısı gerektirmemeleri, geniş spektrumda
yüzeylere (kaplamalı/kaplamasız tekstillere, PP,
PE, PVC gibi filmlere) kolaylıkla uygulanabilir
olmaları en çok tercih nedenleridir. Solvent ya
da plastifyan içermeleri nedeni ile bu boyalar iç
mekanlarda genellikle tercih edilmezler. Ayrıca
ışıklı reklam kumaşlarında SOL ve ECO SOL boyalar renk doygunluk güçleri zayıf olduğu için
pek tercih edilmezler.
2. grup baskı boyaları
UV: UV kürlemeli
SUB: Direkt / Transfer süblimasyon
DYE: Dye
PIG: Pigment
Dijital baskı piyasası tarafından su bazlı boya/
ekolojik boya olarak da bilinen bu boya grubunda, renk doygunluğu, keskinlik, canlılık gibi yanından özellikle iç mekan baskıcılığı için önemli
bir özellik olan kokusuz olmamaları en çok tercih sebeplerindendir, genel olarak;
UV inks: Işık performanslarının yüksek olması,
kürleme için ısı gerektirmemeleri ve ekolojik
olmaları avantajlarındandır. Boya fiyatlarının ve
baskı makinelerinin yatırım maliyetlerinin yüksek olması en büyük dezavantajlarıdır.
SUB inks: Direkt kolay uygulama imkanları (ön
ve ard işlem gerektirmemeleri ) canlı, doygun ve
keskin baskıların elde edilebilmeleri, en önemlisi diğer ekolojik boyalara göre ucuz olmaları tercih nedenlerindendir. Renklerin ışık haslıklarının
göreceli olarak daha düşük olmaları genellikle
iç mekan baskıları için uygun olmaları küçük bir
dezavantaj olarak gözükmektedir.
Dye/Pigment Dye: Dye boyalar yüksek renk
doygunluğu olan ekolojik boyalardır ancak,
silme dayanımı vs gibi durumlar için ön ve ard

Alüminyum çerçeve sistemleri

işlem gerektirmesi pek tercih edilmemesinin sebeplerindendir. Pigmentler ise, renk canlılığı, örtücülükleri ve ekonomik ve ekolojik olmaları en
büyük avantajlarıdır, ancak, yüzeylere penetrasyon, tutunma özelliklerini artırmak için ön işlem
gerektirmeleri, bazen ard işlemler ile güçlendirilme gereksinimleri ve dijital baskı teknolojisi
için yeni boyalar olması dezavantajlarıdır.
Işıklı reklam kumaşlarında kullanılan
kaplamalı kumaşların seçim kriterleri
Dijital baskılı ışıklı reklam kumaşlarında, kullanılan boya tipinden sonra önemli bir faktörde
baskı yapılacak yüzeydir. Tekstiller genellikle %
100 polyester textüre flament, mat / semi mat/
parlak ipliklerle raşel örgülü kumaşlardır.
Tekstil yüzeyleri birçok boya grubunun baskısına uygun olmakla beraber, ışıklı kumaşlarda tek
başına yeterli ışık difüzyonunu sağlamada yeterli olmamaktadır. Bu nedenle baskıya uygun
geliştirilmiş kaplama filmleri ile ışıklı kumaşların
gerek baskı performansını, gerekse ışık geçirgenliğini ayarlamakta çok büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.
Işık geçirgenlik fonksiyonu üzerine kurulu bu
tür kumaşlarda, yüzeyin mürekkebi yaymadan
tutması, ışıklı olarak çalışırken istenen renk doygunluğuna ulaştırması, buna karşın ışık kaynağının öne çıkmasının (lambaların gözükmesini)

engellenmesi beklenir. Taşınması veya konfeksiyon edilmesi sırasında meydana gelebilecek
kırılmalar sonrası kalıcı kırık izi oluşmaması en
önde gelen isteklerdendir.
• Seçilen ink-jet baskı mürekkebine uygun olmalı,
• Kuruma /kürleme öncesi stampa yapmaması
için boya difüzyonu hızlı olmalı,
• Yüksek pass ta da kontür netliği iyi olmalı, yayma yapmamalı,
• Işıklı çalışma performansı yüksek olmalı,
• Mat ve doğal kumaş görünümlü olmalı,
• Renk beyaz olmalı, işlemler sırasında sararma
olmamalı,
• Kaplama filmi kumaşa yapışma iyi olmalı
• Tutucu olmayan, kaygan yüzey olması dikilmesi sırasında önemlidir,
• Yumuşak tuşeli olmalı
• Mekanik zorlama, katlama ve sıkıştırmalarda
çatlama olmamalı, kırık izi olmaması,
• SUB transfer kağıt baskı uygulamalarında kağıda yapışmamalı
• Reklam kumaş sektöründe genellikle talep
edilen güncel güç tutuşurluk test standartlarını
sağlamalı (NF P92 –503-505-M1, DIN 4102 –B1,
NFPA 701).
Dijital baskı teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde bu reklam, promosyon sektörünün
de ihtiyaçlarına uygun yeni kumaş ve kaplama
türlerinin de hızla gelişeceği açıktır.
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Türkiye tekstilde dünyada iyi
yerlerde
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Vehbi Canpolat, Türkiye’nin tekstilde iyi bir
noktada bulunduğunu belirterek, “Değişen tedarik taleplerine rağmen gerçekten en hızlı, günün
modasını istenen adetlerde verecek ülke gerek coğrafi konumu gerek altyapısıyla Türkiye’dir.” dedi

Alınan doğru kararların tekstilde markalaşmayı
da tetiklediğini ifade eden Canpolat, “Ne kadar
çok Türk markası dünya markası olma yolunda
ilerlerse Türkiye’nin o zaman üretimi de artacaktır. Bugün hangi markamıza bakarsanız yüzde
90’ının Türkiye’de üretim yaparak dünyaya sattığını göreceksiniz.” dedi.
“Tekstilde kafa yapısı değişti”
Canpolat, Türk tekstilinin ve markalarının daha
iyi yerlerde olacağının altını çizerek, şunları söyledi:

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Vehbi Canpolat, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, tekstil sektöründe Türkiye’nin çağa
uygun adımlar attığını ve sektörde marka haline geldiğini söyledi.
Dünyada tekstil ürünlerine olan talebin şeklinin
değiştiğini aktaran, Canpolat, konuştu:
“Türkiye tekstilde dünyada iyi yerlerde. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Bunun sebebi şu, dünya artık alım şekillerini değiştirdi. Global firmalar bir yıl öncesinden
sipariş vererek çok daha büyük adetlerde, çok
daha önceden ürünlerini tedarik ederlerdi, dünyada bu tedarik şekli değişti. Birincisi hızlı isteniyor, ikincisi küçük adetlerde isteniyor, üçüncüsü
daha çok moda isteniyor. Değişen tedarik taleplerine rağmen gerçekten en hızlı, günün moda-
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sını ve istenen adetlerde verecek ülke, gerek
coğrafi konumu gerek altyapısıyla Türkiye’dir.
Gelecek yıl da bu böyle olacaktır.”
Türkiye’nin dünya markalarıyla çalıştığını ancak aynı zamanda da bu alanda markalaştığını
anlatan Canpolat, “600 fabrikayla Avrupa’da en
büyük, dünyada da 3’üncü sırada olan tekstil
terbiye sektörünün gücü bunda çok etkili. Biz
bugün dünya markalarına çalışıyoruz. Bir yandan da kendi markalarımız dünya markası olma
yolunda ciddi bir şekilde mesafe katediyor.” diye
konuştu.
Canpolat, son dönemdeki kanuni düzenlemelerin tekstil sektörünün gelişmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

“Tekstilde kafa yapısı da değişti. Algımız değişti markalaşmayı öğrendik, üretmeyi öğrendik.
Eskiden bir mağazaya gittiğinizde başka yerde
şubemiz yoktur yazısıyla gurur duyardık. Bugün
yüzlerce yarın binlerce mağazamız olan markalar oluşuyor. Kafa yapısının değişmesi bile
devrim niteliğinde. Geleceğe özellikle tekstil
alanında umutla bakıyorum, çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum.”
Kaynak: www.milliyet.com.tr

Çorlu’da “2. Uluslararası
Yenilikçi Tekstiller Kongresi”
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile Namık Kemal Üniversitesi Çorlu
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Yenilikçi
Tekstiller Kongresi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi.
devamlı alıcısıysanız ve dünyadaki 4. büyük alıcıysanız siz fasonculuktan öteye gidemezsiniz”
dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB) ile Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği
Bölümü iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası
Yenilikçi Tekstiller Kongresi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi.
Çorlu’da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan ve tekstil sektöründe Türkiye’nin ve bölgemizin çok önemli
bir konumda olduğunu belirten Türkiye Tekstil
Terbiye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Vehbi Canpolat, “Bugün dünyada 7. bulunduğumuz, 28 milyar dolar ihracat yaptığımız
yerlerde dünyada ilk 3’ün içerisine girerek yılda
50 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyorsak, çok daha farklı şeyler yapmalıyız.
Bunları saymaya çalışırsak, başında çevre dostu
üretim ve ürün, sürdürülebilir üretim ve ürün ve
bu gün bulunduğumuz kongrenin asıl teması
olan yenilenebilir üretim ve ürün kısmı ile başlıklar altında belki toplayabiliriz” dedi.
“Daha moda ürünler almaya çalışıyorlar”
50 milyar dolar hedefi için yapılması gerekenleri
de sıralayan Canpolat, “İhtiyaçların yeniliklerle
karşılanması gerekiyor. Bir başka başlık da belki
markalaşma olmalıdır. Tüm bunları yapmak için
de dönüp baktığımızda sanayi ve üniversitenin
iş birliği yapamadığı hiç bir ülkenin bu dediklerimizi yerine getiremeyeceğini düşünüyorum.
O yüzden de bu kongreyi çok daha fazla önemsiyorum. Bugün dünyaya dönüp baktığımızda,
dengelerin değiştiğini görüyoruz. Dünyada satın almacıların, çok daha hızlı, çok daha yenilikçi,

çok daha az adetli özellikle giyimlik tekstil kısmından söz edecek olursak, daha moda ürünler
almaya çalıştığınız görüyoruz” diye konuştu.
Kendisinin bazı gözlemleri olduğunu da sözlerine ekleyen Canpolat, “Artık dünya uzak doğudan üretimi ve satın almayı, kendi coğrafi bölgelerine daha yakındaki bölgelere kaydırmaya
çalışıyor. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz.
Gerek uzak doğudaki üreticilerle gerek Avrupa’daki satın almacılarla konuştuğumuzda altını çizerek belirtmek istiyorum, dünyadaki satın
almacılar daha coğrafyalarına yakın yerlerden
satın alma yapmak istiyorlar” şeklinde konuştu.
“Aldığınız makine 10 yıl son çöp oluyorsa
fasonculuktan öteye gidemezsiniz”
Yapılan kongreye katılan Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant ise, dünyada
makine sektörünün 2 trilyon dolarlık bir sektör
olduğunu ve bunun için de tekstil makine sektörünün 28 milyar dolarlık payı bulunduğunu
kaydetti. Bu durumu, tekstili üreten ülkelerin
kendi tekstil makine ihtiyaçlarını karşılamasına
bağladığını dile getiren Nalbant, ‘’Çünkü, tekstilde söz sahibi olmak istiyorsanız, tekstilde yenilikten bahsetmek istiyorsanız mutlaka tekstil
makinelerinde de belli bir yetkinliğiniz, belli bir
kapasitenizin olması lazım. Ben bunu bir konuşmamda fasonculuktan öteye gidemiyoruz
dediğimde çok büyük tepki almıştım. Ama yani
yine şimdi burada yine konu tekstil olduğu için
çok daha rahat konuşabiliyorum. Yani eğer siz
bir 5 yılda bir makinenizi değiştirmek zorundaysanız, 10 yıl sonra çöp oluyorsa ve bunun

“Çin bir üretim canavarı olarak
karşımızda”
Nalbant konuşmasının devamında, “Tekstil makineleri konusunda devlet kesin bir tavır ortaya
koymadıktan sonra, biz daha birçok makineyi,
yani tekstil sektörünün ihtiyacı olan yüzde 80
makineyi iplik ve dokuma makinelerini yurt
ışından almaya mecburuz. Çünkü dünyanın
problemi şu anda üretmek değil. Çin bir üretim
canavarı olarak zaten karşımızda. Tekstil makinelerinde dünyanın 4. büyük pazarıyız. Birincisi Çin, her yıl 5 milyar dolarlık makine alıyor,
5 milyar dolarlık da makine satıyor, Almanya’yı
geçti. 3 yıldır açık ara ve arayı açmaya da devam
ediyor. İkincisi ihracatta Almanya ama ithalatta
Amerika. Amerika, dünyanın en büyük 2. tekstil makineleri alıcısı. Üçüncüsü Hindistan, tabi
Hindistan 1.2 milyar nüfusuyla zaten Türkiye’nin
15 katı ve onun 3. olması çok normal. Ama Hindistan’da bakıyorsunuz iplik makinesi yapan,
dokuma makinesi yapan ve kendine yeten bir
döngüye sahip. Ama yine de yılda 2.5 milyar
dolarlık makine alıyor. Dördüncü sırada Türkiye,
biz geçen yıl 1 milyar 900 milyon dolar ki, 10
Haziran döviz patlaması olmasaydı 2 yada 2.5
milyar dolarlara çıkardık. Orada bir sanayicimiz
durdu ama yine de 1.9 milyar dolarlık makine
alımı yaptık” şeklinde konuştu.
Kongreye Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan
Tecer, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat,
Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, bölgedeki tekstil sanayicileri ve makine parçası üreticileri
katıldı.
Kaynak: www.haberturk.com
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DERNEK FAALİYETLERİ

Hedef, Anti-damping
Vergisinin Artırılması

Türk sanayisinin en önemli iş kollarından biri
olan tekstil ve hazır giyim, istihdam ve ihracatın lokomotifleri arasındadır. Sektörün toplam
büyüklüğü 65 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Bunun 28 milyar dolarını ihracat oluşturuyor.
37 milyar dolar da iç piyasanın tüketimi var,
sektördeki istihdam 1 milyonun üzerinde. Bu
dev sektörün arkasında tekstil terbiye sektörü
var. Türkiye’de tekstil ve hazır giyimi güçlü kılan
bu görünmez kahramanlardır. Sektörde 600’un
üzerinde tekstil terbiye firması vardır ve sektör
TTTSD (Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği) çatısı altında örgütlüdür. Derneğin başkanlığını Vehbi Canpolat yapıyor. Sektörde 150
bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil terbiye, dokunmuş ya da ham kumaşı giyilebilir hale getiren
sektördür. Kumaşı modacı ve hazır giyimcinin
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kullanabileceği hale getirir. Tekstil terbiye iyi
olmazsa konfeksiyon tarafı da başarısız olur.
Bu alanda Şili ve Hindistan’dan sonra kapasite açısından üçüncü sıradayız. Avrupa’da ve
bölgede birincisiyiz. Sektör ithalatında zaman
zaman artış oluyor. Bu durum haliyle yerli üreticiyi zorluyor. Bunu gören ekonomi yönetimi de
anti-damping vergileri ile yerli üreticiyi koruyor.
Benzer bir olay yılbaşında yaşandı. Türkiye’ye yılda 1 milyar dolarlık iplik giriyordu.
Ekonomi yönetimi ithalattaki artışa yüzde 5·8
arasında anti-damping vergisi koydu. İşte bu
karar bile sektörün nefes almasına yetmiş. İplik
fabrikalarının kapasite kullanım oranları yükselmiş. Ancak öğrendiğimize gere TTTSD yönetimi
bu oranı yeterli bulmayarak verginin en az yüzde 10 olması için çalışıyormuş.

YÖNETMEK

Alfa Kuşağı ve
Ticaretin Geleceği
KUŞAKLAR VE İSİMLERİ
Kuşaklara isim vermek Amerikalıların İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra doğan çocuklara
“Baby Boomers” demeleriyle başlamıştır. Çünkü bu kuşağa mensup insanlar İkinci Dünya
Savaşı’nda bombalardan kurtulabilen anne ve
babaların bebekleriydiler. Daha sonra aşağı yukarı her 20 yılda bir doğan nesillere X, Y, Z gibi
isimler takılmıştır.
SESSİZ KUŞAK 1945 yılından önce doğmuş
olan insanlara ise bazı kaynaklarda “Sessiz Kuşak” denilmektedir. “Sessiz” denildiği halde şu
an yaşayan en yaşlı kesimi oluşturan bu insanlar arasında ülkemizde büyük başarılara imza
atmış işadamlarının var olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Dr. Ahmet Temİroğlu
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
Özen Mensucat YK Başkanı
temiroglu@ozenmensucat.com
Bu ayki yazımızda ALFA KUŞAĞI’ndan
ve gelecekte ticarete etkisinden
bahsedeceğiz.
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BABY BOOMERS 1945 ile 1964 yılları arasında doğan insanlara yukarıda belirtiğimiz gibi
“Baby Boomers” ismi verilmiştir. Bu kuşakta bulunan insanların hayatı savaşın bıraktığı olumsuzlukları fedakârca çalışarak tamir etmekle
geçmiştir. Şu an 52 - 71 arası yaşlarda olan bu
kuşaktaki insanların en büyük amacı dünyayı
çocukları için yaşanabilir hale getirmek olmuştur. Türkiye’de de bu kuşak çok çalışmıştır. Bugün sahip olduğumuz ekonomimizin alt yapısını bu insanlar oluşturmuşlardır. Bugün bilişim
teknolojilerindeki gelişmelere ve bu teknolojilerin hâkim olduğu iş modellerine ayak uydurmaya çalışan bu insanlar halen iş dünyamızın
yaklaşık yüzde 25’ni oluşturmaktadırlar.
X KUŞAĞI 1964 ile 1980 yılları arasında doğan
insanlara da “X KUŞAĞI” denilmektedir. Şu an
36-52 arası yaşlarında olan X kuşağı insanları
genellikle kurallara uyan, saygılı, sabırlı, çalışkan insanlar olarak tanımlanmaktadırlar. Bu
kuşak mensupları sağlıklı, sakin ve mutlu yaşamak amacındadırlar. Hayatları boyunca birçok
yeniliklere ve icatlara şahitlik etmişlerdir. Ulaşım, iletişim, günlük hayatta kullanılan makina
ve malzemelerde geliştirilen yenilik ve icatlar
bu kuşaktaki insanların hayatını daha konforlu hale getirmiştir. Bu gelişmeler bu insanların
mutlu olmasına yetmiştir. (Örneğin şehirlerarası telefon görüşmeleri yapmak için saatlerce
hatta bazen günlerce bekleyen insanlar mobil
telefonlarla tanışmışlardır.) Günümüzde iş ha-

yatımızın yaklaşık yüzde 45’ini oluşturan bu
insanlar da teknolojik gelişmelere ayak uydurarak iş hayatlarına devam etmektedirler.
Genelde “Y Kuşağı”nın yöneticileri “X Kuşağı”
insanlarından oluşmaktadır.
Y KUŞAĞI 1980-2000 yılları arasında doğan
insanlar da “Y KUŞAĞI “olarak adlandırılıyorlar.
Genelde X Kuşağı üyeleri tarafından büyütülen
ve yetiştirilen bu genç insanlar yine onlar tarafından saygısız, umursamaz, tembel, bencil,
isyankâr gibi nitelemelerle eleştirilmektedirler.
Bu eleştirilerle ilgili tartışmalar sosyologlar tarafından yapılmaktadır. Ancak iş dünyasından
baktığımızda tartışılmayacak bir gerçek vardır
ki bu kuşak mensupları önümüzdeki 10 yıl
içinde iş hayatımızdaki çalışanların yüzde 75’ini
oluşturacaklardır. O zaman iş dünyasının kuralları ve işleyiş şekilleri de bu insanların özelliklerine göre şekillenecektir. Böyle bir durumda
bu insanları sadece eleştirmek yerine onları
anlamak, tanımak, onların güçlü yanlarından
faydalanmanın yollarını aramak çok önemli bir
konudur.
Daha önceki bir yazımda kuşaklardan ve isimlerinden söz etmiştim. Günümüz dünyasında
her şey o kadar hızlı değişiyor ki o yazının üzerinden çok bir zaman geçmediği halde, bugün
artık yeni bir kuşaktan söz eder olduk. “ALFA
KUŞAĞI”.
En son kuşak “Z KUŞAĞI “, ismini alfabemizin
son harfinden almıştı. Yeni sözünü edeceğimiz
kuşak da ismini alfabenin ilk harfinden alıyor.
Bu sayıdaki yazımızda ALFA KUŞAĞI çocuklarımızın özelliklerine değineceğiz. Önce eski yazımızdan, öteki kuşakları tekrar bir hatırlayalım;
Z KUŞAĞI 2000 yılı ve sonrası doğan insanlara
ise Z KUŞAĞI denilmektedir. Bu kuşaktaki insanlar henüz çocuk denilecek yaşta bulunmaktadırlar. İnternet, akıllı telefonlar ve tabletlerle
büyüyen bu çocukların günlük yaşamlarının
önemli bir kısmı sosyal medyayı kullanmakla
geçmektedir. Arkadaşlarıyla bile yüz yüze görüşmekten daha fazla, sosyal medya aracılığıyla
görüşmektedirler. Ev ortamında genelde yalnız
kalmayı tercih etmektedirler. İçlerine kapalıdırlar. Aileleriyle ve diğer insanlarla ilişkileri de

zayıf olabilmektedir. Ancak bu çocuklar teknoloji ve interneti kullanmalarının getirdiği birçok
avantajlara da sahiptirler. En önemlisi çok hızlı
öğrenmekte ve yaşlarından beklenmeyecek
kadar analitik düşünebilmektedirler. Hayattan
hiç korkmamaktalar. Özgüvenleri de çok fazladır. ”Yokluk”larla ve “imkansızlık”larla hiç tanışmamışlardır. Birçok lüks sayılabilecek şeyler
onlar tarafından adeta normal bir ihtiyaç olarak
kabul edilmektedir. Şu an nüfusumuzun yüzde
20 kadarını oluşturan bu genç öğrenci kuşağın
iyi eğitilmesi ve yönlendirilmesi ülkemiz açısından çok önemlidir.
ALFA KUŞAĞI EN EĞİTİMLİ VE TEKNOLOJİYİ EN İYİ KULLANAN KUŞAK OLACAK
2010 yılından sonra doğan çocuklar için ise
“ALFA KUŞAĞI” deniliyor. Dikkat ederseniz daha
önceki kuşak tanımlamaları yapılırken 20 ya da
25 yıllık zaman dilimleri esas alınıyordu. Çünkü
kuşakların özellikleri 20-25 yıl zaman geçince
ancak değişiyordu. Oysa birçok yönden aynı
özelliklere sahip olmakla beraber Alfa Kuşağı, Z
Kuşağından sadece on yıl sonra farklı özellikler
göstermeye başlamıştır. Henüz 10 yaşını geçmemiş olan bu çocukların en önemli özellikleri
aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Bu kuşak bir kaç yıl sonra, tüm kuşaklar içinde
en eğitimli ve teknolojiyi en iyi kullanan kuşak
olacak. Çünkü konuşmaya ve yürümeye başlamadan önce tablet bilgisayarlar kullanmaya
başladılar. Böylelikle bazı anne-babalar uzmanların uyarılarıyla her ne kadar önlemeye çalışsalar da telefonlar ve “sanal dünya”, bu çocukların
hayatlarında önemli bir yer işgal etmiş durumda. Bu nedenle aile üyeleriyle bile fiziksel
temas kurmaktan ve konuşmaktan hoşlanmıyorlar. Buna rağmen bilgisayar oyunlarındaki
kahramanlarla, robotlarla ve sanal arkadaşlarıyla daha güzel ilişkiler kuruyorlar ve onlarla
daha mutlu olabiliyorlar. Örneğin bir bilgisayar
oyununda tanışmış olduğu “Elsa Prenses” gerçek bir varlıkmış gibi bir çocuğun hayatında
çok önemli bir yer alabiliyor.
Bu durumda bu çocuklar yalnız kalmayı daha
fazla tercih edebiliyorlar. Bu nedenle de genellikle içlerine kapanıklar. Ya da hiç yalnız değiller,
sanal kahramanlarıyla birlikteler ve belki içleri-

ne de kapalı değil, sanal dünyalarına açıklar. Bu
çocuklar hayatın merkezinde sadece kendilerini görüyorlar. Bu nedenle bireysel davranmayı
daha çok seviyorlar. Örneğin arkadaşıyla oynamak yerine kendi kendilerine oynamayı ve eğlenmeyi tercih edebiliyor ve becerebiliyorlar.
Uzmanlar bu çocukların daha zeki, daha becerikli olabileceklerini, ancak otoriteye, toplumsal
değerlere ve toplum kültürüne önem vermeyen bir kuşağın yetişeceğini belirtiyorlar. Bu
gençler hataları pek önemsemeyecekler. Birçok hatanın bir kaç tuşa basarak düzeleceğini
düşünecekler. Hayatın, kullandıkları teknolojik
gereçlerde olduğu kadar kolay yönetilebileceğine inanacaklar. Bu kuşak çocukları sanal
dünyayı adeta gerçek hayatın yerine koymaktalar. (Bir kaç ay önce 3,5 yaşındaki torunumla oyun oynarken o, “ELSA PRENSES“, ben de
onun “MUHAFIZ”ı olmuştum. O günden itibaren torunum bana, “dede” yerine “muhafız” diye
sesleniyor. Ve dikkat ediyorum bunu oyun modunda yapmıyor. Çok ciddi.)
ALFA KUŞAĞI, İŞ DÜNYASI VE
İŞLETMELER
Alfa kuşağı çocukları için mobil bilgisayarlar, diğer teknolojik ve dijital araç, gereç ve uygulamalar, eğlencede olduğu kadar günlük normal
yaşamlarında da, eğitimlerinde de önemli bir
rol oynayacak. Bu çocukları artık sabit ekranlar çok ilgilendirmiyor. İhtiyaç duydukları her
şeyin ceplerinde, ellerinde olmasına alışmaktalar. Günümüzde “Yapay Zekâ”, “Endüstri 4.0”,
“Robot Teknolojileri” gibi zor akıl erdirebildiğimiz uygulamalar bu çocuklar için basit ve rutin
uygulamalar olarak kabul edilecek.
Bu kuşağın özellikleri, yakın zamanda işletmelerde istihdam edilecek olan insan gücünün
özellikleri ile adeta çakışıyor. Mühendislikte de
sosyal bilimlerde de istihdam edilecek gençler
artık robotlarla, akıllı ve düşünebilen makinalarla anlaşacak ve yapay zekâ programlarıyla
yarışacak yetenekte olmak zorundalar. Bu açıdan bakıldığında Alfa Kuşağı gençleri, bu gelişmeler için çoktan hazır gibi görünüyorlar. Çok
yakın zamanda bu gençler işletmelerde, vazgeçilmez çalışanlar olarak yerlerini alacaklar.

ALFA KUŞAĞI GELECEĞİN MÜŞTERİLERİ
Öte yandan 5 yıl sonra nüfusu 2,5 milyar olacak olan bu kuşak, geleceğin müşterileri de
olacaklardır. Ancak bu müşterilerin alışılageldik
müşterilerden çok farklı yanları da olacaktır. İş
dünyası bu farklılıkları tespit etmeli ve bu özel
müşterileri ıskalamamalıdır. Örneğin bu müşteriler için esas alışveriş şekli e-ticaret olacaktır.
Bu müşterilere yönelik reklamlar da geleneksel
medya organlarında değil, instagram, facebook gibi sosyal medya organlarında olmak zorundadır.
Önümüzdeki 5 yıl içinde satın alma yapacak
olan bu gençler, modaya, markaya çok önem
vermeyeceklerdir. Onlar için rahatlık, konfor, fonksiyonellik, hız ve anlık geri veriler çok
önemli olacaktır. Fiziksel olarak dünyada hiçbir
sınırı tanımayan bu gençler, dünyadaki akranlarıyla çok kolay iletişime girerek önceliklerini
ve tercihlerini öyle belirleyeceklerdir.
Bu bakımdan iş dünyasındaki yöneticiler tüm
dünya ölçeğinde, bu çocukların özelliklerini ve
önceliklerini iyi tanıyarak onların ihtiyaçlarına
göre ürünler ve hizmetler geliştirmekte geç
kalmamalıdırlar. Eğer geç kalırlarsa, -biraz karikatürize ederek söyleyecek olursak - üretmekte
veya sunmakta oldukları birçok ürün veya hizmet bu kuşak çocukları için, örneğin oyuncak
alanında eskilerdeki ahşaptan yapılmış topaçlar kadar anlamsız olacaktır.
Yukarıda sözünü ettiğimiz “ELSA PRENSES” örneğinden hareket edecek olursak Alfa Kuşağı çocukları oyuncakçıya gittikleri zaman ne
kadar güzel ve hoş olursa olsun herhangi bir
bebeği değil “Elsa Prenses” bebeğini ısrarla istemektedirler. Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki aileler ve devlet bu gençleri eğitmek için,
işyerleri bu gençleri istihdam etmek ve yine
onlara ürün ve hizmet satmak için onları iyi tanımak ve önceliklerini iyi bilmek zorundadırlar.
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EKONOMİK GÖSTERGELER

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK

GÖSTERGELERİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, 2008-2019 Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
YIL

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

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

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

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

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

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

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

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

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

-0,90
0,62
0,51
1,55
1,03
0,88
0,85
1,53
0,29
0,24
10,88

0,57
0,28
1,21
1,60
0,17
0,69
0,92
-0,20
0,84
1,71
0,91

-0,03
1,29
-0,31
0,65
1,66
0,62
-0,97
-1,42
2,00
2,02
-2,53

-3,54
0,66
1,31
1,00
-0,12
1,11
-0,76
-0,33
2,98
1,37
-2,22

2019

0,45

0,09

1,58

2,98

2,67

0,09

-0,99

Kaynak: TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları, 2008-2019 Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
YIL

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

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

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

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

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

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

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

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

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

0,45
0,39
1,23
0,75
1,03
0,77
0,14
0,89
0,18
0,65
6,30

2,60
2,41
1,83
3,27
1,96
1,80
1,90
1,55
1,44
2,08
2,67

0,83
1,27
0,03
1,73
0,38
0,01
0,18
0,67
0,52
1,49
-1,44

-0,41
0,53
-0,30
0,58
0,38
0,46
-0,44
0,21
1,64
0,69
-0,40

2019

1,06

0,16

1,03

1,69

0,95

0,03

1,36

Kaynak: TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi

BELLİ BAŞLI ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TEKSTİL İHRACATI

Döviz Kurları (Ortalama)
2018
ABD DOLARI
Ocak
3,772
Şubat
3,778
Mart
3,881
Nisan
4,054
Mayıs
4,414
Haziran 4,628
Temmuz 4,748
Ağustos 5,730
Eylül
6,367
Ekim
5,859
Kasım
5,373
Aralık
5,306
Kaynak: TCMB
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EURO
4,591
4,673
4,785
4,984
5,222
5,407
5,545
6,607
7,425
6,742
6,106
6,039

2019
ABD DOLARI
4,9591
5,0827
5,2128
5,3530
5,4892
5,5879
5,6649

EURO
5,8056
5,9141
6,0285
6,1504
6,2792
6,3750
6,4437

Birim (1.000 $)

2018
Ocak-Haziran

2019
Ocak-Haziran

Değişim

Elyaf İhracatı

336.185

325.137

-3,3

İplik İhracatı

960.986

902.708

-6,1

Dokuma Kumaş İhracatı

1.299.052

1.139.937

-12 2

Örme Kumaş İhracatı

801.021

734.121

-8,4

Dokusuz Yüzeyler (non-woven), Keçeler,
Vatkalar

338.258

338.963

0,2

Diğer Tekstil Ürünleri ihracatı

453.650

400.880

-11,6

Türkiye Toplam Tekstil İhracatı

4.297.652

4.031 .906

-6,2

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Konsolide Rakamları
• Fasıl 50, 51, 52, 53, 54 ve 55’te yer alan ürünler dikkate alınmıştır.

