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Başkandan

Kıymetli Tekstil Terbiye Sanayicisi Dostlarım,
Dünyada hergün koşullar degişiyor ama hayat yine devam ediyor. Çünkü insanların
giyim ihtiyaçları hep olacaktır. Bugün baktığımızda sektörümüzün en büyük sorunlarından birkaçının VERİMLİLİK ,FİYAT ve KALİTE olduğunu görüyoruz. Bunun içinde
işletmelerin belli kumaş üretiminde uzmanlaşması gerektiğini düşünüyorum.
Herşeyi yapan işletmelerin bu saydığımız verimlilik ve kalite üretme kısmında sıkıntı
yaşayacağını görüyorum. Aslında bölgesel anlamda biraz uzmanlaşma vardır. Kahramanmaraş bölgesi pamuk örme ve indigo kumaşta, Bursa bölgesi dokuma kumaşta empirme ve düz, Trakya bölgesi örme, viskon ve pamukta fazla uzmanlaşmıştır.
Ama işletmelerin gelecek 10 yıl planlarını yaparken buna göre mümkün olduğunca
1-2 elyaftan üretilen kumaşlar üzerine işletmelerini kurgulamaları gerekir. İşletmelere baktığımızda özellikle pamuk kumaşta, viskon kumaşta, poliviskon kumaşta, denim kumaşta uzmanlaşan firmaların çok daha hızla büyüdüğünü göreceğiz. ANCAK
BÖYLE VERİMLİLİK, FİYAT ve KALİTEYİ YAKALAYARAK DÜNYA İLE REKABET EDİLEBİLİR.
Sektörümüzle ilgili diğer konu; işletmelerimizin makine yaş ortalaması 20 civarı oldu.
Aralıklarla makinelerimizi yeniledik ama beş yıl içinde gerek yaş gerek yeni teknolojilerle üretme zorunluluğundan sektörümüzü ciddi bir yatırım dönemi bekliyor.
Gelecekte su çok daha kıymetli hale gelecek bütün bunların planlama ve hazırlığını
bugünden yapmaya başlamalıyız.

Dr. Vehbİ Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Bir dahaki sayıda görüşmek üzere hoşçakalın.
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Bangladeşli aktivistler doğalgaz fiyat artışını protesto etti

Konfeksiyon Sanayicileri ve İhracatçıları Birliği (BGMEA) başkanı Rubana Huq, bu zamdan
sonra üretim maliyetinin % 1,5 oranında artacağını ve bunun da toplam üretim maliyetinde % 1’lik bir artışa sebep olacağını söyledi.
Rubana Huq gazetecilere verdiği demeçte “Bu
yüzde artışı pek yüksek gelmeyebilir, ancak her
kuruş için mücadele eden bir endüstride bu
artış büyük bir darbe olacaktır.” şeklinde görüş
bildirdi.

Bangladeş Sol Demokratik İttifakı, hükümetin
Temmuz ayı içinde yürürlüğe koyduğu doğalgaz fiyat artışına karşı bir protesto gösterisi
başlattı. Ülkenin en büyük muhalefet partisi
Bangladeş Milliyetçi Partisi de dahil olmak
üzere, neredeyse tüm muhalefet protestoları
destekledi.
Devlet tarafından yönetilen Bangladeş Enerji
Düzenleme Komisyonu Başkanı geçtiğimiz
haftalarda yaptığı açıklama ile ülkenin yeni
mali yılının ilk günü olan 1 Temmuz tarihinden

itibaren geçerli olacak şekilde, tüm kullanıcılar
için doğal gaz fiyatlarının ortalama %32.8 arttığını açıklamıştı.
Bangladeş Sosyalist Partisi genel sekreteri Khalequzz Zaman, hükümetin en fazla düşük gelirli halka zarar verecek olan zam kararını geri
çekmemesi halinde, üyelerinin gelecek Pazar
günü enerji ve mineral kaynakları bakanlığını
kuşatacağını söyledi.
İş dünyası da sanayi için kritik bir girdi olan gaz
fiyatını artırma kararını protesto etti. Bangladeş

Fas, yeni teknoloji kentine 10 milyar dolarlık yatırım
çekmeyi umuyor
Yerel bir yetkili, Fas’ın 10 milyar dolar değerinde yatırım çekmeyi ve kuzeydeki Tangier şehri
yakınlarındaki yüksek teknolojili bir şehirde
100.000 kişilik istihdam yaratmayı umduğunu belirtti. Bu doğrultuda Fas merkezli BMCE
Bank, «Tanger Tech Mohammed VI» isimli şehir
projesini geliştirmek için Çin devletine ait China Communications Construction Co (CCCC)
ve yan kuruluşu China Road and Bridge Corp
(CRBC) ile bir mutabakat zaptı imzaladı.
Faslı yetkili El Omari, “Ortağımızın Çinli olması
bu kentin de Çinli olacağı anlamına gelmiyor.
Uluslararası şirketlerin şehre yatırım yapmak
için yaptıkları başvuru sayısı, planladığımız
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inşaat alanını aşıyor” diye belirtti. Fas bu şehir
projesi kapsamında tekstil, otomotiv, havacılık,
kimya, yenilenebilir enerji ve gıda endüstrilerinde faaliyet gösteren şirketlere vergi teşvikleri
sağlayacak. Kent üç aşamada inşa edilecek ve
ilk etap 700 hektarlık alanı kaplayacak.
Kenti karayolu, demiryolu ve elektrik altyapısına bağlamak için çalışmalar başladı. Teknoloji
kenti, Tanger Med limanından faydalanacak.
Tanger Med limanı, yeni terminallerin açılması
ile konteyner taşımacılığı kapasitesini 9 milyona çıkarıp Akdeniz Bölgesinin en büyüğü olma
hedefini koruyor.

değil. Bir kıyafeti yıkamak, o kıyafetin ömrünü
ciddi oranda kısaltabiliyor. Westminster Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Prof.
Andrew Growes, BBC’ye yaptığı açıklamada,
kirleri çıkartanın makinedeki sürtünme olduğunu söylüyor, ancak sürtünme aynı zamanda
kıyafetin renk ve şeklini de bozuyor.

Çamaşırlarımızı yıkamaya son vermeli miyiz?
Moda tasarımcısı Stella McCartney, The Observer gazetesinde hafta sonu yayımlanan
röportajında “Hayatın temel kurallarından biri,
bir şeyi mutlaka temizlemeniz gerekmiyorsa, temizlemeyin” şeklinde görüş bildirirken
«kural kirin kurumasına izin vermek ve sonra
fırçalamak» diye ekledi. McCartney aslında bu
sözleri ilk kez söylemedi. Uzun süredir hem
giyeceklerin ömrünü uzatmak hem de çevre
üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle bu görüşü
savunuyordu. Plastik Sabun Vakfı’ndan Laura
Diaz Sanchez “Çamaşırlarımızı her yıkadığımızda ortalama dokuz milyon plastik mikrolif, doğaya karışıyor. Kıyafetlerin yapılış biçimi kadar,

yıkama biçimimiz de bunu etkiliyor. Ancak, kıyafetlerimizi ne kadar çok yıkarsak, o kadar çok
mikrolif doğaya salınıyor.” diyerek bu görüşü
destekledi. Sanchez, çamaşır yıkadığımızda da
makineleri düşük sıcaklıklarda tutmayı ve sıvı
deterjan kullanılmasını tavsiye ediyor. Laura
Diaz Sanchez “Toz deterjanlar daha çok sürtünme yaratıyor ve böylece daha çok mikrolif
salınıyor. Ancak sıvı detarjan daha yumuşak,
sürtünme azaldıkça mikrolif de azalıyor.” diye
konuştu. «Sürtünmeyi azaltmak için, çamaşır
makinelerinin aşırı yüklenmesinden de kaçınılması gerekiyor» diye tavsiyede bulundu.
Bununla birlikte sorun sadece mikrolifler de

Çevreci hayır kuruluşu Wrap’in, “Love Your Clothes-Kıyafetlerinizi Sevin” kampanyasından
Sarah Clayton da kotların yıkanmamasından
yana. İki giyim arasında havalandırılmasını tavsiye ediyor. “Lekelenirlerse, tüm kotu yıkamak
yerine, suyla lekeleri çıkartmayı deneyin. diye
belirtiyor. “ Kotunuzu yıkamamak kulağa biraz nahoş gelse de, ünlü kot markası Levi’s’ın
CEO’su Chip Berngh de aynı fikirde. Bergh, Mayıs 2014’te giydiği kotu hiç yıkamadığını gururla söyleyince, insanlar rahatsız olmuştu. Beş yıl
sonra CNN’e konuşan Bergh, kotun 10 yıllık olmasına rağmen hâlâ hiç yıkanmadığını söyledi.
Birçok sektör yetkilisi Bergh’e katılıyor ve kottaki mikroplardan kurtulmak için, yıkamak yerine
dondurucuya koymayı tavsiye ediyor. Groves
“Tanıdığım birçok kişi, kotlarını yıkamıyor. Garip görünebilir. Sonuçta günlük giydikleri bir
kıyafet. Ancak renginin solmasını istemedikleri
için yıkamıyorlar.” diye ekliyor. Groves, bu tavrı
sadece kotlarda değil, bütün kıyafetlerde görmek istediğini de sözlerine ekliyor.

Zimbabwe, endüstriyel kenevir yetiştiriciliğini yasallaştıracak

Zimbabwe, çiftçilerin ihracat için endüstriyel
kenevir yetiştirmelerine izin verecek şekilde
yasalarını değiştirecek. Hükümet keneviri şu
anda ülkenin en büyük ihracat ürünü olan tütünün gelecekteki alternatifi olarak görüyor.
Endüstriyel kenevir ağırlıklı olarak tekstilde elyaf üretiminde ve kağıtta kullanılıyor ve ayrıca
yenilebilir tohumlar üretilebiliyor.Zimbabwe
yasaları kenevirin yalnızca tıbbi ve bilimsel kullanım için ekilmesine izin veriyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Moyo, yaptığı basın
toplantısında Adalet Bakanının yasada yapılacak değişiklikler ile ilgili görevlendirildiğini ve
böylece kenevir yetiştirecek insanların suçlanmasına gerek kalmayacağını açıkladı.
Aynı basın toplantısında açıklama yapan Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, “endüstriyel kenevirin ülkenin sanayi ve ihracat altyapısını genişleteceğini” belirtti.
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ABD konfeksiyon sektörü işgücü sıkıntısı çekiyor

Son yıllarda birçok sektörde üretimin ABD’ye
dönmeye başlamasıyla birlikte, özellikle konfeksiyon sektöründe işgücü sıkıntısı çekiliyor.
Bu sorun, 20. yüzyıl sonundaki tüketici eğilimlerindeki değişime bakılarak anlaşılabilir. 1960’lı
yıllarda ortalama bir hane halkı, yıllık gelirlerinin yüzde 10’undan fazlasını giyim eşyalarına
harcıyordu. Bu toplamın % 95’i ABD’de üretilen
ve satılan düşük kaliteli ürünleri temsil ediyordu. 1980’lerde ve 90’larda daha düşük bir maliyetle daha fazla kıyafet, daha fazla ayakkabı,
daha fazla şeye ihtiyaç duyulduğu duygusu
arttı. Şirketler tüketici talebine ayak uydurmak
için, daha küçük marjlarda daha fazla hacim
aradılar. Seri üretim ve satış popüler hale getirildi ve ABD konfeksiyon imalat endüstrisi mühendislik, işletme ve mekanik işlerin yurt dışına
taşınmasıyla ciddi bir darbe aldı. Geçtiğimiz 30
yıl, giyim ve dikilen ürün endüstrisinde ABD
yerli üretimi düşüş görmeye devam etti ve
2010 yılına kadar, dünyadaki giysilerin sadece
yüzde 2’si ABD’de yapıldı.

Ancak Y kuşağı (Millennials) satın aldıkları
ürünlerin nerede ve nasıl yapıldığı, onları kimin
ürettiği hakkında bilgi edinmek istiyor. Yerli
üretimin yüksek standartlarını ve yerli iş büyümesinin katma değerini takdir ediyorlar. Bu
doğrultuda birçok ABD’li firma üretimini ülkeye geri getirmek yönünde karar aldılar.
Bununla birlikte yıllar geçtikçe, becerilerde nesiller arası fark büyüdü. Eğitim programları ve
teknik eğitim azaldı ve üretimde kariyer yapma
fikri yeni nesli pek cezbetmedi. Otomasyonun
uygulanması, makinelerin montaj hattı boyunca insanların yerini almaya başlaması başka
bir zorluğu ortaya çıkardı. Mevcut koşullarda
ABD konfeksiyon sektöründe yetenekli işgücü
bulma sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorunu aşmak için
ABD’li sektör yetkilileri gelecek neslin işgücünü
eğitmek ve teknik kariyer konusundaki algılarını değiştirmek amacıyla, yeni kaynaklar ve iş
programlarına yatırım yapmayı planlıyorlar.

Deodorant vücut kokunuzu durdurmaya yeter mi?

Rosie Broadhead “Vücut kokusuna neden olan
ter değil, bakteriler. Bu yüzden vücuttaki kokunuzu azaltmanıza yardımcı olacak sağlıklı bir
mikrobiyom sağlamak için tekstillere sağlıklı
bakteri dahil ettik. Mikrobiyomdaki bu değişiklik vücudunuzun kokusunu azaltma, hücre
yenilenmesini teşvik etme ve cildin bağışıklık
sistemi için gerçekten çok iyi” diye ekledi.

Deodorantlar vücut kokunuzu durdurmaya
yetmediği zaman, içinde gömülü canlı bakterilere sahip fütüristik tarzdaki yeni bir elbise,
bu hoş olmayan kokularla savaşmaya yardımcı
olabilir. Tasarımcı Rosie Broadhead soluk gri
renkli, uzun kollu “Skin II” isimli giysinin, sağlıklı
probiyotik bakteriler içerdiğinden vücut kokusunu azalttığını söyledi.
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Skin II’yi ticarileştirmeyi planlayan Broadhead,
aynı teknolojiyle bir spor giyim serisi tasarlamayı umuyor. Broadhead bu teknolojinin
sürdürülebilirlik açısından da kolaylık sağlayacağını belirtiyor. Vücut kokusunu azaltmak,
elbisenin çok sık yıkanması ihtiyacını azaltıyor.
Yapılan testler, elbise içindeki bakterilerin 30
derecelik bir yıkamaya dayanabildiğini gösterdi. Broadhead “İnsanlar sürdürülebilirlik ve
çevre konusunda daha bilinçli hale geliyor.

Yedikleri yemek ve ciltlerine sürdükleri kozmetik ürünlerden endişe duyuyorlar. Ancak giysilerimizdeki toksik kimyasallar hakkında daha
az şey biliniyor. Bu yüzden zamanla insanların
sağlık hizmetlerinden daha fazla haberdar olacağını düşünüyorum ” diye ekledi.

Almanya tekstil sektörü üretimde kısıntıya gidiyor

Alman tekstil üreticileri, imalat sektörünün
durgunluk içinde olması nedeniyle, toplu işten
çıkarmaları önleme amaçlı, kısa süreli çalışma
sisteminden yararlanıyorlar. Tekstil sektöründe
faaliyet gösteren firmaların %25’inin «Kurzarbeit» diye adlandırılan bu sistemi uyguladığı
belirtiliyor.
Kurzarbeit programı, 2008-2009 yıllarında yaşanan ekonomik durgunluk döneminde birçok
şirket tarafından kullanılmış ve bu sayede fabrika kapasite kullanımının düşük olduğu durumlarda, çalışanların çalışma saatlerinin azaltılarak
ve işçilerin kayıp maaşlarının bir kısmını tazmin
etmesini sağlayarak, işçilerin işlerini korumalarını sağlamıştı.
Bu ayın başlarında yaklaşık 2.000 şirket ile yapılan bir Ifo araştırması, üreticilerin %8,5’inin
önümüzdeki üç ayda kısa saatlerde çalışmayı
beklediğini ve bu rakamın 2013’ün başından
bu yana en yüksek seviyeyi bulduğunu ortaya
koydu.

Almanya’da Haziran ayında açıklanan verilere
göre işsizlik oranı %5’te kaldı. Hükümet, ekonominin bu yıl ılımlı bir şekilde %0.5 oranında
büyümesini bekliyor.

nelik sorunların sona ermediğine işaret ediyor
ve ekonomik büyümenin neredeyse kesinlikle
yavaşladığını hatta muhtemelen ikinci çeyrekte daraldığını belirtiyorlar.

Almanya ihracatı mayıs ayında beklenenden
daha güçlü bir toparlanma kaydetti. Ancak
analistler bu yükselişe rağmen üreticilere yö-

Singapurlu araştırmacıların yaptığı ‘Akıllı’ giysi, giyilebilir
teknolojiye olan ilgiyi artırabilir

Singapur’daki araştırmacılar, kulaklık ve akıllı
saatler gibi kablosuz cihazlarda sinyalleri artırabileceğini ve pil ömründen tasarruf edilebileceğini söyledikleri ‘akıllı’ kıyafetler geliştirdiler.
“Meta malzeme” olarak adlandırılan buluş, Bluetooth ve Wi-Fi gibi radyo dalgalarının, dışarıya her yöne yayılmak yerine giyilebilir cihazlar
ve giysi arasında kaymasını sağlıyor. Singapur
Ulusal Üniversitesi’nden bilim adamlarına göre,
bunun anlamı, Apple Watches ve AirPods gibi
sensörler ve giyilebilir teknolojilerin daha güçlü bağlantılar kurup enerji tasarrufu sağlayabilecekleri anlamına geliyor.

Yardımcı profesör John Ho “Bu tişört, vücudumuzun etrafındaki cihazların kablosuz bağlantısını 1000 kat artırıyor” dedi. Ho “Bu teknolojinin, sporcuların veya hastaların hayati
belirtilerini ölçmek için de kullanılabileceğini“
söyledi.
Singapur araştırma ekibi, normal kıyafetler gibi
yıkanabilen, kurutulabilen ve ütülenebilen tasarım üzerine geçici bir patent aldı ve ürettikleri malzemenin metresi sadece birkaç dolara
mal oldu.
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Çinli hazır giyim üreticileri, Hindistan’a
Bangladeş üzerinden giriyor
Hindistan’ın, Bangladeş’ten en fazla ithal ettiği
tekstil ve konfeksiyon ürünleri pantolon, şort,
gömlek ve tişört olarak sıralanıyor. Bangladeş’ten
yapılan yüksek ithalat hacmi, Hindistan’da tekstil
sektöründe durgunluğa neden olan ana etkenlerden biri. Bangladeş, Çin’den sonra dünyada
hazır giyimdeki ikinci en büyük paya sahip.
Çinli tekstil şirketleri ise Bangladeş’teki üreticilere elyaf ve kumaş sağlıyor ve bitmiş ürün

olarak Hindistan’a ihraç edilmesine katkıda
bulunuyor. Bangladeş, hazır giyim ürünleri
de dahil olmak üzere Hindistan’a 60’dan fazla
ürünü gümrüksüz bir şekilde ihraç edebiliyor.
Bangladeş’ten Hindistan’a yapılan giysi ihracatının değeri son beş yılda yüzde 480 arttı. Bu
artıştan en büyük faydayı ise dolaylı bir şekilde
Çin’in sağladığı düşünülüyor.

rine GST (Hindistan’da mal ve hizmet temini
üzerine uygulanan dolaylı bir vergi) uyguluyor, ancak Bangladeş’ten ithal edilen aynı
ürünlerden iç piyasada herhangi bir vergi
alınmıyor. Maliyet farkı bu nedenle yüzde
10-15’e kadar çıkabiliyor. Bunun yanı sıra Batı
Bengal’den yapılan nakliye ile karşılaştırıldığında, Bangladeş’ten yapılan nakliye masrafları ihmal bile edilebiliyor.

Hindistan, iç piyasada satılan tekstil ürünle-

Bangladeş, ABD-Çin ticaret savaşından en iyi şekilde
yararlanmak istiyor
deş’in küresel pazarlara yaptığı total ihracatın
% 16.96’sını ithal etti.

Yerel bir deri eşya & ayakkabı üreticisi ve ihracatçısı olan Apex Footwear Limited, geçtiğimiz günlerde Çin’deki tedarik organizasyonlarını yeniden konumlandırma planlarının
bir parçası olarak Bangladeş’ten tedarik etme
niyetlerini ifade eden iki ABD markası tarafından denetlendi.
Bu iki yeni alıcı, devam eden ABD-Çin ticaret savaşının tetiklemesi sonucu Bangladeşli
üreticilerle bağlantı kurmak için son zamanlarda Apex Ayakkabı ile müzakerelere başladı. Bangladeş’in ABD pazarına deri ihracatı,
ticaret savaşından şimdiden kazançlı çıkarak,
son tamamlanan mali yılda% 34 büyüme
kaydetmiştir. İhracat Teşvik Bürosu (EPB) verilerine göre, Bangladeş ayakkabı dahil deri ve
deri eşya ihracatı, bir önceki mali yılda 154.47
milyon $ olan ihracatını % 34.10 artışla 207.13
milyon $ a çıkardı.
Apex Footwear Ltd’in genel müdür yardımcısı
Abdul Momen Bhuiyan, Dhaka Tribune’e “ABDÇin tarife gerginliğinin yayılma etkisi olarak,
mevcut ithalatçılardan gelen siparişler hali
hazırda artmıştır. Ayrıca, yeni markalar da bizden deri ayakkabı tedarik etmeye istekli. Tarife
henüz uygulanmadıysa da, bazı alıcılar tedarik
kaynaklarını kademeli olarak değiştirmeye çalışıyorlar ” açıklamasında bulundu.
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MB Knit Fashion Ltd genel müdürü Muhammed Hatem, Dhaka Tribune’a “ABD ve Çin arasındaki tarife geriliminin etkisi sonucu, daha
önce Çin’de üretimi yapılan, ayda 300.000 dolar değerinde T-shirt tedariğini şimdi biz gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Momen, “Vietnam, Çin’den kayan siparişlere
zaten doymuş durumdayken, sentetik ve deri
dışı mallar Kamboçya’ya taşınıyor. Deri ayakkabılar Bangladeş’e doğru geliyor ancak biraz
zaman alacak,” diyor.
Ticaret savaşı deri endüstrisi gibi, diğer sektörler için de faaliyet alanları açtı, özellikle
hazır giyim sektörü, ABD pazarındaki gerginlikten yararlanarak daha da büyüyecektir. Naryanganj merkezli bir örme üreticisi olan MB
Knit Fashion Ltd, son altı aydır iki yeni markanın yaklaşık üç yüz bin adetlik tişört siparişlerini tedarik ediyor ki bu miktar daha önce
Çin’den tedarik ediliyordu.
Bangladeş’in ABD pazarına yönelik giyim ihracatı bir önceki yıla göre % 14,60 artışla 6,13
milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD, Bangla-

Ayrıca, çok sayıda yeni perakendeci, fiyatları göz önünde bulundurarak tedarik zincirini
Çin’den Bangladeş’e yeniden konumlandırmayı düşünmektedir. Hazır giyim sektöründeki
kaynaklara göre, Walmart totalde 220 milyon $
‘lık satın alımının, 190 milyon $’ lık örme ürünleri (Tişört) kısmını Bangladeş’ten ithal edecektir.
BGMEA Başkanı Rubana Huq, Dhaka Tribune’e
yaptığı açıklamada “Şu anda, 200 milyar dolar
değerinde ithalatta, 3.7 milyar dolarlık hazır
giyim mallarını içeren 5.733 tarife mevcut. Bu
miktar, şu anda ABD’nin Çin’e dayattığı% 25
vergisi altında ”dedi.
Aynı zamanda Mohammadi Grubunun genel
müdürü olan Rubana, “Genel olarak ABD’nin
Bangladeş’ten yapılan ithalatı aylık bazda %
11 arttı. Yıllık büyüme rakamlarına göre hacimler % 5.5, değer ise % 6.6 arttı” dedi ve ekledi
‘Bangladeş ve Kamboçya, yıllık büyümede%
10.2, Pakistan% 10.16, Hindistan% 8.5, Çin%
6.8, Vietnam% 4.7 artış kaydetti, yani Bangladeş
büyümeye devam ediyor, ancak değer açısından büyüme dikkatle gözlemlenmelidir.’

Vietnamlı konfeksiyon üreticileri kazançlı AB ticaret
anlaşmasında aksaklıklarla karşı karşıya kalabilir

AB ve Vietnam arasındaki serbest ticaret anlaşması sürecinde, İtalyan tekstil üreticileri ve
Avrupa Konfeksiyon ve Tekstil Konfederasyonu
(Euratex), Vietnam’da son üretim sürecinden
geçmiş olan Çin ürünlerinin vergisiz bir şekilde
AB’ye girmesini önlemek için görüşmelerde
bulundu.

Bir düzineden fazla serbest ticaret anlaşmasıyla desteklenen Vietnam, küresel imalat tedarik
zincirinde kilit bir rol oynamaya başladı. En
son olarak ise AB Komisyonu’nun Ticaretten
Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile Vietnam
Ticaret Bakanı Tran Tuan Anh tarafından imzalanan serbest ticaret anlaşması (EVFTA) ile
Vietnam ile AB üyesi 28 ülkenin ticaretini yaptığı malların neredeyse tüm gümrük vergileri
ortadan kalkacak.
Analistler Vietnam’ın toplam ihracatının yaklaşık %10’unu oluşturan ve şu anda %9’luk AB
tarifelerine tabi olan giyim sektörünün, geçtiğimiz ay sonuçlanan EVFTA anlaşmasından en
büyük faydayı sağlayacağını belirtiyorlar. AB
halihazırda Vietnam konfeksiyon sektörünün
ABD’den sonra en büyük ikinci pazarı konumunda bulunuyor ve Vietnam toplam hazır
giyim ihracatının %15’ini oluşturuyor.
Bununla birlikte Vietnam tekstil ve konfeksiyon sektörü bazı sorunlar ile de karşı karşıya
bulunuyor. Vietnam hazır giyim yabancı moda
şirketleri için popüler kaynak haline gelirken,
emek yoğun dikiş ve kesim işlemlerinde eleman işgücü sıkıntısı yaşanıyor.

Ho Chi Minh şehri merkezli işe alım şirketi
Navigos Search’e göre, düşük ücret ve uzun
saatler, yeni fabrikaların 2018’den bu yana
%7 oranında artan işçilere olan talebini karşılamayı zorlaştırıyor. Navigos Genel Müdürü
Mai Nguyen, “Bu endüstri her zaman insan
kaynağından, özellikle de uzmanlık becerisine
sahip üst düzey çalışanlardan yoksundur” diye
ekledi. Firma sahiplerine göre “Boyama veya
dokuma makinelerini işletecek kişileri bulmak
kolay. Onlar işçi, onları eğitebiliriz. Ancak kimya
ve boyama konusunda derinlemesine bir bilgi
birikimine sahip deneyimli kimya mühendisleri bulmak sıkıntı yaratıyor”.

Vietnam konfeksiyon imalatında kullanılan
hammaddelerin yaklaşık %70’i resmi verilere göre denizaşırı ülkelerden ve özellikle de
Çin’den geliyor. Buna rağmen Vietnamlı sanayiciler kendi hammaddelerini üretme yönünde yatırımdan kaçınıyorlar. Vietnamlı bir sanayici «Boyamaya yatırım yapmaya niyetimiz
yok. Sermaye yoğun ve yüksek vasıflı işçilerin
çalışmasını gerektiriyor» diye görüş bildirdi.
Başka bir sanayici ise «İthalat bizim gibi küçük
firmalar için daha ucuz, daha basit ve daha hızlı» diye ekliyor.
Şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıktaki
bir fabrika sahibi, çoğunlukla kadın kıyafetleri ürettiğini ve Almanya’nın en büyük ihracat
pazarı olduğunu söylüyor. “Menşe noktası”
konusu bizim için önemli. Çin’den ziyade AB
ile serbest ticaret ilişkileri kurmuş olan Güney
Kore’den malzeme ithal etmeyi düşünüyoruz
”dedi. “Daha yüksek maliyet bizim için daha az
kar demek, ancak şu anda yapabileceğimiz en
iyi alternatif yol bu.” şeklinde ekledi.

Vietnamlı tekstil ve konfeksiyon üreticileri için
diğer bir zorluk ise AB’nin getirdiği sıkı kurallardan ileri geliyor. EVFTA anlaşmasına göre
tarifesiz ticaret için hem tekstil materyalinin
hem de bitmiş ürününün kendisinin Vietnam
menşeli olmalı ya da AB’nin halihazırda serbest
ticaret anlaşması olduğu bir ülkeden gelmesi
gerekiyor. Bu durum kısmen, Çin gibi ülkelerden gelen ucuz ithalata karşı mücadele eden
Avrupalı üreticilerin güçlü lobi faaliyetleri sonucu gerçekleşti.
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Avustralya yün fiyatları, Çin-ABD ticaret savaşının ortasında
kaldı

Çinli giyim üreticileri tarafından tercih edilen
Avustralya yününün fiyatı, son iki haftada %20
kadar düştü. Satış raporları, Çin-ABD ticaret
savaşının artmasıyla birlikte, firmaların açık artırmalarda teklif verme konusunda geri durduğunu gösteriyor.

Fiyat düşüşleri 1 Ağustos tarihinde Washington’un Çin’den yapılacak ithalatlarda uygulanacak yeni tarifelerin kıyafet ve ayakkabı ürün
grubunu da içereceğini açıklamasından hemen sonra geldi. Çin’deki fabrikaların, son dönemde sokak modası ve spor teçhizatına kadar
hemen hemen her ürün grubunda kullanılan
yüne olan talebini azaltacaklarını açıkladıktan
sonra yün fiyatları düşmeye başladı.
Satış raporları, tekliflerin özellikle Batı Avustralya’daki Fremantle müzayedesinde zayıf kaldığını, satış noktalarının yarıdan fazlasının alıcı
bulamadığını belirtti. Ülkedeki diğer iki büyük
satış merkezi olan Sidney ve Melbourne’de de
fiyatlar baskı altında. ABD’nin en son açıkladığı
tarifelerin bir kısmında yürürlüğe girme tarihi 1

Eylül’den 15 Aralık’a çekilmesine rağmen, yün
fiyatları düşmeye devam ediyor.
Bazı çiftçiler fiyat düşüşünü önlemek için açık
artırmadan önce yün balyalarını geri çekmeye
başladı. Açık arttırmalarda ciro geçen hafta başından bu yana üçte bir oranında düştü.
Avustralya, fiyatların Çinli yün üreticileri ve İtalyan giysi üreticileri tarafından yönlendirildiği
küresel ince yün ihracatının yüzde 90’ını kontrol ediyor.

Anlaşmasız bir Brexit, İngiltere’nin Avrupa Birliğine olan
satışlarında 16 milyar dolarlık kayba yol açabilir

Birleşmiş Milletler Ticaret Ajansı UNCTAD’ın geçtiğimiz günlerde
yayınlandığı bir rapora göre, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ni bir ticaret anlaşması olmadan terk etmesi durumunun, İngiltere’ye AB
satışlarında 16 milyar dolarlık kayba mal olacağını gösterdi. Bu kayıp İngiltere’nin AB’ye olan ihracatının % 7’sine denk geliyor.
Sektör bazında yapılan çalışmada, motorlu taşıt ihracatında 5
milyar dolar, hayvansal ürünlerde 2 milyar dolar ve hazır giyim ve
tekstil sektöründe 2 milyar dolarlık kayıp olabileceği öngörülüyor.
Bunun yanı sıra İngiltere’nin AB dışındaki ülkelere yaptığı ihracatın
%20’sini oluşturan Türkiye, Güney Afrika, Kanada ve Meksika gibi
ülkelerde de risk oluşmuş durumda. Anlaşmasız bir Brexit halinde İngiltere bu ülkelere yaptığı ihracat kalemlerinde daha yüksek
gümrük tarifesi tehdidi ile karşı karşıya kalacak.
İngiltere, AB’den çıkmadan önce anlaşma yapmazsa, otomobil,
işlenmiş gıda, giysi ve tekstil vergilerinin artması nedeniyle ilave
2 milyar dolar daha kaybedebilecek.
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Çin ve Vietnam menşeli tekstil ürünlerinde
damping soruşturması

Çin ve Vietnam menşeli “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)”
ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden
geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ’i, Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yerli üreticiler, tekstil sektöründeki
söz konusu ürünlere yönelik mevcut önlemin
yürürlükten kaldırılacağı gerekçesiyle nihai

gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulundu.
İncelemede, dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve
zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu anlaşıldı. Bu
doğrultuda, Çin ve Vietnam menşeli ürünlere
yönelik nihai gözden geçirme soruşturması
açılmasına karar verildi.
Soruşturma sonuçlanıncaya kadar dampinge
karşı önlemler uygulanmaya devam edilecek.

Türkiye, ABD’yi ticareti artırmak için
engelleri kaldırmaya davet etti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz haftalarda ABD Ticaret
Bakanı Wilbur Ross ile yapılan görüşme sonrasında “100 milyar
dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ABD’nin ikili ticaretimizi artırmada engel teşkil eden bazı politikaları kaldırması konusundaki “açık beklentisini” ifade ettiğini söyledi.
Ruhsar Pekcan meslektaşı ile sivil havacılık, otomotiv, kuyumculuk, mobilya, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde Türkiye’nin ihracatını artırmayı konuştuklarını belirtti.
ABD büyükelçiliği, Ross ve Pekcan’ın 100 milyar dolar ticaret yapmak için iki tarafın da sıkı çalışması gerektiği konusunda hemfikir
olduklarını belirtti. ABD, Türkiye’yle ticaretin 2017’de 24 milyar dolar olduğunu, ABD’nin ise 1,5 milyar dolar ticaret fazlası verdiğini
ekledi.
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Almanya sürdürülebilir tekstil için ‘yeşil düğmeye’ imza attı

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd
Müller, tedarik zincirinde küresel bir sorumluluk etiğine ihtiyaç olduğunu belirtti ve tekstil
üretimini iyileştirmeye yardımcı olmak için
tasarlanan hükümet düzeyindeki dünyanın
ilk sürdürülebilirlik etiketi olan Yeşil Düğme’yi
(Grüne Knopf ) tanıttı.

Yeşil Düğme içeren ürünlerin en az 26 sosyal
ve çevresel standardı yerine getirmesi gerekiyor. Sosyal kriterler arasında geçerli yasal asgari ücret ve fazla mesai gibi haklar ve çocuk ve
zorla çalıştırma yasağı gibi tedbirler bulunuyor.
İşyerinde güvenlik ve sağlık düzenlemelerine
uyum (örneğin temiz içme suyu ve koruyucu
giysiler gibi yangından yeterli korumayı sağlayan önlemler) da önemli kriterler arasında yer
alıyor.
Çevresel kriterler, tekstil terbiyesi ile ilgili konuları içeriyor. Örneğin, insan sağlığına ve çevreye zararlı atık su ve kimyasallarla ilgili minimum
gereklilikler bu kapsamda yer alıyor. Şimdiye
kadar aralarında uluslararası moda şirketleri ve
markalarının da bulunduğu yaklaşık 70 şirket
Yeşil Düğme’ye ilgi duyduklarını belirttiler. Yeşil

Düğme’nin Almanya dışındaki yabancı şirketlerin de ilgisini çektiği belirtiliyor. Birçok şirket
şu anda test sürecinden geçiyor. Bu şirketlerden 27’si ilk Yeşil Düğme ürünleriyle önümüzdeki günlerde satışa başlayacak.
Yapılan açıklamada Alman Federal Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının 30 Haziran
2021 tarihine kadar olan tanıtım aşamasında
ilk incelemelerin masraflarını ödeyeceği, daha
sonra şirketlerin oluşacak masrafları kendilerinin ödemek durumunda kalacağı belirtildi.

Avrupa ile ticaret statüsünü kaybetme riski ile karşı karşıya
olan Kamboçya, tekstil işçilerinin ücretlerini yükseltiyor
Yetkililer, Kamboçya’nın önümüzdeki yıl tekstil ve ayakkabı endüstrisindeki işçilerin yasal asgari ücretini, Avrupa Birliği’nin insan
hakları ve siyasi sicili konusundaki baskısı nedeniyle % 4,4 ‘lük artışla aylık 190 $’ a çıkardıklarını söylediler.
Hazır giyim sektörü Kamboçya’da en fazla istihdamı sağlıyor ve
her yıl ekonomiye 7 milyar dolar kazandırıyor. Avrupa Birliği Şubat
ayında ülkenin özel ticaret statüsünü askıya alabilecek bir süreci
başlattı. Kamboçya, halihazırda dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin çoğunun AB’ye vergisiz olarak ürün ihraç etmelerini sağlayan
EBA ticaret programından yararlanıyor. Avrupa tercihlerinin yeniden incelenmesi, muhalefet lideri Kem Sokha’nın tutuklanması ve
partisinin feshedilmesi ile başladı.
Toplu İşçi Hareketi Başkanı Pav Sina, 195 dolarlık taleplerinin gerisinde kalmasına rağmen sendikaların yeni zammı kabul edeceğini söyledi. Bu rakam bizim istediğimiz gibi olmasa da, Kamboçya’nın ticari statüsü konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırılması
adına olumlu bir adım diye ekledi.
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İTÜ - İTHİB İŞBİRLİĞİ İLE
TÜRKİYE’NİN İLK TEKNİK TEKSTİLLER
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, öğrencinin,
yenilikçi ve özgün teknik tekstil ürünleri tasarlama, geliştirme ve ürün kalitesini değerlendirme becerisi kazanmasının yanı sıra, programın
sunduğu disiplinler arası perspektif sayesinde
mesleklerinde rekabet avantajı yaratabilme
potansiyelini bünyesine katacağını dile getirdi.
Kaynak: www.ithib.org.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Tekstil
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, tekstildeki dönüşümün somut adımlarını lisansüstü
programı işbirliği ile attı. Programın, Türkiye’de
Teknik Tekstiller alanında sektörün gelişimine
liderlik edecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine ve üniversite-sanayi işbirliği vasıtasıyla
firmaların AR-GE potansiyellerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Programa ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
İsmail Gülle, “2019 yılı öğrenci yerleştirmelerinde Tekstil Mühendisliği bölümü, en çok tercih
edilen bölümlerden biri olarak, kontenjanlarını
neredeyse tamamen doldurdu. Eminim ki, lisansta gördüğümüz ilgiyi lisansüstü programlarımızda da göreceğiz. Ayrıca Tekstil ve Hammaddeleri sektörümüz, 4.3 dolar olan birim
değeri ile, en çok katma değer üreten sektörlerimizden birisi. Bizleri en çok motive edecek
netice; yapılan projeler ve yazılan tezlerin hayata geçerek, ülkemize birer milli teknoloji ürünü olarak katma değer sağlayabilmesidir. TİM
olarak belirlediğimiz ‘Dış Ticaret Fazlası Veren
Türkiye’ hedefimize ancak geliştireceğimiz milli
teknolojiyi ihraç ederek ulaşabiliriz.” dedi.
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz;
tekstilin üretim, ihracat ve istihdam açısından
Türkiye ekonomisi için vazgeçilmez sektör-
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lerinin başında geldiğini dile getirerek, bu yıl
başlatılan Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam
Projesi kapsamında bölüm kontenjanlarının
yüzde 42’den 92’ye çıktığını, aynı zamanda bölüm puanlarının ise 100 puan arttığını ifade etti.
Teknik Tekstiller Yüksek lisans programına ilişkin
önemli açıklamalarda bulunan Öksüz: “Üniversite-sanayi işbirliği konusuna gösterdiğimiz
hassasiyet ile bu yıl ilk kez İTÜ’de tezli Teknik
Tekstiller Yüksek Lisans Programını başlatıyoruz.
Sektörümüz ve ülkemiz için attığımız bu somut
adım ile gençlerimizin sektöre daha geniş bir
perspektifle daha nitelikli bir şekilde başlamasını umut ediyoruz. Teknolojik gelişmeler dünyayı hızla dönüştürüyor. Bu vizyonu da ancak
ve ancak üniversite-sanayi işbirliğinin en somut
örneklerinden biri olan İTÜ ile gerçekleştirdiğimiz bu yüksek lisans programı gibi projelerle
yakalayabiliriz” ifadelerine yer verdi.
İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın,
Teknik tekstiller alanında Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan söz konusu program ile sektörün gelişimine liderlik edecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanmasının yanı
sıra, firmaların AR-GE potansiyellerinin geliştirilmesine de destek olunacağını belirtti. Programda eğitim gören öğrencinin, yenilikçi teknik
tekstillerin farklı alanlarında, hammaddeden
nihai ürüne kadar yer alan tüm süreçler hakkında detaylı bilgiye sahip olacağını dile getiren

Munich Fabric Start Fuarında
İTHİB Rüzgarı
Avrupalı tekstil üreticilerini, tasarımcılarını ve
distribütörlerini tek bir çatı altında toplayan
Munich Fabric Start 3-5 Eylül 2019 tarihlerinde
Munich Order Center’da gerçekleştirildi. Çok
sayıda ünlü kumaş ve aksesuar üreticisi de dahil
olmak üzere 40 ülkeden 1.000’den fazla uluslararası tedarikçinin yer aldığı Munich Fabric Start
Fuarına, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından bu yıl 12. kez
milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi.
İTHİB Yönetim Kurulu Üyeleri Türk
katılımcıları ziyaret ederek görüş
alışverişinde bulundu
Gerçekleştirilen fuarda İTHİB Yönetim Kurulu
Üyeleri Natan Yakuppur ve Muammer Akçay,
Türk katılımcı firmaların standlarını ziyaret ederek fuara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan İTHİB Yönetim
Kurulu Üyeleri Türk firmalarının bu denli artan
bir ilgiyle fuarı takip etmelerini olumlu karşıladıklarını ifade ettiler. İTHİB Yönetim Kurulu
Üyeleri Türkiye ve dünyada markalaşmış ya da
markalaşma yolunda olan firmaların yanı sıra,
Avrupa pazarına açılmak isteyen firmaların da
bulunması Türk tekstil sektörünün dış pazarlara

entegrasyonunun arttığını gözler önüne serdiğine dikkat çektiler.
49 Türk firması ile katılım sağlandı
İTHİB tarafından organize edilen Milli Katılım
Organizasyonu kapsamında 49 Türk firması yer
almak olup; Munich Fabric Start fuarına bu dönemde toplamında yaklaşık 280 Türk firması katılım sağladı. Bir önceki dönem 42 firmanın Milli
Katılım Organizasyonu ile gerçekleştirilen fuar
ziyareti, bu dönem rekor seviyede gerçekleşmiş
olup; önümüzdeki dönemlerde de ilginin hızla
artacağı öngörülmektedir.
Avrupa tekstil pazarı için önemli bir giriş noktası
teşkil eden bu fuarla, Türk tekstilinin en büyük
ihracatçılardan biri olduğu Avrupa pazarıyla,
tekstil ve hammaddeleri ihracatçılarını buluşturmak ve Avrupa pazarında Türkiye’nin yerini
koruyarak payımızı daha da artırarak hedeflenen ihracat değerlerine ulaşabilmeyi amaçlayan İTHİB, Milli Katılım Organizasyonu düzenlediği Munich Fabric Start ile üye firmalarını her
yıl artan oranla buluşturmaya devam etmeyi
hedeflemektedir.
Kaynak: www.ithib.org.tr
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‘Türkiye 100’ için başvurular
başladı
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen “Türkiye 100”
programı için başvurular başladı.

Başvuru koşulları
“Türkiye 100” programına, 31 Aralık 2015 ve öncesinde kurulan, 2016’da en az 500 bin lira satış
gelirine sahip, 2018’de en az 1,5 milyon satış
geliri yakalamış ve 2016-2018 döneminde satış
gelirini en az yüzde 10 artıran şirketler başvurabilecek.
Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de
bulunması şartı aranırken, kamu ortaklığı veya
halka açık şirketler, yurt dışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesi ve hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir
kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları
geçerli sayılmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde, Türkiye’nin
en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen “Türkiye 100” programı için
başvurular başladı.
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine ulusal
ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandırarak bağlantılarını kuvvetlendirmek için harekete geçti.
Bu kapsamda TOBB öncülüğünde, TEPAV ve
TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen “Türkiye
100” programının altıncısı için başvurular başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz program, hızlı büyüyen şirketlerimizin
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ulusal ve küresel vitrinde daha fazla görünür
olması ve güçlenmesi için çok önemli bir fırsat.”
ifadesini kullandı. Şirketleri programa başvuru
yapmaya davet eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Ülkemizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var.
Türkiye 100 programıyla bu girişimci şirketleri
kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye’de hem de dünyada
önünü açıyoruz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen
100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve
uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacaklar.”
Hisarcıklıoğlu, geçen yıl gerçekleştirilen programda şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızının
dikkate alındığını belirterek, “Türkiye 100 programında listeye giren şirketler, satış gelirlerini
yüzde 605, çalışan sayılarını yüzde 70 artırmıştır.”
değerlendirmesinde bulundu.

Programa, kar amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmelerle otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım
şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıları başvuramayacak.
Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin
vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketlerin başvurularının kabul edileceği programa,
bir holdingin çatısı altındaki şirketler de başvurabilecek.
Programda ilk 100’e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken, birçok platformda
tanıtım imkanı sağlanacak. Türkiye’nin en hızlı
büyüyen firmalarının belirleneceği programa,
15 Kasım’a kadar http://turkiye100.tobb.org.tr
adresinden başvuru yapılabilecek.
Kaynak: www.dunya.com

“Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi orta vadede
kazanç sağlar”
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep
Bodur Okyay, Brüksel ziyaretinde Gümrük Birliği’nin modernizasyonu noktasında
çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

lasyon ve faiz oranları, kurun daha stabil hale
gelmesi, dinamik turizm sektörü ve iyileşen cari
dengeyle desteklendiğini ve geleceğe daha
pozitif baktıklarını söyledi.

DEİK AB Çalışma Grubu üyeleri ve DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri
ile Avrupa Ekonomik Senatosu’ndan (EES) üst
düzey bir heyetle bir araya geldi.

dünyasının temsilcileri olarak iş birliği ve ticari
ilişkilerin güçlü bir şekilde savunulması gerektiğine inandıklarını ve bu ilişkilerin yeniden canlanması için fırsatlar gördüklerini anlattı.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Avrupa İş
Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur
Okyay, ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi
adına geçekleştirdikleri üç günlük Brüksel ziyaretlerini tamamladıklarını ve yakın gelecekte
diğer Avrupa başkentlerini de ziyaret etmeyi
planladıklarını bildirdi.

Canlanma sürecinde her iki taraftaki iş dünyasına, “iyimser tavırla destek olma” çağrısında bulunan Okyay, şunları kaydetti:

Söz konusu ziyarette Avrupa Parlamentosu
üyeleri, Avrupa Komisyonu’ndan üst düzey teknokratlar ve Ekonomik ve Soyal Komite temsilcileriyle düşünce ve endişelerini paylaştıklarını
aktaran Okyay, “Burada amacımız AB Konseyi’nde Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun
başlaması için var olan tıkanıklığı gidermekti.
Bir kez daha fark ettik ki birbirimizle konuşmak
gerçekten işe yarıyor. Ziyaret ettiğimiz kişilerden çok farklı fikirler aldık ve gelecek günlerde
birlikte çalışacağız.” dedi.
İş dünyasına “iyimser tavırla destek olma” çağrısı
Okyay, AB-Türkiye ilişkilerinin geçen üç yılda
en kötü dönemini yaşamasına rağmen Türk iş

“Türkiye ve AB arasındaki güncel ilişkilere iş
dünyası perspektifinden bakacak olursak, orta
vadede kazanç sağlayacak ve kazan-kazan
çözümü üretecek tek gündem Gümrük Birliği
Anlaşması’nın güncellenmesidir. Brüksel ziyaretimizden önce Türkiye’nin Avrupa’ya ve Avrupa
iş dünyasına katma değerine nasıl katkı sağladığıyla ilgili dikkati çekici bir rapor hazırladık.
Görüşmede de Türk endüstrisinin AB’nin rekabetçiliği için önemine vurgu yaptık. Ülkemiz,
Avrupa ve diğer ülkeler için çok önemli bir ülke.
İş insanları olarak ilişkilerin daha da geliştirilmesine önem vermeliyiz.”
“Reel gelirde güçlü bir büyüme
yaşayacağız”
Okyay, Türkiye ekonomisinin geçen yılki zorlu
süreçten sonra, bir dönüm noktasına ulaştığına
işaret ederek, görünümün, daha düşük enf-

Türkiye’nin uzun vadedeki ekonomik görünümünü destekleyen faktörler olduğuna dikkati
çeken Okyay, “Nüfusumuz büyüyor ve çalışan
nüfusun toplam nüfusa oranı yaklaşık 40 yıl
sonra yüzde 60’ın üzerine çıkacak. Esnek ve
adapte olabilen bir iş gücüne, risk alabilen ve
çevik ihracatçı iş insanlarına sahibiz. Kamu borcumuz da düşük. Türkiye’de reel gelirde güçlü
bir büyüme yaşayacağımıza eminim.” değerlendirmesinde bulundu.
“Türkiye ve AB şans eseri partner olmadı”
Okyay, Türkiye ve AB’nin şans eseri partner olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sorunun değil çözümün yanında olmamız gerekiyor. Geçmişteki zorluklarla nasıl başa çıktıysak, iki iyi partner olarak bugün ve gelecekteki
sorunlarla da başa çıkacağız. Tüm dünya siyasi
anlamda zor zamanlar geçiriyor. İklim değişikliği, gıda güvenliği gibi konularda da birlikte çalışmalıyız. Ülkemiz, yine iş dünyasının yakından
ilgilendiği, sürdürülebilir kalkınmanın da güçlü
savunucularından. Avrupa’nın geleceği için birlikte çalışabiliriz. Her zaman söylüyoruz, Türkiye
ve AB güçlü partnerler ve asla ayrılmayacaklar.”
Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich de toplantıda bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, Avrupa ve Türkiye’nin ortak bir
kadere ve geleceğe sahip olması temennisinde
bulundu.
Kaynak: www.dunya.com
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Karşılıksız Burs Ve İş Garantisi
Cazip Geldi Öğrenciler Tekstil
Mühendisliğine Akın Etti

Tekstil ve Hammaddeleri, Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri
ile Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından hayata geçirilen “Tekstil Mühendisliği Burs
ve İstihdam Projesi” meyvelerini verdi, giriş puanları yükselirken bölüm kontenjanları da yüzde 92 oranında doldu.
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Deri
ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Türkiye
Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Yüksek
Öğretim Kurumu arasında imzalanan protokol
ile tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden
öğrencilere yönelik burs ve istihdam projesi
büyük bir başarıya ulaştı.
2018’de yalnızca yüzde 42’si dolan tekstil mühendisliği kontenjanları, 2019 yılı tercih dönemi sonunda yüzde 92 oranında dolarak rekora
koştu. Tekstil mühendisliğine giriş puanları ortalama 100 puan artarken, aralarında İstanbul
Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Uludağ
Üniversitesi’nin bulunduğu birçok üniversitenin Tekstil Mühendisliği bölümleri tarihlerinde
ilk kez yüzde 100 doluluğa ulaştı.
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Sektörün nitelikli eleman açığı nihayet
kapanıyor
Projenin mimarlarından İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz şunları
söyledi: “Tercihlerde Tekstil mühendisliğine
yönelik ilginin yoğun olması sektörümüz ve
ülkemizin geleceği adına bizleri son derece
mutlu etti. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden
tekstil ve hazırgiyim dünyada sekizinci, Avrupa
Birliği’nde ise üçüncü tedarikçi konumunda.
Türkiye’nin dış ticarette en fazla döviz girdisi
sağlayan sektörleri olarak nitelikli gençlerimizin
de aramıza katılmasıyla var olan katma değerimizi artıracağız. Burs ve istihdam projemizi
gençlerin sektörün pozitif dönüşümünde rol
alması için uygulamalı eğitimlerle de zenginleştirdik. Yükseköğretim Kurumu ve Türkiye’de
bulunan Tekstil Mühendislikleri bölüm başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşecek çalıştaylar
çerçevesinde öğrenciler için okurken teorikten
pratik eğitime geçebilecekleri bir çalışma da
yürüteceğiz. Gençlerimizin sektörlerimiz adına
en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun
olmalarını sağlayıp fabrikalarımızda, kendi açacakları fabrikalarda ya da işletmelerde başlattığımız bu reform hareketini hızlandırmalarını

umut ediyoruz. Tekstil mühendisliğine yönelik
algıyı pozitif hale getirerek gençlerimizin geleceği için güzel bir adım attığımızdan dolayı çok
gururluyuz” dedi.
Benzeri görülmemiş burs ve istihdam
projesi!
Sınav öncesinde taahhüt edildiği üzere Tekstil
ve Deri Mühendisliği bölümünü ilk beş tercihinde seçen ve ilk yirmi bine giren öğrencilere
asgari ücret tutarında burs veriliyor. 20 ile 50
bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50 ile 80 bin arasındaki öğrencilere ise
asgari ücretin yüzde 50’si karşılıksız burs olarak
veriliyor. Proje sadece burs programıyla kalmayıp Tekstil ve Deri Mühendisliği bölümünden
mezun olan öğrencilere iş garantisi de sağlıyor.
Sanayi ve üniversite işbirlikleri üzerine bugüne
kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olan ‘Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi’ diğer
sektörlere de örnek oluyor.
Kaynak: www.ithib.org.tr

Doktora öğrencilerine 4 bin 500
lira burs

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen
Sanayi Doktora Programı’nın yeni çağrısı açıldı.
Bu kapsamda, programa kabul edilen doktora
öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs verilecek.
Bursiyerlerin doktora sonrası maaşları ise brüt
asgari ücretin iki katından az yani bu yıl itibarıyla 5 bin 116 liranın altında olmayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında üniversite-sanayi iş birliğinin önemli olduğunu bildirdi. Varank, “Bu programı, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonumuzun önemli bileşenlerinden biri
olarak uyguluyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yetişmiş akademik kadroları sanayiye
entegre etmek istiyoruz” dedi.

İstihdam garantisi
Nitelikli insan kaynağı olmadan hedeflerin
gerçekleştirilmesinin zor olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:
“Sanayi Doktora Programı ile bir taraftan sanayide ihtiyaç duyduğumuz doktora derecesine sahip insan kaynağını yetiştirirken, diğer taraftan
iş gücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz. Doktora öğrencilerimiz teorik bilgiyi, pratik alanda
uygulama şansına kavuşacaklar. Mezuniyet
sonrasındaysa sunduğumuz istihdam garantisi
sayesinde, çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin
katma değer üretme şansına sahip olacaklar.
Barış Pınarı Harekatı’nda da gördük ki savunma
sanayisindeki nitelikli insan gücü bizi bir adım
öne çıkartıyor. Böylece ‘Sanayi Doktora Programı’ gibi yenilikçi uygulamaların önemini bir kez
daha idrak ettik.”

Kapsam genişletildi
TÜBİTAK’ın Sanayi Doktora Programı 2019 çağrısında kapsam genişletilerek, Ar-Ge ve tasarım
merkezlerine sahip ya da teknoparklardaki şirketlerin faydalanabildiği programda değişikliğe
gidildi.
Söz konusu değişiklikle en az bir TÜBİTAK projesi sonuçlandırmış özel sektör kuruluşları da
programdan faydalanabilecek. Sanayi Doktora
Programı ile doktora öğrencilerine 4 yıl boyunca aylık 4 bin 500 lira burs verilecek.
Bu bursun yüzde 75’ini TÜBİTAK, yüzde 25’ini de
özel sektör kuruluşları karşılayacak.
Kaynak: www.milliyet.com.tr
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Akdeniz’den hazır giyim
ihracatına 1 milyar dolarlık
katkı
Yıllık 18 milyar dolarlık bir potansiyele sahip olan Türkiye hazır giyim ihracatının, 1 milyar doları
Akdeniz Bölgesi’nde üretiliyor.
“AB’nin üçüncü en büyük tedarikçisi
Türkiye”
Uğur, ürünlerinin Avrupa’da çok fazla tercih
edilmesinden mutluluk duyduğuna işaret ederek, “Türkiye’nin diğer ülkelere göre kumaş, aksesuar ve iş gücü alanında önemli bir avantajı
var. Hız da önemli. Türkiye bu anlamda hem
hızlı teslim yapıyor hem kaliteli ürün üretip,
uygun fiyat verebiliyor. Onun için Avrupa Birliğinin üçüncü en büyük tedarikçisi Türkiye.” ifadesini kullandı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör
Başkanı ve Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur, “Türkiye
hazır giyim ihracatında yıllık 18 milyar dolarlık
bir potansiyele sahip. Bölgemizin bu sektöre
katkısı ise ise yılda 1 milyar dolar.” dedi.
Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada ,Mersin’in yanı sıra çevresindeki Adana, Hatay, İskenderun, Kayseri ve Karaman’ın hazır giyim sektörüne önemli katkı sağladıklarını söyledi.
Sektörün otomotivden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat sektörü olduğunu vurgulayan
Uğur, “Hazır giyim ihracatının yüzde 72’si Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. İhracatımız da
yıllar içinde artış gösteriyor. Türkiye hazır giyim
ihracatında yıllık 18 milyar dolarlık bir potan-
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siyele sahip. Bölgemizin bu sektöre katkısı ise
yılda 1 milyar dolar. Bunun 400 milyon doları
AKİB bünyesinden, 600 milyon dolarlık kısmı da
Mersin Serbest Bölgesinden gerçekleşiyor.” diye
konuştu. Uğur, AKİB olarak birinci pazarlarının
İspanya, daha sonra İngiltere, Almanya ve Orta
Doğu ülkeleri olduğuna işaret ederek, şöyle
devam etti: “AB toplam ithalatının yüzde 11’ini
Türkiye’den gerçekleştiriyor. Avrupa’daki her 10
kişiden biri Türkiye’de üretilen giysileri tercih
ediyor. Dokuma kumaştan erkek ve bayan giysileri yoğun talep görüyor. İmalatlarımıza bakış
açısı oldukça olumlu. Yurt dışındaki firmalar Türkiye’den kaliteli ürün aldıklarını artık biliyorlar.
Bu alımlarını artırma hedefindeler. Türkiye çok
ciddi hazır giyim markası oluşturmuş durumda.”

Sektörün gelişmesi anlamında çalışmaların hızla
devam ettiğine değinen Uğur, şunları kaydetti:
“Hazır giyim sektörümüz 18 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 2,4 milyar dolar gibi hazır giyim
ithalatı yapıyor. Bu da cari açığımıza pozitif yönde çok büyük bir etki sağlıyor. Bu kadar pozitif
etki sağlayan başka bir sektör yok. İstihdama
da katkı sağlıyor. Verimli ortamlarda çalışmalar
için projeler gerçekleştiriyoruz. Kısa süre önce
Eximbank Mersin Şubesi açıldı. KOBİ’lerimize
Eximbank’ın verdiği destekler hakkında bilgi
veriyoruz. KOBİ’lerimiz bundan yararlanıyorlar.
Bunun dışında bölgemizde imalatta verimliliği
artırıcı projeler hazırlıyoruz. Ürünlerimizi daha
iyi pazarlamak için yurt dışından tedarikçilerle
buluşturmaya çalışıyoruz. Fuarlarda ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz.”
Kaynak: www.dunya.com

Ege Bölgesi’nin teknik tekstil
ihracatı 100 milyon dolara ulaştı
Ege Bölgesi’nin 2017’de 85 milyon dolar olan teknik tekstil ihracatının 2018’de 100 milyon
dolara ulaştığı bildirildi.

Ege Bölgesi’nden yapılan teknik tekstil ihracatı
ise 2017’de 85 milyon dolar olarak kayıtlara alınmışken 2018’in sonunda yüzde 17’lik artışla 100
milyon dolara ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Egeli teknik tekstil
ihracatçıları olarak dünya teknik tekstil pazarından daha fazla pay almak için Ticaret Bakanlığının desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Projesi’nde (URGE) kümelenme
kararı aldıklarını aktardı.
Teknik tekstil üretimi yapan firmaların ürün çeşitliliklerini artırmalarını amaçladıklarını anlatan
Eskinazi, şunları kaydetti:

“Teknik tekstilde deneyim sahibi firmalarımızın
ürün çeşitliliği zenginleşince ihraç pazarlarında
genişlemeler olacak bu da ihracat rakamlarımıza olumlu etki edecek. Teknik tekstil üretimi
olmayan firmalarımızın ise konvansiyonel üretimden teknik tekstil üretimine geçmelerini
sağlamak istiyoruz. URGE’nin kazanımlarından
bir diğeri ise projede yer alacak firmalar arasında bir deneyim paylaşım havuzu oluşacak.
URGE projesinde yer alan her firmamız kazançlı
çıkacak.”
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise 2000’li yıllarda
sektörün Ar-Ge ve tasarıma yatırım yaparak
kendini farklı bir kulvarda konumlandırdığını bu
sayede iki sektörün toplamda 26 milyar dolar

ihracat rakamına ulaştığını, Türk hazır giyim sektörünün yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu,
bunun da teknik tekstil olduğunu vurguladı.
Ege Bölgesi’nde teknik tekstilin gelişmesi için
son 10 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Sertbaş, “Teknik tekstil ile ilgili
yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Teknik
Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni
(TEKSMER) 2014 yılında sektöre kazandırdık.
Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin
Artırılması isimli URGE projemizi yürütürken,
TEKSMER sürecinde edindiğimiz deneyimler
çok yararlı olacak.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: www.milliyet.com.tr
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YURTİÇİ SEKTÖR GÜNDEMİ

Türk Re, sadece kapasite
sağlamayacak, sistemi iyileştirecek
Türk Reasürans AŞ (Türk Re), ilk yılın sonunda
DASK ve TARSİM dışında 1.2 milyar TL hacme
ulaşacak. Türk Re, ilk etapta Türkiye’den yurtdışına giden kapasiteyi frenleyecek, ardından Türkiye’de sistemin sağlıklı çalışması için destekler
sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek
hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı ve geçen
cuma günü kuruluşu ilan edilen Türk Re’nin
Genel Müdürlüğüne atanan Selva Eren, DÜNYA’nın sorularını yanıtladı. Eren, “Sistemi iyileştirmek istiyoruz. Bu sadece bir kapasite meselesi
değil” diyor ve 150 milyon lirası ödenmiş 600
milyon lira sermaye ile kurulan şirketin planlarını anlatıyor. Eren, DASK kapsamına organize
sanayi bölgelerinin (OSB) dahil edilmesinden,
BOTAŞ gibi dev firmaların ihtiyaçlarına, tüm
sigorta şirketlerinin iç içe geçmiş risklerine kadar pek çok alanda merak edilenleri cevaplıyor.
Eren’in açıklamaları şöyle:
İLK ETAPTA OSB’LERE YAYACAĞIZ
DASK şu anda Türkiye’de konutlara yapılan bir
şey. Bunu biraz daha genele yaymak istiyoruz.
Onun için de ilk etapta organize sanayi bölgelerini (OSB) düşünüyoruz. Böylece DASK’ın
kullanımını yaygınlaştırmış olacağız. Şu andaki
kullanımı konutlarda yüzde 50’lerde. Hükümetimizin hedefi de bu oranı artırmak.
MİLLİ REASÜRANS’A RAKİP DEĞİLİZ
Yurtdışına prim akışı karşısında kapasite sağlayacak olmamız, tek başına ele alınmamalı. Biliyorsunuz zaten ülkemizde bir Milli Reasürans
var ve sigorta sektörüne reasürans tarafında
hizmet veriyorlar. Tabi ki sektöre bir kapasite
sağlıyorlar. Asla bir rakip olarak geldiğimiz düşünülmesin...Değiliz. Türkiye’de malumunuz
30’un üzerinde sigorta şirketi var. Milli Reasürans da Türkiye’deki pek çok sigorta şirketinin
trete (reasürans anlaşması) liderliği pozisyonunda. Türkiye’deki sigorta şirketlerinin bir trete yapıları var. Bu trete yapılarında, hem Milli
Reasürans’tan hem de yabancı şirketlerden bir
kapasite sağlıyorlar. Biz şunu söylüyoruz, Milli
Reasürans’la yıllara dayanan ilişkileri var zaten
sağladıkları kapasiteleri devam edecek. Ancak yurtdışından sağladıkları kapasiteleri biraz
daha düşürerek, bizi onların yerine koymalarını istiyoruz. Dolayısıyla bizim şu aşamada lider
bir reasürans konumunu almak gibi gayemiz
olmamakla birlikte, burada takipçi olarak bir
pozisyon almak istiyoruz. Yani Milli Reasürans’ın
piyasadaki payından, var olan mevcut durumundan değil, tam aksine yurtdışına giden

26

kısmında olmak istiyoruz. Çünkü Milli Reasürans bugün baktığınız zaman diğer sigorta şirketlerinde yüzde 20-22.5’a kadar hisseler alıyor.
Ama yüzde 100’lük bir pastayı düşünürseniz,
biz diyoruz ki eğer bunun geri kalanının yüzde
80’i eğer yurtdışındaki reasürörlere gidiyorsa,
oradaki paylar biraz azaltılarak bize aktarılsın.
Böylece o rakam da yurtdışına gitmesin. Yaklaşık 8 milyar TL’ye yakın bir devir söz konusu.
Dolayısıyla biz bundan bir pay almak istiyoruz.
Zaten şu anda Milli Reasürans 1.2 milyar TL’lik
bir reasürans desteği sağlıyor. Özetle aslında ilk
çıkış noktamız bu olsa da sektörde yapmak istediğimiz bir çok şey var.
SADECE DEPREM İÇİN DEĞİL SEL İÇİN DE ŞEMSİYE
Biliyorsunuz DASK gayet güzel giden bir yapı.
DASK’ın 15 senedir operatörlüğünü Eureko
Sigorta yapıyor. Her 5 senede bir yapılan ihale
süreci var. DASK’ın kendine ait bir tüzel kişiliği
var. DASK, doğal afet sigortası deniliyor ama şu
anda deprem dışında içinde bir şey yok. Bizim
amacımız sadece deprem değil onun yanına
sel gibi diğer afetleri de koyup, doğru bir modelleme yapmak. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde hocalarımız böyle bir modelleme üzerinde çalışma yapmışlar ama bunlar daha çok
kırsal kesimlerde büyük kilometreler arasında
yapılmış modellemeler. Biz bunları biraz daha
şehirler için yapmayı arzu ediyoruz.
AMAÇ; DEPREMDE ULUSAL MODELLEME HARİTASI ÇIKARTMAK
Bizim bir ulusal deprem modellememiz yok
ne yazık ki. Dünyada kullanılan RMS denilen
deprem modellemelerini kullanılıyor. Bunların
lisanslarını brokerlar aracılığıyla her sene yapılan ihalelerde kullanıyoruz. RMS de standart
sapması Türkiye için oldukça yüksek olan model. 2022’ye kadar Türkiye için artıdeğer yaratacak bir aksiyon almak istemiyorlar. Oldukça da
yüksek çıkıyorlar fiyatları. Ama dünyada bazı
brokerlar var, bunlar bu RMS modellemesinin
açıklarını çok iyi biliyorlar, bunun için de kendi modelleme takımlarını oluşturmuşlar. Bizim
amacımız burada ulusal bir modelleme haritası çıkarmak. Doğru bir argümanla reasüörlere
gidebilmek... Çünkü şu anda tamamen RMS’in
modellerine ve onların yaptığı düzenlemelerle
piyasaya giderek bu desteği alıyoruz. DASK’ta
yaklaşık 1.2 milyar TL gibi bir gelir oluyor yıllık.
185 milyon TL’si de yurtdışına devir ediliyor.
Şu anda Eureko Sigorta’nın 8 Ağustos 2020’ye

kadar operatörlüğü devam ediyor. Bizim hedefimiz şu bir sonraki yıl Eureko Sigorta yerine
Türk Re olarak operatörlüğü üstlenmek. Ancak
DASK’ın yapısında, tüzel kişiliğinde hiç bir şeyi
değiştirmeden, son derece yetenekli insanları
olan ekibiyle bu işi devam edeceğiz. Sadece
yönetici pozisyonuna geçeceğiz ve reasürans
tarafında ciddi bir pay almayı hedefliyoruz.
Yönetim Kurulumuzda Prof. Dr. Mustafa Erdik
Hocamız var. Hocamızın şu anda yürüttüğü
noktasal deprem çalışması var. Bunu biraz daha
geliştirerek, güzel bir yapı kurmayı hedefliyoruz.
TARSİM’DEN 1.2 MİLYAR TL YURT DIŞINA GİDİYOR
Onun dışında TARSİM havuzumuz var biliyorsunuz. Onun da yapısı şu şekilde 3 senelik
reasürans anlaşmaları ile devam eden bir yapı
var. TARSİM havuzunda da 2.5 milyar TL’lik bir
rakam var. Onun da 1.2 milyar lirası şu aşamada yurtdışına aktarılıyor. Bu da çok ciddi bir
rakam. Burada operatörlük görevi demiyoruz,
ancak reasüör pozisyonu alarak çok ciddi bir
pay almayı hedefliyoruz. Lokaldeki sigorta şirketlerinin TARSİM’de zaten hisseleri var onları
da biraz daha artırabiliriz. Onların da böyle bir
arzusu var.
KAMUNUN 3 SİGORTA ŞİRKETİNDEN %17.5 KAPASİTE
Biz şu aşamada ne yapıyoruz onu da anlatayım.
2019 yılının sonuna kadar sigorta şirketlerinin
tretelerinden maksimum paya sahip olmak istiyoruz. Kapasite devralabilmek açıkçası. Bunu
yapabilmek için de kendi Retro programımızın olması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Retro
programımızı, bilançomuzu korumak için yapılandırdığımız bir koruma anlaşmamızı yapıyoruz. Sigorta şirketlerinin genel müdürleri ile
tek tek görüşmelerimizi yaptık. Sağ olsunlar ne
kadar bize bir kapasite devredebilirler ne kadar
edemezler diye. Sonuçta treteler Kasım 15’te
kapanıyor. O zamana kadar hem bizim çalışmamızı yetiştirmemiz gerek hem de onlardan
bir dönüş almamız lazım. Dolayısıyla ilk etapta
üç kamu şirketinden, Güneş Sigorta, Halk Sigorta ve Ziraat Sigorta bunlardan olabildiğince
maksimum bir kapasite sağlamaya çalışıyoruz.
Milli’nin çok daha altında bir kapasite bu. Yüzde 17.5 gibi bir kapasite bekliyoruz. Onaylandı
şu anda. Onun dışında tüm sigorta şirketleriyle görüştük. Türkiye’de pek çok global sigorta
şirketi var. Bunların içinde Milli Reasürans’la da
çalışan var. Dolayısıyla gruplarına arkasında Ha-

zine olduğu için bizimle çalışmalarının olumlu
olabileceği mesajlarını vermelerini rica ettik.
Onlar da aynı şekilde çok olumlu bakıyorlar.
Diğer sigorta şirketlerinden de trete tarafında
yüzde 5-7.5 arasında bir devir alıyor olacağız.
İHTİYARİ TARAFTA HİZMET OCAK BAŞINDA
Ocak ayından başında, yeni yılda, ihtiyari tarafta
hizmet vermeye başlayacağız. Bu alan sigorta
şirketlerinin tretelerinde olmayan, istisnası olan
işler. Enerji işleri gibi... Ya da tretelerinin çok üstünde olan işlerde. Trete istisnası olan işlerde,
mesela termik santraller gibi alanlarda ya da
trete kapasitelerinin dışında olabiliyor. Orada
da bir kapasite desteği sağlayacağız markete.
Şu anda Milli Reasürans destek veriyor markete,
ancak biz onun verdiği desteğe ek bir kapasite vermek istiyoruz. Biz vermediğimiz taktirde
yurtdışından brokerler aracılığıyla temin ediliyor. Biz onun yerine kendimizi koyuyor olacağız...
KAPALI KOREASÜRANSI DÖNÜŞTÜRME ZAMANI!
Bizim sektörümüzde kapalı koasürans diye bir
şey var. Bütün sigorta şirketlerinin reasüör gibi
davrandığı bir durum. Bu da sektörümüzün kanayan bir yarası. Herkesin riski birbirinin içine
geçmiş durumda. Hiç kimse gerçek anlamda
finansal yapısını, karını, gelirini, tam net resmi
göremiyor. O kadar risk birbirinin içine girmiş ki.
Takdir edersiniz ki 20-22 sigorta şirketinde Milli Reasürans trete lideri. Dolayısıyla her biri bir
kapasite verdiğinde günün sonunda o toplam
dönüyor dolaşıyor Milli’nin omuzlarına biniyor.
Biz o yükü biraz hafifletmek arzusundayız. Kapalı koreasüransı dönüştürmenin zamanı geldi.
Farklı sıkıntılar da yaratıyor. Bir hasar ödenme
anında da, sigortaların birbirine olan borçların
ödenmesinde de... ‘Sen benim hasarımı öde de
primimi öde de ben öyle paramı ödeyim’ gibi
şeyler oluyor. Şirketlerin omzunda bu da bir
yük. Tabela sigortacılığının kalkacağı gerçekten insanların sermayesi oranında gerçek bir
sigorta şirketi şeklinde opere edeceği bir ortam
sağlayacağız. Tabi bu Türkre’ye ciddi bir avantaj
sağlayacak.
SORUNLU İŞLERİ YENİ ŞİRKETİN OMUZLARINA
YÜKLENMEMELİ
Sigorta sorunlu işlere de gelelim. Ocak ayında
kuruluşumuz konuşuldu. Ancak kuruluş bu
ayı buldu. Kurulacağımızın söylenmesinin ardından sorunlu işler kısmı da gündeme geldi.
Sigortalanamayan işler ile ilgili konular vardı.
Açıkçası ben biraz o tarafa çok sıcak bakmıyorum. Bunun çok daha farklı bir şekilde yapılandırılarak, sigortalanması gerektiğini inanıyorum. Sigortalanamayan risklerle ilgili daha önce
bir çalışma yapıldı, çok da başarılı olunamadı.

Swiss Re ile bir brokerın başladığı bir çalışmaydı. Orada da NFPA şartları koyuldu. Ülkemizdeki
firmalar bu NFPA şartlarına uymadığı için başarılı olmadı proje. Hedefimiz sigortalanamayan
risklerde deprem tarafını alıp DASK’ın havuzu
tarafına koyup, sadece yangın tarafını alıp o
riski de düşürmek. İlk kurulan ve yeni kurulan
bir şirketin omuzuna sorunlu bir şeyi yüklemeyi
doğru görmüyorum.
KAMUNUN DEV İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK
Kamuya ait olan bazı özellikli riskleri konsolide
etmeyi planlıyoruz. Amacımız öncelikli olarak
bu risklerin detaylı analizini yapmak ve risk
yönetimini doğru bir şekilde sağlamak olacak.
Böylelikle kamu varlıklarının toplam sigorta bedelleri üzerinden prim ödemek yerine sadece
maruz kalacağı olası maksimum hasar değerlerinin belirlenmesi ile bu varlıkların sigortalanmasında önemli oranda bir maliyet avantajı
yaratacağız.
BROKERLER DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK
Her sene BOTAŞ ya da farklı kurumlar şunun sıkıntısını yaşıyorlar, ihale şartları o kadar ağır oluyor ki bir çok sigorta şirketi buna girmek istemiyor. Burada ağırlıklı olarak brokerlerin yaptığı
bir çalışma var. Ama günün sonuna brokerler
bir risk taşıyıcı olmadığı için herhangi bir hasar
durumunda bizim sigorta şirketlerimiz durumdan sorumlu. Müşteri her ne kadar bir brokerla
çalışıyor, onu atamış olsa da, müşteriye sigorta
şirketini davaya gitmek daha kolay geliyor. Brokerları da eş zamanlı olarak bu sorumluluğa bir
paydaş olarak koymamız gerekiyor. Onların da
elinin taşın altında olması gerekiyor.
Bizim ülkemizde iş yapış şekli anlaşması dediğimiz TOBA çalışması yok. Bunu hazırladık ilk olarak. Dünyada hangi reasüöre giderseniz gidin,
bir broker olarak kapasite almak istediğimizde,
mutlak suretle sizin önünüze bir TOBA getiriyorlar. Her sigorta şirketiyle bir TOBA’mız olacak.
Gereksiz rekabetler, olmayacak bir şeyi yapmaya çalışmak gibi durumlar da aslında kendiliğinden ortadan kalkacak. Bazı düzenlemeleri
Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile yapacağız.
Türk Re olarak sektöre bir kapasite sağlayacağız
ama aynı zamanda bir düzenleyici ve uyarıcı
noktalarda olup sektöre destek vermek istiyoruz. Elbette biz düzenleyici bir taraf değiliz, düzenleyici tarafa sektörün nasıl doğru çalışacağı
konusunda destek vermek istiyoruz.
ZORUNLU DEVİR YOK YABANCI RAHAT OLSUN
Zorunlu devir gelecek mi, diye soruluyor. Zorunlu devir koyma hususunu sağlıklı bulmuyoruz. Ülkemizde sigorta sektöründe pek çok
yabancı sermaye var. Onlara da sağlıklı bir mesaj vermek gerekiyor. Bazı sigorta şirketlerinin

ratingler ve güvenlik listeleri sebebiyle -sadece
biz değil Milli Re de- tretelerinde mevcut değiliz. Takdir edersiniz ki ülke notumuz B. Ülkeye
gelip yatırım yaparken, bu riski göze almış oluyorlar. Ben böyle bir risk görmemekle birlikte
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hisseli kurduğu bir firmayı riskli görülmemesi gerektiğini
vurguluyorum. Bunu da en doğru anlatabilecek
kişiler, Türkiye’deki bu sigorta şirketlerinin genel
müdürleri... Genel müdürler, grup re’lerinin başındaki kişilere anlatabilirler. Bu şirketlerin de
Türk Re’nin kurulmasından tedirgin olacakları
bir şey yok.
SİGORTA SEKTÖRÜNÜN ÜRETİMİ YILDA 56 MİLYAR TL
Türkiye’de sektörün toplam üretimi 2018’de 56
milyar lira. Bunun 10 milyar lirası yurtdışına gidiyor. Bu 56 milyarın içinde konut ve trafik gibi
reasürans gerektirmeyen işler var. İlk sene DASK
ve TARSİM’i dahil etmediğimizde 1.2 milyar TL
gibi bir hacme ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şu
andaki sermayemizle de doğru orantılı bir şey.
Dünyadaki güzel modelleri de inceliyoruz. Sermaye yeterliliği diye bir şey var.
GLOBAL MARKA OLMAYA SATINALMA İLE ADIM
ATILABİLİR
Türkre’nin kuruluş sebeplerinden en büyüğü
Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın
da çok önemsediği; global marka olma hedefi. Bu hiç kolay bir şey değil. Ama önümüzdeki
sene ratingimizi alıp, onun sonrasında artık diğer reüsörlerin bizim retromuzda yer aldığı gibi
onların retrolarında yer almak istiyoruz. Yani
karşılıklı bir iş alışveriş içinde olmak istiyoruz. Şu
aşamada bunu Anadolu Sigorta gerçekleştiriyor, güzel bir örnek. İleriye dönük olarak, belki
yurtdışında farklı bir yatırımla ratingimizi A’ya
çıkartabileceğimiz bir yapılanmamız da olabilir.
Bu da A ratingli bir başka şirkete yatırım yaparak
sağlanabilir.
ŞU ANDA 22 KİŞİ VAR TOPLAM İSTİHDAM 50
OLACAK
Benim hayalim olan insan kaynağı anlamında
güzel bir iş yapmak. Sektörümüzde reasürans
bilen insan bulmak zor. Biz orada önümüzdeki senenin sonuna doğru, bir eğitim kurumu
hayali kuruyoruz. Hem kendimize hem sektöre eleman yetiştirmek istiyoruz. Bugün Münih
Re’nin sadece eğitimlerden kazandığı inanılmaz bir gelir var. Şu anda 22 kişi civarındayız.
2020’yi 50 kişiyle kapatırız diye düşünüyoruz.
Kaynak: www.dunya.com
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26 meslekte daha belge
zorunluluğu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğiyle “tehlikeli” ve “çok tehlikeli”
sınıfta yer alan 26 mesleğe daha “yeterlilik belgesi” zorunluluğu getirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin
Tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında
yayımlandı.
Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren bitim
işlemleri operatörü, elektrik pano montajcısı,
inşaat işçisi, NC/CNC tezgah işçisi, orman üretim işçisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı ve
tornacının da aralarında olduğu 36 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 26
meslekle birlikte belge zorunluluğu bulunan
meslek sayısını 143’e yükseltti.
Tebliğ ile aralarında deri işlenti operatörü, haddeci, liman forklift operatörü, otomotiv kontrol,
test ve ayar işçisi, taşlama tezgah işçisi ve yüksek gerilim kablo aksesuarları montajcısının da
olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş
yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı
776 lira ceza kesilecek.
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Mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilen
meslekler şunlar: “Ağır vasıta tecrübe sürücüsü
(seviye 3), armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı (seviye 3), armürlü dokuma
kumaş desinatörü (seviye 3), ayakçı (deri/kürk
hazır giyim) (seviye 3), deri işlenti operatörü
(seviye 4), haddeci (seviye 3), haddeci (seviye
4), iplik operatörü (seviye 3), işaretçi (seviye 3),
jakarlı dokuma kumaş desen hazırlama elemanı (seviye 4), jakarlı dokuma kumaş desinatörü
(seviye 4), kartonpiyer uygulayıcısı (seviye 3)
kesimci (deri/kürk hazır giyim) (seviye 4), kesimci (saraciye) (seviye 4), liman forklift operatörü
(seviye 3), liman saha istif makineleri operatörü
(CRS VE ECS) (seviye 4), model makineci (deri/
kürk hazır giyim) (seviye 3), otomasyon sistemleri programcısı (seviye 3), otomotiv kontrol,
test ve ayar işçisi (seviye 4), tarihi eser koruma
ve restorasyon elemanı (seviye 5), tarihi eser
koruma ve restorasyon elemanı (seviye 3), taşlama tezgah işçisi (seviye 3), taşlama tezgah iş-

çisi (seviye 4), yüksek gerilim kablo aksesuarları
montajcısı (seviye 3), yüksek gerilim teçhizatı
test elemanı (seviye 4), yüksek gerilim teçhizatı
test elemanı (seviye 3).”
Kaynak: www.dunya.com

Perakendede
‘kişiselleştirilmiş
kampanya’ dönemi
başlıyor
Kategori Mağazacılık Derneği (KMD) tarafından düzenlenen Perakende Teknoloji Konferansı’na
kişiselleştirilmiş kampanyalar ve insan odaklı yaklaşımlar damga vurdu. Bazı mağazaların 2020
yılından itibaren müşteriye özel indirim ve hizmetleri sunacağı kampanyalara başlaması bekleniyor.
Konferansta Müşteriye Özel Kişiselleştirilmiş
Kampanyalar ve Sadakat Yönetimi konusu hakkında sunum yapan Kiğılı Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörü Gürkan Taşkıran, günümüzde artık müşterilerin kendi özel kişiselleştirilmiş
kampanya istediğini belirterek, “Örneğin artık
müşteri aldığı ürünü dilediği yerde değiştirmek
istiyor. Aynı şekilde web tasarımında kişiselleştirilmiş site istiyor. Aldığı çikolatayı veya kolayı
bile kendi ismiyle istiyor. Hatta ismi ötesinde o
anda kendi hissettiği duyguyla istiyor” dedi.
Bu durumun bir nevi eski esnaf kültürünü
anımsattığını aktaran Taşkıran, “Eskiden esnaf
müşterilerine ismiyle hitap ederdi. Müşterisinin
ne tür peynir alacağını, alışkanlıklarını bilirdi. Biz
ise mikro ölçekte bir bakkalın yaptığını makro
ölçekte yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Kişisel hizmet sunmada müşteriyi tanımanın
önemli olduğunu aktaran Taşkıran, “Biz mağa-

zamızda terzi hizmeti veriyoruz. Kişiye özel kol
düğmeleri ve mağazada müşterileri izleyerek
tanımaya çalışıyoruz. Biz de sektörde müşterilere segment olarak kampanya sunabiliyoruz.
Fakat 2020’de artık hedefimiz kişiselleşmiş
kampanya sunmak. Bu konuda çalışmalarımız
devam ediyor” dedi.
Markaya istediği kişiye ulaşma imkanı
sağlıyor
Inveon Kurucusu ve CEO’su Yomi Kasto ise, insanların yüzde 91’nin kişiselleştirilmiş öneriler
sunan markaları tercih ettiğini kaydederek, yüzde 74’nün ise bu hizmeti sunanlardan hizmet
alımını sürdürdüğünü aktardı. Böylece insanların duygusal durumuna ilişkin verilere bakarak
kişiye göre özel indirimlerin yapılabildiğini aktaran Kasto, “X ile Y kişisinin indirime tepkisi farklı.
Bu ölçümlerle istediği kişiye doğru zamanda
doğru şekilde ulaşmasını sağlıyor” dedi.

“Enflasyon artık hayatımıza girdi”
Konferansın açılış konuşmasını yapan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, perakende sektörünün işleyişini etkileyen çok fazla
faktör olduğuna değinerek “Finansman kaynaklarındaki değişiklikler, banka faizlerinin durumu,
inşaat sektörünün ve ev satışlarının durumu
gibi pek çok konu, bizleri farklı açılardan etkiliyor. Bunun yanı sıra bazı ürünlerdeki vergisel
yükler, kredi kartı kullanımının sınırlandırılması
gibi faktörler de işlerimizi etkiliyor. Geçen yılki
hızlı dalgalanmalar yerini daha stabil bir ortama
bıraksa da enflasyonun artık hayatımıza girdiğini de kabul etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: www.dunya.com
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Gülle: ABD-Türkiye arasında bir
yol haritası çizildi
TİM Başkanı Gülle, “ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 5 gündür Türkiye’deydi. Bunun 3 gününde
TİM ve ihracatçı birlikleri olarak birlikteydik ve son derece olumlu ve istekli şekilde iki ülke arasında
bir yol haritası çizildi” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail
Gülle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un 5 gündür Türkiye’de olduğunu hatırlatarak, “Bunun 3
gününde TİM ve ihracatçı birlikleri olarak birlikteydik ve son derece olumlu ve istekli şekilde iki
ülke arasında bir yol haritası çizildi.” dedi.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un 6 Eylül’de
başlayan Türkiye ziyareti bitti. Ana gündem
maddesinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmine
ulaşmak olduğu ziyarette Ross, İstanbul ve Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
TİM Başkanı Gülle, Wilbur Ross’un gerçekleştirdiği uzun soluklu ziyaretin, ihracat açısından
son derece önemli olduğunu vurguladı.
Uzunca bir süredir Türkiye-ABD ilişkilerinde
siyasi ile güvenlik konularının gündemin baş
sıralarında yer aldığını ve ticaretin her zaman
ikincil konumda kaldığını aktaran Gülle, “Ancak
Cumhurbaşkanı’mız ile ABD Başkanı’nın ticareti
merkeze alan görüşmeleri ve akabinde önce
75, ardından 100 milyar dolar olarak ortaya konulan ikili ticaret hedefi, bizleri ziyadesiyle mutlu etti.” dedi.
“Belirlenen sektörler üzerinden güçlü bir
ticari atak başlatacağız”
İsmail Gülle, “Sayın Ross’un İstanbul’da TİM,
ihracatçı sektörlerimizin başkanları, önemli
ihracatçı firmalarımız ile çok yoğun çalışma
toplantıları, ardından Ankara’da bakanlarımızla görüşmeleri ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızla
birlikte gerçekleştirilen toplantı, Bakan Ross’un
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Türkiye temaslarına önemli bir vakit ayırması, ikili ticaret hedefinin gerçekleşmesi adına
umut verici gelişmeler.” değerlendirmesinde
bulundu.
Ross’un Türkiye ziyaretinin 5 gün sürmesine
dikkati çeken Gülle, “Bunun 3 gününde TİM ve
ihracatçı birlikleri olarak birlikteydik ve son derece olumlu ve istekli şekilde iki ülke arasında
bir yol haritası çizildi. Dün Ticaret Bakanı’mız
Sayın Pekcan, Sayın Ross ile birlikte, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza gelinen noktayı aktardılar. İki
ülke arasında ticaretin 100 milyar dolara yükseltilmesi sürecinde, artık bundan sonraki aşama
bizlere düşüyor. Belirlenen sektörler üzerinden
güçlü bir ticari atak başlatacağız.” dedi.
Türkiye’de 83 bin firmadan sadece 6 bin
500’ünün ABD’ye ihracat yaptığını ancak ilk
10 firmanın ABD’ye olan ihracatın dörtte birini
üstlenmiş durumda olduğunu aktaran Gülle,
“ABD’ye ihracatın tabana yayılması ve daha nice
markalarımızın bu pazarda boy gösterebilecek
kapasitede oldukları konusunu toplantıda Sayın Bakan’a aktardık. Ümit ediyoruz ki gerek
ABD ile ikili ticaret hacmi hedefimizi gerekse
ülkemizin 2023 ihracat hedeflerini yakalaması
noktasında bu ziyaret çok önemli katkılar sunacaktır.” ifadelerini kullandı.
“Her iki bakanının ortaya koyduğu irade
ticaret hacmini yukarı çekecek”
TİM Başkanı Gülle, ziyarete ilişkin izlenimlerini
de paylaştı. ABD’li Bakan’ın Türkiye’deki programının bile başlı başına ikili ticaret hedefine olan

karşılıklı inancın en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:
“Tüm sektör temsilcilerimizi dinlemesi ve ekibinin gerekli notları alması, bu sektörlerimizin
ABD’ye girişte önlerindeki birçok engelin aşılması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır.
Ticaret Bakanı’mız ile Sayın Ross’un gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Ticaret Bakanı’mız
da bu konuya değinerek Bakan Ross’un ülkemizin potansiyeline bizzat şahit olduğuna işaret
etti, yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde
artarak devam edeceğini belirtti. Tekstil, hazır
giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv
yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento,
kimya, makine ve lojistik sektörlerini, ikili ticaret
hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler
olarak belirlediklerine işaret etti. Aynı şekilde
Sayın Ross ise ikili temasların eyleme dönüşmesine ilişkin ana odak noktalarının somut
adımlar atılması olduğunu söyledi. Dolayısıyla
her iki bakanın ortaya koyduğu iradenin ticaret
hacmini yukarı çekecek manevralara dönüşmesinin son derece hızlı olacağına inanıyoruz.”
“ABD pazarına 192 üründe önemli bir ihracat
potansiyelimiz var”
İsmail Gülle, ziyaretin ana gündem maddesi
olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin
çok kolay bir hedef olmadığını belirterek, gerek
siyasi otoritelerin iş birlikleri gerekse ihracatçılar
olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla kısa vadede ortaya konulacak stratejik hamlelerin, hedefi
yakalama noktasında önemli bir etken olduğunu vurguladı.

“Ziyaretler devam edecek”
TİM Başkanı Gülle, ABD’nin Türkiye’nin önemli
stratejik bir partneri olduğunu vurgulayarak,
ABD ile ticari ilişkilerin sadece bir ziyaretle sınırlı
kalmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

TİM olarak ABD pazarına yönelik nisan ayında
çok önemli bir çalışma hazırladıklarını ifade
eden Gülle, şöyle devam etti: “200’ü aşkın sayfadan oluşan detaylı bir ABD raporu yayımladık.
Elbette ABD pazarına ilişkin birçok kurum, kuruluş ve şirket raporlar yayımlıyor ancak bir thinktank kuruluşu mantığı ile hareket ederek hazırladığımız raporun en öne çıkan kısmı, ABD’yi
bir bütün olarak ele almaktan ziyade eyaletler
bazında incelemek oldu. Başka bir ifade ile
ABD’nin, bir bütün olarak ele alınamayacak kadar, tüm ülke bazlı stratejiler geliştirilemeyecek
kadar dev bir ekonomi ve büyük bir coğrafya
olduğuna inanıyoruz. Dünyada 100 milyar dolar ve üzeri ithalat yapan sadece 36 ülke varken,
ABD’nin 6 eyaleti 100 milyar doların üzerinde
ithalat gerçekleştiriyor. Buradan yola çıkarak,
önce ABD’nin ithalat verilerinin detaylı analizini
ortaya koyduk, ardından RCA analizi çerçevesinde ülkemizin ihracatta yüksek rekabet gücüne sahip, küresel piyasada öne çıktığı ürünleri
ele aldık ve iki çalışmayı konsolide ederek, ABD
pazarına 192 üründe önemli bir ihracat potansiyelimiz olduğunu ortaya koyduk.”

Bu çerçevede ziyaretlerin devam edeceğini
aktaran Gülle, “Ticaret Bakanı’mız ve diğer bakanlarımızın ABD’ye ziyaretleri olacaktır. ABD’li
mevkidaşlarının da ülkemizi bu süreçte çok
daha fazla ziyaret edeceklerine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ile Sayın Trump’ın gerçekleştireceği buluşmalar ise ikili ticaret hedefine adeta hızlandırıcı etki oluşturma potansiyeli
taşıyor.” diye konuştu. Bunların yanında, ticaret
hacmini ileriye taşıyacak saha unsurlarının, yani
firmaların ve kurumların temaslarının da son
derece önemli olduğuna işaret eden Gülle,
“Bu ziyaretle başlayacak teknik çalışma komiteleri, siyasi iradenin ortaya koyduğu inisiyatifi
uygulamaya geçirirken, TİM olarak biz de muhataplarımızla ilişkilerimizi hızla en üst seviyeye
çıkarmak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.” dedi.

Çalışmanın ardından tüm bu süreçlerde edindikleri izlenimleri Bakan Ross’a aktardıklarını
belirten Gülle, Türk firmaları için ABD pazarındaki fırsatları, ABD firmaları için de Türkiye’deki
fırsatları ortaya koyduklarını söyledi.

“Kapasitemizi, ABD talepleri ve sistemine
göre de güncellemeye hazırız”
İsmail Gülle, görüşmelerde yaptırım konularının gündeme gelip gelmediğine yönelik de
açıklamalarda bulundu.

TİM ve ihracatçı birlikleri olarak, 3 gün boyunca
katıldıkları çalışma toplantılarında, Türkiye’nin
çelik ürünlerine yönelik yaptırımların birçok
defa gündeme geldiğini aktaran Gülle, şunları
kaydetti:
“ABD’nin Uzak Doğu’ya, Güney Doğu Asya’ya
bağımlı bir ithalat kompozisyonundan, ithalatını çeşitlendirme adına, Türkiye’nin güçlü bir
tedarikçi olmaya hazır olduğunu ihracatçı sektörlerimizin detaylı verileriyle ortaya koyduk.
Yıllardır AB pazarına ağırlık vermiş durumdayız.
İhracatımızda öncelik her zaman AB oldu. Ancak bundan sonra kapasitemizi, ABD talepleri
ve sistemine göre de güncellemeye hazırız. 2,5
trilyon dolarla dünyanın en çok ithalat yapan ülkesi olan ABD’yi ihmal etmek gibi bir lüksümüz
olamaz, aksine gücümüzü bu pazara isabetli bir
şekilde aktararak küresel ticaretten aldığımız
payı da çok daha ileri seviyelere taşıyabiliriz.”
Kaynak: www.dunya.com
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Rusya’nın bebe ve çocuk
konfeksiyonu tercihi Bursa oldu
BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı desteği
ile yürütülen bebe ve çocuk konfeksiyonu
sektörü UR-GE Projeleri kapsamında sektör
temsilcileri Rusya’nın başkenti Moskova’ya
ihracat seferi gerçekleştirdi.
BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyasının ihracat
odaklı büyümesine yönelik projelerini sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO),
Türkiye’nin bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretim üssü Bursalı firmalara yönelik
önemli bir yurt dışı organizasyonuna imza
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attı. Bugüne kadar Ticari Safari ve UR-GE projeleri ile 100’ü aşkın ülkeden 25 binden fazla
firma ve kurum temsilcisini Bursalı firmalarla
bir araya getiren BTSO, Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Proje üyesi firmalarını Rus iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu.
Etkinlik kapsamında Moskova’da CJF Autumn
Child and Junior Fashion Fuarı ile eş zamanlı
olarak ikili iş görüşmeleri etkinliği gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş’un heyet başkanlığında Rusya’ya
giden 40’a yakın Bursalı sektör temsilcisi B2B

organizasyonunda önemli işbirliklerine imza
attı.
Son 2 yılda yüzde 246’lık ihracat artışı
BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa’nın
bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe
Türkiye’nin en önemli üretim üssü olduğunu
söyledi. BTSO olarak sektörün ihracat odaklı
büyümesine yönelik UR-GE projeleri ve yılda
2 kez düzenlenen Junioshow Fuarı’nı gerçekleştirdiklerini kaydeden İsmail Kuş, sektör
temsilcileriyle yapılan istişare toplantıları-

nın ardından hedef ülkelerin belirlendiğini
vurguladı. Rusya’nın sektöre yönelik önemli
alıcıların yer aldığı bir ülke olduğunu kaydeden İsmail Kuş, “Son 2 yılda sektörel olarak
yüzde 246 ihracat artışı yakaladığımız Rusya
pazarını önemsiyoruz. Türkiye ve Bursa’nın
Rusya pazarındaki başarısını çok iyi biliyoruz.
Rus iş dünyası temsilcilerimizin etkinliğimize
gösterdiği ilgi de bunun bir göstergesi oldu”
dedi.
Üretimdeki tecrübe ihracatla taçlanıyor
Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Rusya pazarındaki payını artırdığını
kaydeden İsmail Kuş, “Hedefimiz bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörümüzün üretimdeki
tecrübesini yeni ihracat başarılarıyla taçlandırmak. Bu konuda sektörümüzün azmi ve

heyecanı, çalışmalarımızın alt yapısının daha
sağlam olmasını sağlıyor. Odamız öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlediğimiz 2 ayrı UR-GE projemizin katılımcılarıyla güzel bir organizasyonu geride bıraktık.
Sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

rindeki iş görüşmesinin yaklaşık yarısı olumlu
sonuçlanma potansiyeli taşıyor. Program iş
dünyası temsilcilerimizin yeni müşteriler bulmasına vesile oldu. UR-GE Projeleri ile Türkiye’nin lider kurumlarından olan Odamız öncülüğünde firmalarımızın dünya ticaretinden
daha fazla pay almasını sağlamalıyız.”

1200 iş görüşmesinin yaklaşık yüzde 50’si
olumlu
Rusya programı kapsamında Bursalı 40’a yakın firmadan 70 kişilik iş dünyası temsilcisinin
organizasyona katıldığını ifade eden İsmail
Kuş, şöyle konuştu: “Odamızın liderliğinde
yürütülen 2 UR-GE projesi kapsamında bebe
çocuk konfeksiyonu üretici firmalarımız 420
yabancı iş dünyası temsilcisiyle görüştü. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen 1.200’ün üze-

Ticaret merkezlerine ziyaret
Türkiye Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar
da B2B görüşmelerini ziyaret ederek Bursalı
firma temsilcileri ile görüştü. ‘Türkiye – Rusya
İş Forumu’ toplantısının da düzenlendiği Rusya programı kapsamında ayrıca UR-GE üyesi
firmalar Moskova’daki önemli ticaret ve toptancı merkezleri olan Sadovod ve Lyublino’da
da incelemelerde bulundu.
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YURTİÇİ SEKTÖR GÜNDEMİ

TİM Başkanı Gülle: Tekstilde
oyun kurucu olabiliriz
yapan küresel markalar önümüzdeki 10 yıl içinde tamamen sürdürülebilir ürüne dönecekler.
Türkiye olarak bu konuda rakiplerimize göre
avantajlı konumdayız“dedi. TGDO’suz organik
pamuk konusu da gündeme geldi. Tekstildeki
sürdürülebilirliğin devam etmesi gerektiğini
bildiren İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de üzerinde çalıştıkları GDO’suz pamuk projesi hakkında
konuştu. EKOTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir de, dünyanın en kaliteli organik
pamuğunun Türkiye’de üretildiğini bildirerek,
“Ülkemizde 7 bin 700 ton organik pamuk üretimi yapılıyor. Alan olarak dünyada 5’inci, üretimde ise dördüncü sıradayız” dedi. Önemli bir
işbirliğine imza attıklarını dile getiren Özdemir,
“Türk ve uluslararası akademisyenlerin işbirliği
ile ‘Organik Türk Pamuğu Projesi’nin alt yapısını
tamamladık” diye konuştu.
Kaynak: www.turkishtimedergi.com

‘Sürdürülebilir Temiz Bir Dünya İçin Yeni Yaklaşımlar’ teması ile düzenlenen tekstil sempozyumunda konuşan Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Çevreye ve
sosyal inovasyona dayalı bir niş pazar oluşturarak oyun kurucu olabiliriz” dedi. İHKİB Başkanı
Mustafa Gültepe ise 2019’un 9 ayında denetlenen toplam 1 milyon 601 bin üründen 19
bin 849’unun güvensiz çıktığını hatırlatarak
“Bakanlığımızın yaptığı bu çalışmalarda etkin
sonuçlar alınıyor. Halk sağlığı ve güvenliği tavizsiz korunuyor” dedi. İstanbul Hazırgiyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) iştiraki EKOTEKS Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri AŞ tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen
Uluslararası Tekstil Sempozyumu’nda sektörde
önümüzdeki 20 yıla damgasını vuracak ‘sürdürülebilirlik’ konusu mercek altına alındı.‘Sürdürülebilir Temiz Bir Dünya İçin Yeni Yaklaşımlar’
teması ile düzenlenen sempozyumun açılışın-
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da konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı İsmail Gülle, teknolojinin imkanlarını
kullanarak, tekstil sektöründe, üretimin kurallarını kendi belirleyen bir ülke olmaya odaklandıklarını vurgulayarak, “Çevre dostu üretimi
önceliklendirmek, ürünlerimizin sadece fiyat ve
kalite rekabetinin ötesine geçmesini sağlayacak, aynı zamanda ekolojik tüketim konusunda
da yeni bir talep oluşturacaktır. Talep yönünden
baktığınızda göreceksiniz ki, alışılmış ürünlerin ve anlayışların yaygın olduğu bir pazarda
çevreye, sosyal inovasyona duyarlı bambaşka
“niş bir pazar” oluşturarak bir oyun kurucu hale
gelebiliriz“diye konuştu.“Küresel markalar sürdürülebilir üretime devam edecekler“Dünyada
her yıl 55 milyon ton hazır giyim üretildiğinin
altını çizen Gültepe, bu kıyafetlerin yaklaşık 50
milyon tonunun aynı yıl çöpe gittiğini vurgulayarak “Böyle devam edemeyeceği çok açık.
Ülkemizden her yıl milyarlarca dolarlık tedarik

YURTDIŞI RAPOR

hazır giyim ve konfeksiyon
ihracatı 11 milyar 795 milyon
usd’ye ULAŞTI
Türkiye’nin 1 Ocak – 31 Ağustos döneminde gerçekleştirdiği hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 11 milyar 795 milyon usd
olarak gerçekleşti ve geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %0,15 artarak neredeyse stabil kaldı. 11 Avrupa Birliği ülkesi en
çok ihracat yapılan 20 ülke arasına girerken, bunlardan 7 tanesine yapılan ihracat 2018 yılına göre düşüş gösterdi.

1 OCAK - 31 AĞUSTOS
ÜLKE

2018 (bin usd)

2019 (bin usd)

DEĞİŞİM

TOPLAM

11.777.616,84

11.795.578,43

0,15%

ALMANYA

2.205.255,32

2.054.812,19

-6,82%

İSPANYA

1.576.098,45

1.575.869,17

-0,01%

BİRLEŞİK KRALLIK

1.298.212,46

1.255.114,41

-3,32%

HOLLANDA

676.837,87

726.747,93

7,37%

FRANSA

609.942,53

587.080,68

-3,75%

IRAK

432.666,13

432.632,26

-0,01%

ABD

399.796,04

425.550,85

6,44%

İTALYA

389.579,35

393.511,46

1,01%

DANİMARKA

267.547,46

269.454,93

0,71%

İSRAİL

253.607,50

269.296,75

6,19%

SUUDİ ARABİSTAN

184.974,04

228.967,05

23,78%

POLONYA

257.063,82

217.498,02

-15,39%

RUSYA FEDERASYONU

181.906,53

192.846,85

6,01%

BELÇİKA

205.428,30

181.291,78

-11,75%

İSVEÇ

175.465,50

156.351,94

-10,89%

LİBYA

110.901,17

142.695,05

28,67%

İRAN

65.150,92

139.415,80

113,99%

ROMANYA

111.010,94

123.289,39

11,06%

CEZAYİR

124.996,05

122.599,18

-1,92%

BAE

95.423,09

106.214,43

11,31%
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Tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise 1 Ocak – 31 Ağustos döneminde 5 milyar 267 milyon usd olarak gerçekleşti ve geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %6,16 geriledi. Tekstil ve hammaddeleri ihracatında 12 Avrupa Birliği ülkesi en çok ihracat
yapılan 20 ülke arasına girerken, bunlardan 11 tanesine yapılan ihracat 2018 yılına göre düşüş gösterdi.
1 OCAK - 31 AĞUSTOS
ÜLKE

2018 (bin usd)

2019 (bin usd)

DEĞİŞİM

TOPLAM

11.777.616,84

11.795.578,43

0,15%

İTALYA

527.070,33

490.496,78

-6,94%

BULGARİSTAN

338.131,03

267.228,01

-20,97%

ALMANYA

280.704,33

248.308,74

-11,54%

BİRLEŞİK KRALLIK

232.261,32

248.068,54

6,81%

ABD

230.889,34

217.220,02

-5,92%

İRAN

243.292,49

198.526,41

-18,40%

MISIR

189.805,00

197.700,67

4,16%

İSPANYA

203.918,72

194.094,24

-4,82%

RUSYA FEDERASYONU

132.789,76

171.719,66

29,32%

ROMANYA

174.469,77

163.266,28

-6,42%

POLONYA

183.200,64

158.543,36

-13,46%

HOLLANDA

159.732,06

152.296,91

-4,65%

FAS

151.751,48

146.334,74

-3,57%

BELARUS

105.095,84

120.308,57

14,48%

TUNUS

127.445,31

119.343,98

-6,36%

BELÇİKA

114.981,24

113.180,53

-1,57%

PORTEKİZ

117.222,12

103.325,27

-11,86%

SIRBİSTAN

90.746,21

86.579,45

-4,59%

FRANSA

85.580,16

82.099,50

-4,07%

YUNANİSTAN

86.052,64

78.774,28

-8,46%

Her 2 sektörde de en büyük düşüş Almanya ve
Polonya’da yaşandı. Avrupa Birliği genelinde ve
bölge ekonomisinin lokomotifi konumundaki
Almanya’da yaşanan düşüş ağırlıklı olarak bu ülkelerde yaşanan ekonomik durgunluğa bağlanabilir. Örneğin küresel ticaret hacminin yakından takip edilmesini sağlayan göstergelerden
biri olan CPB World Trade Monitor endeksine
göre 2019 Haziran ayında küresel ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 daralmış ve 2009 Kasım’dan, yani küresel finans krizi
döneminden beri en belirgin yıllık düşüşü göstermiştir. Endeks aynı zamanda 2017 Ekim’den
beri en düşük seviyeye gerilemiştir.
Bu durgunluk dünyanın büyük bir bölümünü
etkisi altına alsa da, Türkiye’nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliğinde yaşanan yavaşlama
Türkiye’yi çok daha yakından ilgilendiriyor. Euro
Bölgesi imalat sektörünün de ciddi bir zayıflık
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içerisinde olduğu görülüyor. Euro Bölgesi İmalat PMI Temmuz ayında 46,5 ile son 6,5 yılın en
düşük değerini aldı. Bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya’da Temmuz ve Ağustos
aylarında sırasıyla 43,2 ve 43,6 (Flash) ile çok
zayıf olan imalat PMI endeksleri özellikle ihracat
kanalından olumsuz etkileniyor. Euro Bölgesi
imalat sektöründeki zayıflığı şimdilik hizmet
sektöründeki göreli güçlü seyir dengeliyor. Öte
yandan sektörler arası bağlantılar nedeniyle sanayideki durgunluğun diğer sektörlere sirayet
etmesi de güçlü bir olasılık olarak görülüyor.
Almanya için ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Almanya ilk çeyrekte %0,4 büyümenin (bir
önceki çeyreğe göre) ardından ikinci çeyrekte
resmi verilere göre %0,1 oranında daralma kaydetti. Yıllık büyüme ise ilk çeyrekte %0,9’luk seviyenin ardından ikinci çeyrekte %0,4’e geriledi.
Söz konusu dönemde hanehalkı ve hükümet

harcamaları ile özel yatırımların artış trendini
sürdürmesine rağmen bu artışlar, ihracattaki
daralmanın etkisini telafi edecek kadar güçlü
olmamıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin açıklanan
öncü göstergeler ise ülkenin teknik anlamda
resesyonun eşiğinde olduğunu göstermektedir. Öte yandan, ekonomik yavaşlamaya rağmen bütçe fazlası vermeyi sürdüren ülkenin
büyümeyi canlandırmak için yeni bir mali teşvik
paketi açıklayacağı beklentisi de güçlenmiştir. Benzer olumsuz beklentiler sektörel güven
endekslerinde de gözlenmektedir. Almanya’da Ağustos ayına ilişkin IFO İş Dünyası Güven Endeksi de 94,3 ile (Temmuz: 95,8) Kasım
2012’den beri en düşük seviyeye gerileyerek
gelecek aylara ilişkin kötümserliğin arttığına
işaret ederken resesyon beklentilerini de güçlendirmiştir.

Tüm bu gelişmeler ile beraber Almanya hazır giyim ithalatında yaşanan düşüş sadece Türkiye’yi değil birçok ihracatçıyı da etkilemiştir. Almanya’nın ilk 6 aylık hazır giyim ithalatı 2019 yılında 15 milyar 214 milyon euro olarak gerçekleşti ve geçtiğimiz senenin
aynı dönemine göre 3,04 % düşüş gösterdi. En fazla düşüş gösteren ülkeler aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:
Almanya’ya en
fazla ihracat
yapan ülkeler
arasındaki sırası

Ülke

2018 ilk
6 ay (bin
euro)

2019 ilk
6 ay (bin
euro)

2018-2019
fark (bin euro)

2018-19
değişim
(%)

1

Çin

3.381.247

3.025.914

-355.333

-10,51

3

Türkiye

1.702.833

1.525.403

-177.430

-10,42

9

Hollanda

461.214

399.939

-61.275

-13,29

4

Hindistan

864.947

822.348

-42.599

-4,93

5

İtalya

733.574

703.169

-30.405

-4,14

13

Endonezya

287.717

260.162

-27.555

-9,58

24

Danimarka

119.052

93.151

-25.901

-21,76

16

Romanya

257.144

234.707

-22.437

-8,73

20

Portekiz

192.240

172.299

-19.941

-10,37

17

Bulgaristan

229.068

213.908

-15.160

-6,62

Almanya’ya en fazla hazır giyim ihracatı yapan ülkelerden 2018 ilk 6 ayına göre ihracatını arttıran ülkeler ise Bangladeş, Vietnam,
Kamboçya, Pakistan, Polonya, Myanmar, Tunus, Fas ve Sri Lanka olarak gerçekleşti.

Almanya’ya en
fazla ihracat
yapan ülkeler
arasındaki sırası

Ülke

2018 ilk
6 ay (bin
euro)

2019 ilk
6 ay (bin
euro)

2018-19
değişim (%)

2

Bangladeş

2.636.767

2.678.322

1,58

6

Vietnam

558.518

582.523

4,30

7

Kamboçya

537.433

542.547

0,95

8

Pakistan

480.801

497.076

3,38

10

Polonya

286.633

359.281

25,35

11

Myanmar

255.371

345.474

35,28

15

Tunus

224.228

236.974

5,68

18

Fas

179.871

198.128

10,15

19

Sri Lanka

170.576

197.562

15,82
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Levi’s Müşterilerine
Hayallerindeki Jean’i Tasarlama
Fırsatını Sunuyor
Levi’s, 10 hafta sürecek, sadece davetlilerin katılacağı Los Angeles açılışında kişiselleştirme
arayışındaki tüketiciye ulaşmayı hedefliyor. Tüketiciler, hayallerindeki Jean i dakikalar içinde
tasarlamak için markanın FLX lazer baskı sistemini kullanacaklar. Açılış yarı-mamul ürünler
kullanılarak tüketici talebini karşılamaya yönelik
olacak ve ABD’li müşterilerin% 70’i kişiselleştirilmiş ürünler için daha fazla ödeyecektir. Müşteriler, bir iPad uygulaması vasıtasıyla solma ve
yırtılma gibi istenen tasarım özelliklerini denim
üzerinde düzenleyebileceklerdir. FLX lazer yazıcı dakikalar içinde siparişi üretecek ve yıkama
işleminden sonra kişiselleştirilen jean bir saat
içinde hazır olacaktır. Levi’s kişiselleştirmeyi sadece süslemelerle sınırlandırarak teknolojinin
ölçeklendirilmesini kolaylaştıracaktır. Özellikle
mağaza içi, yaratıcı teknolojilerin hayata geçirilmesi, marka tüketici bağlılığı açısından eşsiz
fırsatlar sunmaktadır. Ancak müşterilerin kendi kotlarını tasarlamalarına izin vererek, Levi’s
aynı zamanda daha sürdürülebilir ürünler de
sunmuş oluyor. Talebe bağlı kişiselleştirme kavramı, tüketicilerin seçimlerini ihtiyaçları doğrultusunda belirlemesine imkan sağlayarak israfı
azaltıyor. Lazer baskı ayrıca denim üretimindeki
emisyonların % 31’ini oluşturan zararlı boyaların
kullanımını da azaltmaktadır.
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Levi Strauss & Co. dijital çağın işletim modeline geçiyor, bir ürünün piyasaya sunulması
için geçen süreyi radikal bir şekilde azaltmak
için yeni teknolojileri kullanıyor ve tüketicilerin
kendi kot pantolonlarını tasarlamaları için yeni
bir yöntem ortaya koyuyor. Bu sonbahardan
başlayarak, ABD’deki herhangi bir tüketici, bir
kot pantolonun kişisel tasarımını yapabilecektir. Markanın en popüler yedi modelinden bi-

rinden bitmemiş bir kot seçip, açık veya koyu
renkli bir yıkama seçerek tasarıma başlayabileceklerdir. Daha sonra, 1.000’den fazla olası
tasarım kombinasyonunu mümkün kılacak
şekilde farklı konum ve derinliklerde, farklı şekil
ve büyüklüklerde eskitme efektini tasarımlarına
ekleyebileceklerdir. Tüketiciler ayrıca, daha fazla
kişiselleştirme için kotlarına ekleyebilecekleri
çeşitli resim ve kelimeler arasından seçim ya-

pabileceklerdir. Tasarlanan kot pantolon üretilecek ve şirketin Henderson, NV’deki Sky Harbor
dağıtım merkezinden sevk edilerek birkaç gün
içinde müşterilerin evlerine teslim edilebilecektir.Kendini ifade etme her zaman Levi’s markasının bir parçası olmuştur, ancak bu yeni yöntem,
zanaatkar olmasalar da, tüm tüketicilerin kendilerini kotlarıyla ifade etmelerini sağlayacaktır.
Jean bitim işleminin şirket içinde geliştirilen
yeni bir görüntüleme aracıyla sayısallaştırılması
ve mevcut & çevre dostu lazer teknolojisi yeni
yöntemlerle kullanarak bitim işlemini otomatikleştirmek suretiyle, müşterilerin kendi tasarımlarını yapmaları mümkün olmaktadır.
Bu, modern üretim işletme modeli Project
F.L.X.’i “geleceğe dönük uygulama” olarak nitelendiren şirket için büyük bir değişikliktir. Şirket
daha kişiselleştirilmiş ürünler sunmak için gelişirken, dört kilit alanda da değişiklik gerekliliği
öngörülmektedir;
• Ürün Geliştirme: Tüketici trendlerinin nereye
gittiği konusunda şirketin ileri düzeyde karar
vermesini gerektiren bitmiş bir ürün oluşturmak zorunda kalmak yerine, bir ürünün nasıl
bitirileceğine ilişkin kararı sonraki aşamalara
erteleyebilir. Her müşteri tasarımcıdır mottosu
ile trend eğilimi daha geniş bir nüfustan daha
gerçekçi verilerle tespit edilebilecektir.

• Mağaza Deneyimi: Kişiselleştirme levis.com
aracılığıyla herkes tarafından sağlanabilecek ve
bu deneyim markanın perakende mağazalarına da yansıtılacaktır. Bir zamanlar küçük tadilatlar için arka köşede bulunan terzi dükkanı yeni
bir işbirliği merkezi oluşturmak için mağazanın
merkezine doğru taşınacaktır. Terzi, stilistlerden
yardım alarak alışveriş yapanlara ilham verecektir. Levi’s Mağazaları bir ürün showroom’undan
bir işbirliği stüdyosuna dönüşecektir.
• Tedarik Zinciri: Dağıtım merkezi artık temel
ürünleri depolayacaktır. Ürünün bitim işlemi
yerinde gerçekleşir ve geleneksel doğru ürünü
seçme-paketleme-müşteriye gönderme modeline imalat işlemi eklenmiş olur. Bu model,
yeni becerilere sahip çalışanlara ihtiyaç duyar.
• Pazarlama: Şirketin erken tahminlerine göre
üretilen ürünü tanıtmak ve satışını yapmak yerine (ki hatalı bir tahmin olabilir), Levi’s, deneyim
için kritik öneme sahip olan sosyal medyayı
ve görsel aramayı merkeze alarak, tüketicilerin
kendi stillerini tasarlamalarına ilham veriyor. Talebe bağlı pazarlamanın doğal bir sonucu minimum stok durumu şirkete avantaj olarak geri
dönecektir.
Tüketicilerin tasarladıklarını, onlara neyin ilham
verdiğini ve daha sonra ne yapmak istediklerini
anlamak, tüketici ile marka arasındaki bağı güçlendirecektir ve Levi’s ın yapay zeka yı temel alarak daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi
sunmasına imkan verecektir.
Kaynak: http://blog.else-corp.com/2019/03/
with-levis-shoppers-can-now-customize-an-individual-pair-of-jeans/
https://www.stylus.com/gstzpw
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Jeanologia, 2025’ten itibaren
denimin susuz üretilebileceğini
bildiriyor

Denim ve non-denim parça yıkama işlemleri
için sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir İspanyol şirketi olan Jeanologia firmasının CEO’su Enrique Silla, Dünya
Su Günü kutlamalarında şirketin 2025 yılına
kadar tüm denim ürünlerinin %100 susuz üretimini gerçekleştirme imkanı sağlayacağını belirtmiştir. Silla, ‘’Teknolojideki uzmanlığımız ile
Jeanologia, birkaç yıl içerisinde üretimde sıfır
su kullanımı ve sıfır atık ile verimlilik artışı sağlayacak ve pazara girme süresini hızlandıracaktır. Her yıl üretilen 5 milyar denim pantolonun
%35’i Jeanologia teknolojisi ile üretilmektedir.
Ürünleri eko-verimli bir şekilde geliştirirsek,
eko-sürdürülebilir bir ürün üreteceğiz ve piyasaya sürdürülebilir bir ürün sunabileceğiz böylece şirketimizin hedeflerinden birine ulaşarak,
çevresel etkileri kısmen hafifletmek yerine, bütünüyle azaltmış olacağız. Su hayatın ve refahın
kaynağıdır ve suyun korunması sürdürülebilir
kalkınma için birincil derecede önemlidir. Ayrıca, yoksulluğun azaltılmasında ve ekonomik
büyümenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Su ayak izini düşürürken, tasarım
ve kaliteden ödün vermeden, rekabetçiliği
kaybetmeden, herkesi dahil ederek farkındalığı artırmak için sürekli çalışıyoruz. Geçtiğimiz
ay boyunca Jeanologia teknolojisi kullanılarak
800.000 metreküp su tasarrufu sağlandı ve bu
miktar 283 Olimpik yüzme havuzunu doldurmak için kullanılan suya eşdeğerdir. Bu tasarruf,
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Jeanologia’nın çalıştığı 60 ülkede kullanılan lazer, ozon ve e-flow teknolojisi sayesinde mümkün olmuştur’’ dedi. Şirketin teknolojisi, 2017
yılında, Miami şehrindeki nüfusun bir yıllık su
tüketim miktarına eşdeğer olacak şekilde, 8 milyon metreküp su tasarrufu sağladı.
Ayrıca CEO’nun vurguladığı “denim’in detoksifikasyonu” hedeflerine öncülük edecek biçimde,
şirketin teknolojisi; potasyum permanganat,
ponza taşı, manuel zımpara ve geleneksel yıkama işlemlerinin ortadan kaldırılmasını ve aynı
zamanda kimyasal kullanımının önemli ölçüde
azaltılmasını sağlamıştır. 20 yıllık deneyime sahip olan şirket, WGSN Global Fashion Awards’ta
birincilik ödülünü kazandı. İspanyol şirketin beş
kıtada müşterisi var ve makine ve hizmet ihracatı cirosunun% 90’ını oluşturuyor. Jeanologia
ürünleri ve sunduğu çözümler şu anda Meksika, Kolombiya, Brezilya, ABD, Almanya, İtalya,
Portekiz, Hindistan, Çin, Rusya, Japonya, Fas ve
Bangladeş dahil olmak üzere 45’ten fazla ülkede kullanılmaktadır. Levi’s, Polo Jeans, Abercrombie & Fitch, Edwin Japan, Pepe Jeans, Diesel, Hilfiger Denim, Salsa Jeans ve diğer büyük
perakendeciler gibi diğer büyük markalar da şirketin ürünlerine güven duyduklarını açıkladılar.
Kaynak: https://www.innovationintextiles.
com/jeanologia-says-denim-can-be-waterfree-by-2025/

Nano Bubble Teknolojisi Denim Yıkamada
Su Kullanımını %95 Oranında Düşürüyor
Denim, yeni modanın dünya çapında en çok
ilgi çeken alanı olarak kabul edilir. Araştırmacılar
sürdürülebilirliği merkeze alarak, çevresel etkiyi azaltacak proseslerin geliştirilmesine olanak
sağlayacak yeni teknolojiler geliştiriyor.
Nano Bubble Teknolojisi, e-flow sistemi olarak
bilinen ve 2012 yılında Jeanologia tarafından
icat edilmiş ve patenti alınmış yeni bir teknolojidir. Son zamanlarda denim yıkamada endüstriyel alanda yürürlüğe girmeye başlamıştır.
Bu teknoloji, temelde kimyasalları nano ölçüde
hava kabarcıklarına dönüştürerek konfeksiyon
ürününe aktarılması yoluyla tüm bitim işlemlerinin sürdürülebilir bir şekilde yapılmasına
olanak sağlamaktadır. Su, herhangi bir bitim
işleminin ana oyuncusudur ve nihayetinde çevreye atık olarak deşarj olur. Fakat e-flow sistemi
ile, su ve doğru miktarda kimyasal ürün nano
kabarcıklara dönüştürülür ve kimyasal su kabarcıkları üzerinde homojen bir şekilde dağılır ve
giysi üzerine iletirler.

İşlemde en iyi seviyede kalite ile çok çeşitli yıkama efektleri alınmakla birlikte, en az miktarda su
kullanımı sağlanmaktadır ve proseste sıfır deşarj
vardır.
Metodoloji:
Atmosferden gelen hava bir elektro-flow reaktörüne alınır ve elektro-mekanik bir şoka maruz
bırakılarak nano kabarcıklar ve ıslak bir hava
akışı oluşumu sağlanır. Daha sonra nano kabarcıklar, denim numunelerini içeren dönen makine tamburu içine makine kapağında yer alan
nozzle’lar vasıtasıyla taşınır ve onlarla temas
ettiğinde yumuşak ve doğal bir tuşe elde edilir.
Hatta numunelerin daha sonra aynı tamburda
kurutulması da mümkündür. Denim, indigo
ile boyandığı için, kumaşın yüzeyindeki fikse
olmamış boya kalıntıları geri boyamaya neden
olabilir. Bu teknolojiyle az miktarda geri boyama
önleyici kimyasal kullanılarak veya kuru ozon ile
işlemden geçirilerek geri boyama önlenebilir.

E-flow işlemi, indigo mole küllerini denim yüzeyinden ayırır ve daha sonra proses, denim
kumaşın yıkamalar öncesi çekmesini sağlar. Bu
da daha sonraki müşteri ev yıkamaları sırasında
oluşabilecek yüksek derecede çekmeyi önler.
Sürecin beş avantajı:

• %95 oranında su ve% 40 oranında enerji tüketimini azaltır.
• Atık suyun ve işlenmiş kimyasalın çevreye zararını ortadan kaldırır.
• Mükemmel tuşenin elde edilmesini sağlar.
• Geleneksel yıkama işleminden olumsuz etkilenen yüksek kaliteli giysilere bu işlem sorunsuz
uygulanabilir.
• Parlaklığı artırır.
Kaynak: http://textileaid.blogspot.
com/2018/06/nano-bubble-technology-reduces-98-water.html
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Yenilenebilir Kaynaklar Güç
tutuşur Kaplamaya Hız Veriyor

ABD’deki Texas A&M Üniversitesi araştırmacıları, doğada kolayca bulunan yenilenebilir,
toksik olmayan malzemeleri kullanarak, daha
etkili yangın koruması sağlayabilecek, yeni bir
güç tutuşurluk kaplaması geliştiriyor. Texas
A&M’de makine mühendisi profesörü olan Dr.
Jaime Grunlan’ın öncülüğünde yapılan yeni bir
araştırmanın sonuçlarına göre bu kaplamalar,
döşemelik kumaşlar, tekstil ürünleri ve yalıtım
malzemeleri gibi malzemelere daha iyi yangın
koruması sağlamaktadır. Grunlan ‘Bu kaplamalar,
çoğu insanın evinde çeşitli mobilyaların içinde
kullanılan poliüretan köpüğün yanıcılığını azaltma imkanı sunuyor’’ diyor.
Proje, Grunlan ile İsveç-Stockholm de bulunan
KTH Royal Teknoloji Enstitüsü’ndeki Lars Wagberg liderliğindeki bir grup araştırmacı arasında
devam eden işbirliğinin bir sonucudur. Nanoselüloz dan faydalanmak konusunda uzmanlaşmış
olan grup, Grunlan’a su bazlı kaplama prosedürünü tamamlamak için ihtiyaç duyduğu verileri
sağladı. Doğada, hem selüloz (odun ve çeşitli
deniz canlılarının bir bileşeni) hem de kil (toprak
ve kaya oluşumlarında bir bileşen), bulundukları
yapılar için mekanik takviye desteği görevi gö-
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rür. Grunlan “Bu çalışmanın benzersizliği, doğal
olarak meydana gelen iki nanomalzemenin kullanımında yatıyor; kil nanoplateletleri ve selüloz
nanofibrilleri, bildiğimiz kadarıyla, bu bileşenler
hiçbir zaman, su bazlı çok katmanlı ince film
halinde bir ısıl bariyer veya güç tutuşurluk kaplaması yapmak için kullanılmadı’’ açıklamasında
bulundu.

pük, alevin yüzey seviyesinde kalmasını sağlayarak köpüğün hasar görmesini engellemiştir.
Kaplamanın nanobrick duvar yapısı, yanmayı
geciktirecek şekilde, altta kalan köpüğün maruz kaldığı sıcaklığı azaltmaktadır. Bu kaplama
ayrıca yalıtkan kömürsü oluşumu destekler, bu
sayede yangını besleyen dumanların salınımını
azaltmaktadır.

Bu yöntemin kullanılmasından elde edilen faydalar arasında, kaplamanın plastik filmlere mükemmel bir oksijen bariyeri yaratma kabiliyeti
bulunmaktadır ve güç tutuşur işlemlerde geleneksel olarak kullanılan diğer zehirli bileşenlerden daha düşük maliyetle daha iyi yangından
korunma sağlamaktadırlar (gıda ambalajlarında
bu kaplamalar yaygın olarak kullanılırlar).

Grunlan, araştırma tamamlanmasının ardından,
tüm güç tutuşurluk kaplama projesinin bir sonraki adımının, yöntemlerin uygulanması ve daha
fazla geliştirilmesi için sanayiye uygun hale getirilmesi olduğunu iletiyor.

Grunlan ve araştırmacı arkadaşları, genellikle
koltuk minderlerinde kullanılan kaplamaları test
etmek için, esnek poliüretan köpüğü uyguladılar ve bileşiklerin sağladığı korunma seviyesini
belirlemek için bir bütan meşale kullanarak
ateşe maruz bıraktılar. Kaplanmamış poliüretan
köpük, aleve maruz kaldığında derhal erirken,
araştırmacıların kaplamasıyla işlem gören kö-

Bu araştırma, mevcut güç tutuşurluk kaplamalarının toksisitesinin ve yönetmeliklerinin sıkça
tartışıldığı bir zamana rastlıyor. İhtilaflı güç tutuşurluk kaplamaları, son iki yıl boyunca sektörde
önde gelen birçok etkinlik ve konferansta en
çok tartışılan konulardan olmuştur.
Kaynak: International Dyer & Finisher Issue
2/2019

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Primark pamuk programı
Çin’de uygulanıyor
Primark, çiftçileri pamuk yetiştiriciliğinin çevresel
etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan yöntemlerle eğiten pamuk programını genişletti. Kuruluş,
2022 yılının sonuna kadar kilit kaynak sağlayan üç
ülkede Çin, Pakistan ve Hindistan da 160.000'den
fazla pamuk çiftçisini eğitmeyi planlıyor.
Programdaki her çiftçi, tohum seçimi, ekim,
toprak, su, pestisitler ve haşere yönetimi gibi
konulara odaklanan “tarlaları için uygun tarım
teknikleri” konusunda eğitilmiştir. Pakistan ve
Hindistan’da da binlerce çiftçinin kaydı devam
ederken, program şimdi ilk kez Çin’e genişliyor.
Çin, dünyanın en büyük pamuk yetiştiren ülkelerinden biri ve Primark için önemli bir kaynak lokasyonudur. Primark, uygulama ortağı
Helping Cotton Farmers’s Cooperative’in yanı
sıra, Çin'de 80.000’den fazla bağımsız pamuk
çiftçisine programı tanıtmak için CottonConnect ile birlikte çalışıyor. Primark’ın Hindistan ve
Pakistan’daki mevcut programlarına çiftçilerin
kayıtları da devam etmektedir.
Pamuk, pijama, tişört ve kot pantolon gibi birçok Primark ürününün yapımında kullanılan
başlıca doğal elyaftır.
Primark, 2013'ten bu yana, daha az su ve kimyasal kullanmaya odaklı Hindistan'daki kadın
çiftçileri eğitmek için CottonConnect ve yerel
ortaklarla birlikte çalışıyor. Birçok pamuk yetiştirme bölgesinde kadınlar üretimde son derece
önemli ancak sıklıkla bu önemin hafife alındığı
bir rol oynamaktadır, cinsiyet eşitsizliği var ve
kadınlar küçük iş sahibi, eğitime erişimi çok az
olan veya hiç olmayan bir grubu oluşturuyorlardı. Kadın çiftçilerin ilgisini çekmek ve onları güçlendirmenin, daha sürdürülebilir çiftçiliğe ve bu
toplulukların gelişmesine yol açtığı kanıtlamıştır.
CottonConnect, Primark’ın sürdürülebilir pamuk eğitim programında 2013’ten bu yana
Primark ve Bağımsız Çalışan Kadınlar Derneği
(SEWA) ile birlikte çalışıyor. REEL Cotton programına dayanan Primark Sürdürülebilir Pamuk
Programı, Hindistan'ın Gujarat bölgesindeki

1.251 kadın pamuk çiftçisini ilk üç yılında eğitti.
Programın sonuçları beklentileri aştığından,
2016'da Primark, önümüzdeki altı yılda 10.000
ek çiftçi yetiştirme girişimini büyük ölçüde artırmaya karar verdi.
Primark, programın geçen yıl başlatıldığı Pakistan’da, ilk eğitim yıllarını tamamlayanların, %11,2
hasat artışı, girdi maliyetlerinde %12,9 azalma ve
ortalama %26,8 kar artışı sağladığını bildiriyor.
Primark'tan yapılan açıklamada: “Tedarik zincirinin en başından başlayarak, pamuğun tarladaki üretiminden, Primark mağazalarına teslim
edilen ürünlere kadar doğrudan izlenebilir.
Bu, perakendeciye ve müşterilerine, kullanılan
pamuğun sürdürülebilir tedariği, çevre dostu
kimlik bilgileri ve çiftçilerin geçim kaynakları
üzerindeki olumlu etkileri konularında tam güven verir.’’ bilgilerine yer verildi.
Primark'ta etik ticaret ve çevresel sürdürülebilirlik direktörü Katharine Stewart açıklamasında; ‘“Önde gelen uluslararası bir perakendeci
olarak, birçok insanın yüksek kalitede pamuk
ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşmak için bize

güvendiğini biliyoruz. Pamuk, en önemli liflerimizden biridir ve diğer perakendeciler gibi,
dünya çapında tarımsal topluluklarda çalışan
çiftçilere güveniyoruz. Bu nedenle pamuğun
yetiştirilmesinin uzun vadeli olacak şekilde sürdürülebilirliğinin arttırılması, bir süredir kilit bir
öncelik olmuştur. Bizim için özellikle heyecan
verici olan şey, pamuğun çevre dostu bir şekilde yetiştirildiğinden emin olabilmemizdir, çünkü onu tarladan mağazaya kadar izleyebildik. ”
bilgilerini verdi.
Primark, Business in the Community (BITC)
Ödülleri ve Edie Ödülleri tarafından onaylanmıştır. Yeminli İhale ve Tedarik Yönetimi Enstitüsü, Primark’ın Sürdürülebilir Pamuk Programı’nı
“Kurumsal Sorumluluğa En İyi Katkı” kategorisinin kazananı olarak seçmiştir.
Kaynak: http://cottonconnect.org/portfolio-posts/primark-sustainable-cotton-case-study/
https://apparelinsider.com/primark-cotton-programme-expands-to-china/
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H&M ConscIous
Koleksiyonu
H&M sonbahar 2019 Conscious koleksiyonu eylül ayında daha sürdürülebilir kaynaklı malzemelerden
yapılmış rahat ama sofistike parçalarla satışa sunuldu. Küresel Sürdürülebilirlik Müdürü Pascal Brun
H & M’nin sürdürülebilirlik taahhütünün Conscious koleksiyonunun ötesine geçtiğini belirtiyor.

Sonbahar 2019 Conscious Koleksiyonu, kullanılmış PET şişelerden ve geri dönüştürülmüş
polyester, organik pamuk ve TENCEL™ liyosel
gibi daha düşük çevresel etkiye sahip malzemelerden yapılmış güzel, uzun ömürlü giysilerle tüketicileriyle buluştu. Sonbahar 2019
Conscious Koleksiyonu, H&M’nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını, 2030 yılına
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kadar yalnızca sürdürülebilir kaynaklı materyalleri kullanma hedefini de dahil ederek vurgulamaktadır. H&M’nin sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdü, çalışma anlayışıyla yani
sürdürülebilir bir şekilde en iyi fiyata moda
ve kalite anlayışıyla tamamen birleşmiş durumdadır. Brun 'Conscious koleksiyonları
ve sürdürülebilir malzemelerimizi ölçeklen-

dirmek, çevresel ayak izimizin azaltılmasına
katkıda bulunmaktadır. Ayrıca nihayetinde
müşterilerimizin bilinçli seçimler yapmalarını
teşvik edebilecek olan modayı sürdürülebilir
ve sürdürülebilirliği şık hale getirmeye yardımcı olmaktadır' açıklamasında bulundu.
H&M için sürdürülebilirlik konusunda

endüstrinin öncüsü olmak neden
önemli?
Brun: H&M için ana itici güç, moda endüstrisinin mevcut modelini kullanarak çalışmaya
devam edemeyeceğinin bilincinde olmamızdır; Dünya, bunun mümkün olması için yeterli doğal kaynağa sahip değil. İşimizi döngüsel bir modele taşımaya çalışmak pazarlığa
açık bir konu değil, mecburiyettir.
Bugün H&M’i tamamen sürdürülebilir
bir marka olmaktan alıkoyan nedir?
Brun: Tek bir marka tek başına değişim yaratamaz. Hükümetler, STK'lar, markalar ve
müşteriler arasında işbirliğine ihtiyacımız var.
Bugüne kadarki birçok etkileyici etkinlik ve
başarı, Cotton Goal, Fair Living Wage Roadmap and Chemical Management gibi işbirliklerinden geliyor.
H&M, 2030 yılına kadar sadece
sürdürülebilir kaynaklı materyalleri
kullanma hedefini nasıl
gerçekleştirecek?
Brun: 2030 yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir kaynak kullanımı için, tasarımdan kullanım ömrü tamamlanmış ürünlere kadar her
seviyede çok çaba sarf etmek gerekiyor. Bu

yolculuğa 2010 yılında Cotton Goal projemiz
ile başladık; 2020'ye kadar kullandığımız tüm
pamuk ya geri dönüştürülmüş olacak ya da
daha sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilecektir. Endüstri işbirliği ve inovasyonla bugün yüzde 96 oranında olduğumuzu gururla
söyleyebiliriz. 2030 hedefine ulaşmak, yeni
inovasyonları test etmek & ölçeklendirmek
ve endüstriye dahil etmek, en az Cotton Goal
ile aynı çabayı gerektirecektir. Bugün sürdürülebilir biçimde tedarik edilen malzemelerin
oranı yüzde 57'dir.
Sürdürülebilir kaynaklı bir malzeme
tanımı nedir?
Brun: Sürdürülebilir kaynaklı malzemeler,
geleneksel malzemelere göre önemli ölçüde
daha az su, enerji ve kimyasal kullanılarak üretilmiş veya büyütülmüş (doğal lifler için) materyallerden oluşturulan kumaşlardır. Bir giysinin Conscious olması için yani yeşil bir etiket
almaya hak kazanması için, organik pamuk
veya geri dönüştürülmüş polyester gibi en az
yüzde 50 sürdürülebilir malzeme içermelidir,
giysilerimizin çoğu bu orandan daha fazlasını
içerirler. Bunun tek istisnası, kalite kısıtlamaları
nedeniyle bir ürünün yalnızca yüzde 20'sini
oluşturabilen geri dönüştürülmüş pamuktur.

Ancak, bu payın en kısa sürede artması için
inovasyonlar üzerine çalışıyoruz.
Yeni teknoloji ve inovasyon daha
sürdürülebilir bir moda geleceği
yaratmaya nasıl yardımcı olacaktır?
Brun: Giysiden giysiye geri dönüşüm gibi materyal inovasyonu bugün hala sınırlıdır, ancak
gerçekleştirildiğinde endüstri için kesinlikle
beklenmedik değişimlere neden olacaktır.
Teknolojiyi yenilenebilir enerji çevresinde optimize etmek de önemli olacaktır. Bu sektör
sürekli gelişme halinde ve hali hazırda bazı
ülkelerde elektrik şebekesinden daha ucuz
olan güneş enerjisi kullanıldığını görüyoruz.
Bir sonraki adım, kapasitesini ve depolanmasını optimize etmektir. Yapay zeka, dairesel ve
sürdürülebilir bir moda sistemine geçiş sürecinde sahip olduğumuz en güçlü araçlardan
biridir. Yapay zeka ile dünyamızı sürdürülebilir
bir şekilde etkileyecek daha iyi kararlar alabiliriz. Merkezde tutulması gereken bakış açısı,
gereksiz yere nakliyeye ve depolamaya yol
açan aşırı üretimden kaçınmaktır. Örneğin, yapay zekanın yardımıyla, sadece sattığımız ürünü üretmek amacına odaklanarak arz ve talebi
daha iyi ayarlayabiliriz.
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Modanın Geleceği:
Tasarımdan Pazarlamaya,
Teknoloji Endüstriyi Yeniden
Şekillendiriyor
AR / VR soyunma odalarından sıcaklık değiştiren kumaşlara ve ötesine kadar teknolojinin moda
endüstrisinin evrimine etkileri
Moda, dikiş makinesinin icadından e-ticaretin yükselişine kadar her zaman inovasyonu
benimseyici olmuştur. Teknoloji gibi moda da
ileriye dönük ve döngüseldir. Aynı zamanda
yaklaşık 2.4T $ ‘lık moda sektörü, küresel ekonomideki en büyük endüstrilerden biridir ve bugün, teknoloji modayı her zamankinden daha
hızlı bir şekilde dönüştürüyor.
Kumaş diken ve kesen robotlardan, stil trendlerini öngören Yapay zeka algoritmalarına ve
giyinme odalarındaki VR aynalarına kadar, teknoloji, modayı her açıdan otomatikleştiriyor,
kişiselleştiriyor ve hızlandırıyor.Bu raporda, giysilerimizin ve aksesuarlarımızın tasarım, üretim,
dağıtım ve pazarlanma biçimini yeniden şekillendiren trendler yakından incelenmiştir.
Ürün tasarımı
Teknoloji, moda tasarımcısını otomatikleştiriyor
Her boyutta ve özellikteki moda markaları, müşterileri her zamankinden daha iyi anlamak için
teknolojiyi kullanıyor. Bu veri toplama çabaları
daha sofistike bir şekilde büyüdükçe, yapay
zeka, müşterilerin daha sonra ne giymek istediklerini tahmin etmeye odaklanarak markaların ürün tasarımı ve geliştirme yaklaşımını yeniden şekillendirecektir.
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Yapay zeka tasarımcı oluyor
Google, Alman moda platformu Zalando ile
ortaklaşa kurduğu bir deney çerçevesinde, Project Muze vasıtasıyla kullanıcı odaklı yapay zeka
moda tasarımını çoktan test etti. Proje, Google’ın moda trendleri raporundan elde edilen
renklerin, kumaş dokularının, stil tercihlerinin ve
diğer “estetik parametrelerin” yanı sıra Zalando
tarafından sağlanan tasarım ve trend verilerinin
anlaşılması için yapay zeka sinir ağını eğitti. Bu
aşamadan sonra, Project Muze, kullanıcıların ilgi
alanlarına dayalı tasarımlar oluşturmak ve ağ
tarafından tanınan stil tercihleriyle uyum sağlamak için bir algoritma kullanıldı.
Amazon da bu alanda inovasyon yapıyor. İsrail
merkezli araştırmacılar tarafından yürütülen bir
Amazon projesinde, bir öğenin “şık” olup olmadığını değerlendirmek için yapay zeka ile öğrenme kullanılıyor. Amazon Lab126’dan dışında,
Kaliforniya’daki Ar-Ge kolu, belirli bir moda stili
hakkında bilgi edinmek ve sıfırdan benzer görüntüler oluşturmak için imgeleri kullanıyor.Bu
kulağa “Amazon’dan hızlı moda” gibi geliyorsa,
muhtemelen gerçek manada böyle olduğu
içindir. E-ticaret devi, talep üzerine hazır giyim
üretimini desteklemek için bir üretim sisteminin
de patentini aldı. Teknoloji, Amazon Essentials

hattını veya Amazon’un lojistik ağındaki tedarikçilerini desteklemek için kullanılabilir. Tabii
ki, insansız yapay zeka tasarımları her zaman
görücüye çıkmaya hazır anlamına gelmemektedir. Google Project Muze kullanıcıları için
oluşturulan birçok tasarım yalnızca istenmeyen
karalamalardı; Amazon Lab126 girişimi ile ilgili
bazı raporlar ise tasarım sonuçlarını “basit” olarak nitelendirdi.
Ancak yapay zeka tarafından geliştirilen tasarımlar ile insan yapımı tasarımlar arasındaki fark
kapanıyor. Nisan 2019’da DeepVogue adlı tasarımcı bir yapay zeka, Çin’in Uluslararası Moda
Tasarım İnovasyon yarışmasında Halkın Seçimi
Ödülünü kazanarak ikinci sırayı aldı. Çinli teknoloji firması Shenlan Technology tarafından
tasarlanan sistem, insan tasarımcılardan elde
edilen görüntülerden, temalardan ve anahtar
kelimelerden özgün tasarımlar üretmek için
“derin öğrenme” kullanıyor.
Açıkça görülüyor ki, markaların yalnızca yapay
zeka tasarımcılarıyla çalışmaya başlaması için,
öncelikle çok daha fazla Ar-Ge’ye ihtiyaç vardır.
Ancak yapay zeka halihazırda, markaların tasarımlarını daha hızlı oluşturmalarına ve tekrarlamalarına yardımcı olmaktadır.

Yapay zeka moda markalarını etkiliyor
2018 yılında Tommy Hilfiger, IBM ve Fashion
Institute of Technology ile bir ortaklık yaptığını
açıkladı. “Reimagine Retail” olarak bilinen proje;
• Gerçek zamanlı moda endüstrisi trendleri
• Tommy Hilfiger ürünleri ve podyum görüntüleri çerçevesinde müşteri duyarlılığı
• Trend desenlerde, renklerde ve tarzlarda yenilenme temaları
başlıklarında çözümleme yapmak için IBM
yapay zeka araçlarını kullandı. Yapay zeka sisteminden edinilen bilgiler, bir sonraki koleksiyonlarında bilinçli tasarım kararları almak üzere
kullanmaları için insan tasarımcılara verildi.
Stitch Fix, envanterinde eksik olan trendleri ve
stilleri tanımlayan ve tüketicilerin en sevdiği
renk, desen ve tekstil kombinasyonlarını temel
alarak yeni tasarımlar öneren algoritmalar tarafından oluşturulan “Hybrid Design” giysileri ile
yapay zeka odaklı modada ön sıralarda yerini
almaktadır. Şirket, web sitesindeki “Algoritmalar
Turu” nda nasıl çalıştığını detaylandırıyor. Stitch
Fix, Hybrid Design metodolojisini kullanarak
30’dan fazla tasarım geliştirdi. Şirket, yapay zeka
tasarımlı parçaların, moda marka tedarikçilerinden gelen giysilerle kıyaslandığında “koruyucu”
satışlarına benzer şekilde performans gösterdiğini söyledi.
Bunun muhtemel nedeni, Stitch Fix’in abonelik
tabanlı, geri bildirim odaklı iş modeli sayesinde
yapay zekayı bilgilendiren çok büyük müşteri
verisine sahip olmasıdır. Stitch Fix’in yapay zeka
ve yapay zeka öğrenme insiyatiflerini kullandığı
tek alan tasarım değildir. Şirket, müşteri tasarımı, lojistik ve envanter yönetimine kadar her
birimi bilgilendirmek için kullanılan yapay zeka
öğrenme algoritmalarını denetlemek amacıyla
85’ten fazla veri bilimciden oluşan bir ekip istihdam etmektedir. Şirket yatırım getirisini, artan
gelir, düşük maliyet ve müşteri memnuniyeti
gibi yapay zeka yatırımlarından görüyor. Daha
fazla sayıda yapay zeka yardımcı programları
geliştikçe, markaların ürün geliştirme ve yeni iş
kolları konularında daha akıllı stratejik kararlar
almalarına yardımcı olacaklardır. CLO gibi 3D
tasarım platformları aynı zamanda ayrıntılı tasarımları düzenlemenizi kolaylaştırır. Bu da gerçek
zamanlı yapay zeka fikirlerini kullanarak, markaların modayı, üretime başladıkları ana kadar
değiştirebilecekleri, anlamına geliyor.
Yanda, stillerin daha da kişiselleşmesi ve dijital
verilerin etkisiyle teknolojinin moda tasarımcısını nasıl otomatik hale getirdiği gösterilmiştir.
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tıyor. Instagram ve Pinterest gibi platformlardaki
“See-Now Buy-Now” araçları sayesinde müşteriler anında bu yaratılan talebe cevap veriyor.
Fashion Nova, müşteri tabanını ve markasını
oluşturmak için başarılı şekilde sosyal medyadan faydalanan hızlı moda e-ticaret markasına iyi bir örnektir. Hızlı moda markası Boohoo,
ürünlerini 16-24 yaş arasındaki hayranlarına
tanıtmak için ünlülere ödeme yaptıktan sonra
kazancını iki katına çıkardığını bildirdi.

Amazon’un Lab 126 girişimi ve Google’ın Project Muze’ine benzer şekilde, UC San Diego ve
Adobe’deki bilim adamları, yapay zekanın bir
bireyin stilini öğrenmesinin ve bu stile uyan
yeni öğelerin bilgisayar tarafından oluşturulan
kişiye özel görüntülerini yaratmasının yolunu
ana hatlarıyla belirlediler. Sistem, markaların yalnızca görsel içeriklerle olan ilişkilerine dayanarak
bir kişi için kişiselleştirilmiş kıyafetler üretmesini
sağlayabilir. Daha makro düzeyde, bir markanın
tüm kullanıcı tabanından geçmiş verilere dayanarak daha geniş moda trendlerini tahmin etmesini sağlayabilir.
Bir sonraki moda dönemi tamamen kişiselleştirme ve öngörü ile ilgilidir. Daha fazla veriyle algoritmalar trend avcısı olacaktır. Akıllı provadan
yararlanan bir başka şirket, Virtusize, çevrimiçi
alışveriş yapanların dolabındaki giysileri ölçerek
veya belirli markaları ve stilleri kendilerininkiyle
karşılaştırarak doğru bedeni almalarını sağlamaktadır. Virtusize, beden ve uyum belirsizliğini
ortadan kaldırarak ortalama sipariş değerlerini%
20 artırabileceklerini ve geri dönüş oranlarını%
30 azaltabileceklerini belirtiyor.
Giderek artan bir şekilde tüketici tercihleri tasarım ve üretim sürecini her açıdan yönlendirecektir. True Fit gibi platformlar, müşterilerin
tercih ettikleri malzeme türlerini belirlemeye ve
hatta kaynak ve üretim koşullarını önemseyen
özgün bir müşteriye, bu konuları tam olarak belirlemede yardımcı olabilir.
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PAZARLAMA
Hızlı moda anında memnuniyet anlayışını
yarattı
Zara, H&M, Top Shop ve Forever 21 gibi markalar işlerini hız ve çeviklik üzerine kurdular.
Bu perakendeciler yeni bir trend belirledikten
sonra, bu trendi mümkün olduğunca çabuk
pazara sunmak için aşırı hızlı tasarım ve tedarik
zinciri sistemlerini harekete geçirebiliyorlar. Bu,
hızlı moda markalarının pazardaki geleneksel
markaların önüne geçmelerini sağlıyor. Raflara
en yeni stilleri servis etmek için neredeyse gerçek zamanlı bir yeteneğe sahip olan hızlı moda
markaları, daha küçük, belirli müşteri segmentlerinin tercihlerine hitap etmek için daha hedef
odaklı geniş çeşitlilikteki giyim stillerini de sağlayabiliyorlar.
Moda sezonu kavramı artık yoktur
Hızlı moda markaları, yılın 52 haftası “mikro sezon” sunabilir. Örneğin Topshop, web sitesinde
haftada yaklaşık 400 stil sunuyor. Bu duruma
ayak uydurmak için şimdi geleneksel konfeksiyon markaları yılda yaklaşık 11 sezon sunuyorlar.
Yüksek moda ürünlerin daha ucuz alternatifleri,
revaçta tüketim malları olmaya devam ediyor.
Perakende sektöründeki yavaşlamanın ortasında bile, Zara’nın ana şirketi olan İspanyol perakende devi Inditex, Şubat 2018-Ocak 2019
aralığındaki satışlardan yaklaşık 30 milyar dolar
elde etti, net satışlarda% 3 artış yakaladı. Sosyal
medya bu döngüyü hızlandırıyor. Influencer pazarlama ve diğer sosyal medya stratejileri, yeni
trendlerin hızla yayılmasına yardımcı olarak son
derece ucuz moda için hızlı tüketici talebi yara-

Oysa hızlı modanın açıkça karanlık bir tarafı
vardır. Markalar, düşük ücret alan çalışanlara
dayanarak, şüpheli çalışma koşullarına sahip
fabrikalarda düşük maliyetli, düşük kaliteli giysiler üretmektedir. Ucuz giysiler oluşturmak için
kullanılan ucuz malzemeler de kimyasallarla doludur. Hızlı üretim süreçleri aşırı tekstil atığı yarattığından, ucuza yapılan giysiler hem fabrika
çalışanlarına hem de çevreye zarar verir: Çevre
Koruma Ajansı’na göre, yılda yaklaşık 12,8 milyon ton giysi toplama alanlarına gönderiliyor.
Küresel tekstil üretimi yılda 1,2 milyar ton sera
gazı yayıyor. Moda endüstrisi, bazı tahminlere
göre, küresel CO2 emisyonlarının % 10’u, dünyadaki endüstriyel atık suların% 20’si, böcek
ilaçlarının% 24’ü ve kullanılan pestisitlerin%
11’inden sorumludur. Moda ve özellikle de hızlı
moda konusunda sürdürülebilirlik sorunları yeni
olmamakla birlikte, sektördeki en etkili müşterilerin bu konuda bildirdiği görüşler yenidir.
Sürdürülebilirlik için baskı
Tüketiciler hızlı modanın olumsuz yönlerine karşı bilinçleniyor: sosyal açıdan bilinçli müşteriler,
sürdürülebilir malzemeler ve şeffaf, etik işçilik
ve imalat odaklı “yavaş moda” hareketini kucaklıyorlar. Yapay zeka ve ileri teknolojiler aynı zamanda modada sürdürülebilirlik için de itici rol
oynayabilir.
Geliştirebilecekleri bir alan, moda endüstrisinde (ve özellikle e-ticaret segmentinde) önemli
bir atık kaynağı olan geri iadelerdir. Ortalama
olarak, online alışverişlerin% 40’ı iade ediliyor.
Verileri ve yapay zekayı kullanarak, perakendeciler müşterilerin alışveriş davranışlarını ve tercihlerini daha etkili bir şekilde eşleştirebilir, bunun
sonucunda toplam iade sayısını azaltabilir.
Kaynak: https://www.cbinsights.com/research/
fashion-tech-future-trends/

SEMPOZYUM

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİZ DÜNYA İÇİN YENİ
YAKLAŞIMLAR” sempozyumuna büyük ilgi
24 Eylül ‘de EKOTEKS LABORATUVAR VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından organize edilen “SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİZ DÜNYA İÇİN YENİ
YAKLAŞIMLAR” temalı sempozyuma tüm sektörümüz çok büyük ilgi gösterdi. Katılımlarından
dolayı değerli sektör temsilcilerimize teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
İlk oturumda Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığından Sn. Asuman KILIÇ
TÜRKEŞ, Riske Dayalı Denetim Sistemi hakkında
genel bilgi verirken aynı zamanda riskli ürünler
ve risk parametreleri hakkında da açıklamalarda
bulundu.
Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Müdürlüğü
Daire Başkanlığından Sn. Meral KARAASLAN,
İç piyasada yapılan Ürün Güvenliği Denetimleri hakkında genel bilgi verirken aynı zamanda
riskli ürünler ve risk parametreleri hakkında da
açıklamalarda bulundu.
EKOTEKS, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nilgün
ÖZDEMİR, yeni bir ufuk açarak “Türk Organik
Pamuğu”nun belgelendirilmesi konusunda
sektörümüzü sevindirecek ve ihracatımıza ışık
tutacak değerli paylaşımlarda bulundu. İlk kez
bu sempozyum sırasında sektörel duyurusu
yapılan “Türk Organik Pamuğu”nun belgelendirilmesi sektörümüz için önem arz etmektedir.
SAĞLIK VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM temalı bölümde değerli
sunumları ile Sn. Prof. Dr. F. Javier SARDINA,
(Santiago de Compostela Üniversitesi) bu yıl da
“Moda Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Ürün
Güvenliğini Geliştirme Yöntemleri” hakkında
yeni bilgiler ile katılımcıları aydınlattı. Sn. Mauro
SCALIA ve Sn. Dunja DRMAČ, EURATEX’i temsilen “Döngüsel Ekonomiye Uyumda Sektörün
Hazırlıkları” ve “Kimyasalların Yönetimi: Neler
Değişiyor ve Sektörde Ne oluyor?” konu başlıkları ile Sürdürülebilir Üretime destek oldular.
Sn. Olgun AYDIN, PUMA ve Sn. Ayşegül KAYA,
TYH TEKSTİL, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Tedarik Zinciri Yönetimi; Kurumsal Sürdürülebilirlik”
ve “Hazır Giyim Üreticisi Gözünden Sürdürülebilirlik konularında çok değerli paylaşımlarda
bulundular.

SU: TEKSTİLDE ÖNEMLİ BİR KAYNAK temalı
bölümde ZDHC Uygulama Müdürü Sn.Klaas
Nuttbohm “Tekstil ve Deri Tedarik Zincirinde
Sürdürülebilir ZDHC Uygulamaları “ Sn. Ahmet
BABA, Sürdürülebilir Tekstil Çözümleri (STS)
Temsilcisi- “Atıksuda Çıkan Uygunsuzluk Kaynakları ve Çözümleri” Sn. Jo Van LANDEGHEM,
CREAMODA “Azalan Atık ve Artan Değer ile
Yeşil Bir Gelecek Yaratmak” konu başlıkları ile
sempozyuma renk kattılar ve çok değerli bilgiler verdiler.
Sn. Dr. Sibel Kılıç / SETAŞ KİMYA “Kimyasallardaki Son Gelişmeler Işığında ETAD Tarafından
Alınan Önlemler”i sektöre anlattı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL TEKNİKLERİ başlıklı
son bölümde ise Sn. Tony BENSON, Applied
DNA Sciences (ADNAS), “DNA Teknolojisi Kullanarak Tekstil Tedarik Zincirinde Standardizasyon nasıl sağlanacağını anlattı.
Örnek firma uygulamalarında ise Sn. Özge
BAYRAKTAR, ZORLU TEKSTİL, “Zorluteks’in Döngüsel Ekonomi Tabanlı Üretim Yaklaşımı”, Sn
.Zafer KAPLAN, GAMA Recycle Elyaf ve İplik
Sanayi A.Ş, “Kullanılmış Kıyafet Tekstillerin Toplanması ve Geri Dönüşümü”, Sn .Dr. Ahmet TURAN, SETAŞ KİMYA “Tekstilde Geri Dönüşüm”,
Sn. Tunay TÜFEK, STATEX “İnsan Sağlığı ve Çevrenin Korunmasında Gümüşün Katkısı” başlıklı
sunumlarını yaptılar.
Bu sempozyumda emeği geçen desteğini
esirgemeyen Moderator olarak sempozyumu
yöneten değerli hocamız Sn. Prof. Dr. Bülent
ÖZİPEK’e teşekkürlerimizi sunarız. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sn. İsmail GÜLLE’ye,
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa
GÜLTEPE ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn.
Ahmet ÖKSÜZ’e değerli teşriflerinden dolayı
teşekkürlerimizi arz ederiz. Sponsor firmalarımıza başta bizi destekleyen Sn. TTSD Yönetim
Kurulu Başkanı Vehbi Cin’e, Sn. Dr. Mehmet
Emre Şener’e ve SETAŞ KİMYA’ya , LC WAIKIKI,
FLO, DERİMOD, ANT ve SEM firmalarına da değerli katlılarından dolayı teşekkür ederiz.

400 kişiye yaklaşan katılımcı sayısı ile Ekoteks
laboratuvarı sektör adına doğru zamanda doğru işler yapmaya “GÜVENLİ ÜRÜN GÜVENLİ
ÜRETİM” sloganı ile sürdürülebilir faaliyetlerini
arttırmaya sizlerden aldığı destek ile devam
edecektir. Anket sonuçlarına göre olumlu geri
dönüşler aldığımız için çok mutluyuz ve bu
sempozyumda sektörü bir araya getirebildiğimiz için gururluyuz. 2020 yılında yeni bir tema
ile sürdürülebilir bir sempozyum programında
tekrar görüşmek üzere sevgi ve sağlıcakla kalınız.
					
Sevim Atmaca Razak
EKOTEKS Laboratuvarı Teknik Müdürü

49

DERNEK FAALİYETLERİ

Ram baca filtreleri
toplantısı Yapıldı
Velimeşe Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
toplantı salonunda Tekirdağ Çevre İl Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi Dekanı ve sanayicilerimizin katılımıyla ram baca filtreleri toplantısı yapılmıştır.
Toplantı neticesinde Namık Kemal Üniversitesi
Teknokent’te geliştirilen ram baca filtresinin,
verimliliğinin raporlanması amacıyla, Migiboy
Tekstil ve İpek Tül firmalarına kurulmasına, 2019
yılı sonuna kadar haftalık periyotlarla verilerin
raporlanmasına, yıl sonunda Tekirdağ Çevre İl
Müdürlüğüne bir rapor sunularak konunun değerlendirilmesine, bu arada Çevre İl Müdürlüğü
ile belge yenilemesi olan üyelerimizin işlerinin
kolaylaştırılmasının gözden geçirilmesine karar
verilmiştir.

CANPOLAT: “1915 Çanakkale
Köprüsü FAYDA SAĞLAYACAK”
1915 Çanakkale Köprüsü hem ülkemize hem
de tekstil sektörüne çok önemli faydalar sağlayacak. Konuyla ilgili olarak Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi
Canpolat’ın görüşleri şu şekilde: Köprü ile Ege
ve Marmara birbirine bağlanacak. Bu sayede
ülkemizin en önemli sektörlerinden olan tekstil
sektörünün faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği Ege ve Marmara’daki iş hacminin yükselmesini sağlayacak ve bu bölgelerimizde yeni
istihdam sahaları oluşturacaktır. Tekstil sektörü
için en önemli hususlardan birisi ürünün tedarik
sürecinin hızıdır. Yeni köprü hem hız hem de maliyet açısından ülkemize ve sektörlerimize büyük
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katkı sunacağı için sektörümüzün en önemli konularındandır. Aynı zamanda ihracat anlamında
1915 Çanakkale Köprüsü’nün sağlayacağı katkılar yadsınamaz. Köprü, çevre ülkelere olan tekstil ihracatımızın daha da artmasını sağlayacaktır.
Köprü ile birlikte sağlanacak ulaşım kolaylığı
bölgeye yatırım yapılmasına da imkan tanıyacaktır. Bu da doğal olarak istihdamın artmasına
katkı sağlayacaktır. Firmalar da yeni köprünün
imkanlarından faydalanacağı için yeni ihracatçı
firmaların ortaya çıkmasını sağlayabilir.
Kaynak: www.sabah.com.tr

İTHİB Tarafından WSGN İş Birliğinde
2021 İlkbahar-Yaz Kumaş Trend Seminerini
Gerçekleştirildi
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından WGSN iş birliği ile
düzenlenen İlkbahar-Yaz 2021 Kumaş Trend
Semineri İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ile Yönetim Kurulu Üyeleri Natan
Yakuppur ve Zekeriya Tanrıverdi’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. WGSN Live Yöneticisi Kim
MANNINO tarafından bir sunum gerçekleştirilen
seminerde İTHİB Üyesi firma katılımcıları 2021
kumaş trendlerini yakından inceleme fırsatı buldular.

Firmaların yoğun ilgi ile takip ettiği seminer ile
ilgili İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, Türk tekstil sektörünün; üretim, ihracat
ve istihdam açısından Türkiye ekonomisi için
vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirtirken,
firmaların uluslararası trendleri yakından takip
etmeleri amacıyla her yıl İTHİB tarafından gerçekleştirilen Trend Seminerine, bu yıl ilginin çok
daha fazla olduğunu ifade etti. İTHİB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Bilici “Rekabetin hızlandığı ve trendlerin çok çabuk tüketildiği günü-

müz küresel sisteminde seminerimize katılımın
bu kadar yoğun olması sektörümüzün geleceği
ve ihracat hedefleri açısından gurur verici” ifadelerinde bulundu.
WGSN Live Yöneticisi Kim MANNINO, seminerde
2021 İlkbahar-Yaz sezonlarında tekstil sektörünü
nelerin beklediğini, hangi ürünlerin trend olacağını ve hangilerinin raflara kaldırılacağına ilişkin
ipuçları vererek firma temsilcilerinden gelen soruları cevapladı.
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YÖNETMEK

mavi yakalı çalışanlarla
ilişkiler
Günümüzdeki modern yönetim yaklaşımlarına göre mavi yakalı çalışanların, işletmedeki
verimlilik, etkinlik, müşteri memnuniyeti, ürün
kalitesi gibi konularda işletmeye yöneticiler ve
mühendisler gibi çok önemli katkılarda bulundukları kabul edilmektedir. Ancak bunu sağlamak için mavi yakalı çalışanlara yönelik klasik
bakış açılarının temelli değişmesi gerekmektedir. Günümüz iş dünyasında işletmedeki organizasyon yapıları, genellikle yetki ve sorumlulukların yukarıdan aşağıya doğru azalarak
paylaşıldığı klasik yapılardır. Bu yapıda genelde
en tepede en yetkili yönetici bulunur. Bu yönetici, yetkilerinin bir kısmını işin özelliklerine
göre fonksiyonel yöneticilere devreder. İşletmelerin özelliklerine ve yaptıkları işe göre bu
yöneticilerin de altında bir veya birkaç kademe
daha alt yöneticiler, aynı yaklaşım tarzıyla yer
alırlar. Örneğin en tepede bir genel müdür ve
ona bağlı müdürler, bu müdürlerin altında orta
kademe yöneticiler vardır. (Şefler, vardiya amirleri, posta başları gibi).

Dr. Ahmet Temİroğlu
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
Özen Mensucat YK Başkanı
temiroglu@ozenmensucat.com
Bu ayki yazımızda işletmelerde mavi
yakalı çalışanlarla ilişkiler konusundan
bahsedeceğiz.

KLASİK BAKIŞ AÇILARI TERK EDİLMELİ
Mavi yakalı çalışanlar ise bu en alt kademedeki yöneticilere bağlı çalışırlar. İşletmeler için
önemli olan verimlilik, etkinlik, kârlılık, disiplin
gibi konular hep yöneticilerin sorumluluğundadır. Organizasyonda yukarıdan aşağı doğru
gidildikçe sorumluluk dereceleri azalır. En alt
kademedeki mavi yakalı çalışanların ise yapmaları gereken esas işlerinin dışında, yukarıda
sözü edilen hususlarda pek bir sorumlulukları
yoktur. Klasik bakış açısında onlardan sadece
itaat etmeleri beklenir, bu da mavi yakalı çalışanların sadece kas güçlerinden faydalanabilme sonucunu doğurur.
MİDE, KALP, BEYİN VE RUH
Günümüzün önemli yönetim bilimcilerinden
Dr. Stephen R. Covey bu konuda şunları söylemektedir; “Çok eskiden çalıştırdığımız insanla-
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rın karnını doyurmayı yeterli görürdük. Çalışanlar bizim gözümüzde birer mideden ibaretti.
Sonra insanların bir de kalplerinin olduğunu
keşfettik. Onlara iyi davranmanın, insanca çalışma koşulları vermenin, kalplerini kazanmanın
önemini anladık. Daha sonra, insanların bir de
beyinlerinin olduğunun farkına vardık. Anladık
ki, onların yaratıcı güçlerini harekete geçirebildiğimiz, katılımlarını sağlayabildiğimiz ölçüde
hem onları daha fazla motive edebiliyoruz,
hem de katkılarından daha fazla yararlanabiliyoruz. Şimdi ise görüyoruz ki, insanın bedenini
bütünleyen bir de ruhu var... İnsanların ruhuna hitap edebilmek, onlara bir amaç vermeye
bağlı. İnsanlar kendi kişisel çıkarlarının ötesine
geçen bir amaca hizmet ettiklerini bildikleri
sürece mutlu oluyorlar, motive oluyorlar, heyecanla çalışıyorlar...”
Covey’in bu karikatürize söyleminden, mavi
yakalı çalışanların sadece “iş gücü” oluşturmaktan öte işletmeler için çok daha değerli oldukları anlaşılmalıdır. Mavi yakalı çalışanların bilek
güçleri yanında beyinleriyle, kalpleriyle ve
ruhlarıyla da işletmeye yararlı olmaları ancak
bu şekilde sağlanabilir. Bunu başarmanın çok
basit kuralları ve yöntemleri vardır.
KURALLAR
Bütün yöneticilerin mavi yakalılarla ilişkileri
şöyle olmalı;
• Astlarıyla dost olmalıdırlar
• Çalışanlarına değer vermelidirler
• Başarılarını takdir etmelidirler
• Sürekli olarak kontrol altında tutup, hatalarını
kollamak yerine onları, kendi kendilerini kontrol edip, yönetecek şekilde motive etmelidirler
• Başarılarında ise maddi ve manevi olarak
ödüllendirmelidirler
• Çalışanlara karşı adil olmalıdırlar
• Onlara dürüst davranmalıdırlar
• Onların işletme için önemli olduklarına inan-

malarını sağlamalıdırlar
• Kendileri de, astlarından daha üstün ve
önemli olmadıklarına, sadece görev ve sorumluluklarının farklı olduğuna inanmalıdırlar
• Bütün bu söylenenlerden astların hiç denetlenmeyeceği, uyarılmayacağı ya da eleştirilmeyeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Ancak
yöneticiler astlarını eleştirdiklerinde bunu onların kişiliklerine yönelik değil, işlerine yönelik
yapmalıdırlar
• Astlar başarısız olduklarında yöneticilerin onları belirli kurallar çerçevesinde işten çıkarma
hakları vardır, ancak hakaret etme hakları asla
yoktur
YÖNTEMLER
Mavi yakalı çalışanların yukarıda sözünü ettiğimiz gibi bilek güçleri ile beyinleriyle, kalpleriyle ve ruhlarıyla işe katkı sağlamalarını ve mutlu
olmalarını sağlayacak bazı yöntemler vardır.
Bunların en çok bilinen ve kullanılanı “KALİTE
ÇEMBERLERİ“dir.
KALİTE ÇEMBERLERİ
Kalite çemberleri, mavi yakalıların işe katkılarının takım çalışmalarıyla gerçekleştiği bir yöntemdir. Süreçlerde meydana gelmiş olan bir
problemin çözümünde ya da iyileştirme çalışmalarında kalite çemberleri çok önemli görevleri yerine getirebilirler. Kalite çemberlerinde
gerektiği zamanlarda yöneticiler de yer alabilirler ancak takımın çoğunluğu genelde mavi
yakalılardan oluşur. Bir kalite çemberinde genellikle 3-7 kişi arasında takım üyesi olur. Kalite
çemberlerin en güzel uygulaması çemberin
mavi yakalılar tarafından kendiliğinden kurulduğu takımlardır. Mavi yakalı çalışanlar kendi
yapmakta oldukları işlerle ilgili bir problemi
çözmek için kendiliklerinden bir takım oluştururlar ve çalışmaya başlarlar. Kalite çemberleri
bazen de üretim tarafından daha önce belirlenmiş olan problemlerden birisini seçebilirler.

MOTİVASYONLARI ARTAR
Kalite çemberleri çalışmalarıyla, iş süreçlerinde büyük yatırım gerektirmeyen birçok küçük
iyileştirme ve geliştirmeler sağlanırken öte
yandan çalışanların motivasyonları da artar.
Çalışanlar arasında ve çalışanlarla yöneticiler
arasında iletişim gelişir. Mavi yakalı çalışanlar,
problemlerin sadece yöneticiler tarafından
çözülmeyeceğini, kendilerinin de problemleri
çözebileceklerini göstermiş olurlar. Kalite çemberlerinin çalışması bittikten sonra çember
üyeleri yöneticilerin ve diğer ilgili çalışanların
katıldığı bir toplantıda bir sunum yaparlar. Bu
sunumda kalite çemberlerinin bütün üyeleri
söz alarak çalışmalarını ve aldıkları sonuçları
anlatırlar.
Yöneticiler mavi yakalı çalışanların bu tür çalışmalarını teşvik etmeli izlemeli, takdir etmeli ve
gerektiğinde ödüllendirmelidirler. Kalite çemberlerinin hedefleri belli olmalı, gerektiğinde
yönetim tarafından onlara bütçeler de tahsis
edilmelidir.
Kalite çemberleri görevleri bittikten sonra dağılmayabilirler. Bir başka problemi çözmek için
çalışmalarına devam edebilirler. Herhangi bir
çalışan birden fazla kalite çemberlerinde görev
alabilir.
KALİTE ÇEMBERLERİNİN EN BELİRGİN
ÖZELLİKLERİ
•
Aynı iş bölümünde bulunan kişilerden
oluşan küçük bir iş gören grubundan oluşur
•
Grubun yöneticisi bir otorite değildir
•
Grup, belirli bir konu üzerinde çalışmak
için organize olmuştur
•
Gönüllülük esastır
•
Kalite ve verimlilik ile ilgili problemler
çember tarafından araştırılır
•
Sorunlar çember üyeleri tarafından belirlenir

•
•
•
•

Çember üyeleri problemleri araştırıp, çözümleri saptar ve üst yönetime sunar
Çalışanların motivasyonunu yükselterek
iş isteğini artırır, işe geç gelmeleri ve devamsızlığı azaltır
İşletmeye büyük parasal kazançlar sağlar
Bireylerin sorumluluk duygusunu geliştirir

KALİTE ÇEMBERLERİNİN YARARLARI
•
Hataları önleyerek daha kaliteli mal ve
hizmet sunmak
•
İş ve iş süreçlerine ilişkin maliyetleri düşürmek
•
Verimliliği yükseltmek
•
Çalışanların kararlara katılımını sağlamak,
•
Haberleşmeyi (özellikle alt kademe ile yönetim arasındaki haberleşmeyi) sağlamak
•
Çalışanların sorun belirleme ve problem
çözme yeteneklerini geliştirmek
•
Müşterilerin mal ve hizmetlere ilişkin
beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak
şikâyetleri en aza indirmek
•
Çalışanların motivasyonlarını artırarak işe
ve işyerlerine ilişkin tatmin düzeylerini
yükseltmek
•
İşi bizzat yapan kişinin, o işi ve o işe ilişkin
sorunları en iyi bilen kişi olduğundan hareketle, var olan ancak yöneticiler tarafından görülemeyen iyileştirme alanlarının
ortaya çıkarılmasını sağlamak
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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

-0,59

0,13

0,17

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

0,86

0,99

2,00

Kaynak: TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi

Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

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

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
5,369
5,262
5,442
5,736
6,049
5,812
5,672
5,625
5,713
5,785
5,736

EURO
6,132
5,975
6,158
6,448
6,767
6,557
6,369
6,256
6,294
6,386
6,360

Birim (1.000 $)

2018
Ocak-EYLÜL

2019
Ocak-EYLÜL

Değişim (%)

Elyaf

532.421

473.206

-11,1

İplik

1.428.840

1.362.780

-4,6

Dokuma Kumaş

1.886.455

1.742.719

-7,6

Örme Kumaş

1.172.979

1.146.103

-2,3

Özel İplik ve Kumaşlar

507.366

439.167

-13,4

Ev Tekstili Kumaşları

356.522

303.805

-14,8

Tekstil Sektörüne Dahil Ev Tekstili

1.185.699

1.150.811

-2,9

Tekstil Sektörüne Dahil Teknik Tekstili

1.142.703

1.128.506

-1,2

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACATI

7.845.489

7.413.396

-5,5

Toplam Ev Tekstili

1.388.483

1.357.267

-2,2

Toplam Teknik Tekstil

2.609.335

2.598.174

-0,4

Konfeksiyon Yan Sanayi

556.179

574.492

-3,3

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları / Ekim 2019
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Nyloset Ink CFL

Setactive Ink RK

Setapers Ink HRF

Setapers Ink LSE

Galata Kulesi

Setapers Ink HSF

Setapers Ink LSE

Setactive Ink RK

Pigmaset Ink L/H

“Meeting point of coloration technologies” are now in
DIGITAL INK!
We are combining our dye and chemical technology
for manufacturing inks.

