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Başkandan

Değerli arkadaşlar,
Yeni bir sayıda gene beraberiz. Tüm dünya, son yıllardaki en çalkantılı
dönemlerden birini yaşıyor. Başta Çin-Amerika ticari savaşı ticari
dengeleri değiştiriyor. İngiltere Brexit ile AB’den çıkmaya çalışıyor. Öte
yandan globalizm azalıyor, tüm ülkeler de kendi ihtiyaçlarını üretmek,
coğrafyasında ve yakın komşularıyla ticaret yapmak için yeni stratejiler
geliştiriyor. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ben coğrafyamızda en büyük kapasiteye, başta tekstil terbiye sanayi ve
denim üretiminde olmak üzere en büyük know-how’a sahip olan tekstil
sektörümüzün gelecekte şansının daha da artacağını düşünüyorum.
Öte yandan, ülkemizin sahip olduğu bilgi birikiminin ve yetişmiş
insan gücünün başka ülkelere üç-beş bin dolara transfer olmasını ve
birikimlerimizi kendimize rakip ülkelere kaptırmamızı büyük tehlike
olarak görüyorum. Bugün bize rakip olmaya çalışan Özbekistan, Mısır,
Türkmenistan, Rusya gibi ülkelerde işletmeleri kuran, işleten ve işi
öğretenlerin tümünün biz Türk işadamları olduğunu görüyoruz.

Dr. Vehbİ Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

TGSD Başkanımız HADİ KARASU ile konuştuğumuzda aynı fikirde
olduğumuzu gördüm. Denimde en önemli bölüm olan, katma değerin
oluştuğu yıkama-finish bölümünde yetişmiş beyinlerin Bangladeş
ve Vietnam’a gittiğini öğrendim, üzülmemek elde değil. Umuyorum
gelecekte bunun önlenmesi için çözümler üretebiliriz. Ve ülkemizden
beyin göçünün tam tersine, bilgi birikimi olan, marka yaratabilecek,
tasarım becerisi olan insanları sektörümüze katarak daha iyi yerlere
gelebiliriz.
Diğer taraftan, benim de yönetim kurullarında bulunduğum İTHİBİSTANBUL TEKSTİL HAMMADE İHRACATÇILARI BİRLİGİ’nin YÖK ile
yaptığı protokol ile tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret
kadar burs, staj ve iş garantisi verilmesinin, sektöre yeni mühendisler
kazandıracağına inanıyorum. İSO-İSTANBUL SANAYİ ODASI ile MEB
arasında yapılan protokolün de, meslek liselerine işlerlik kazandıracağını
düşünüyorum. Bu şekilde ara eleman ihtiyacı için gelecekte iyi çözümler
üretileceğine inanıyorum.
Türk Tekstil Sektörü gelecekte bugünkünden daha iyi yerlerde olacaktır.
Bizler de bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye bundan sonra
da devam edeceğiz. Bir dahaki sayıda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.
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Hintli firmalar Vietnam tekstil sektörüne
yatırım yapıyor
bölgesindeki konfeksiyon ve tekstil işletmelerini ziyaret etti. Hindistan ve Vietnam, ikili ilişkilerde hazır giyim ve tekstil sektörlerini öncelikli
sektör olarak tanımladılar.

Tamil Nadu eyaletindeki Hint Endüstri Konfederasyonu’ndan (CII) bir heyet, geçen ay
Vietnam’ın Ho Chi Minh şehrini ziyaret ederek
yatırım fırsatlarını araştırdı ve oradaki işletmelerin temsilcileri ile görüştü. Hint heyeti, Mekong
Delta kenti Can Tho ve güneydeki Dong Nai

Hindistan, Vietnam’ın hazır giyim ve tekstil
sektöründe en önemli tedarikçilerinden biri
olmakla birlikte, iki taraf arasındaki ticari değer
düşük seyrediyor. Bu nedenle, Hintli firmalar
Vietnam pazarındaki ticari faaliyetlerini arttırmak için çalışıyorlar. 2018 yılı Nisan-Ağustos
döneminde, Hindistan’ın Vietnam’a olan konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin satışı, bir önceki
yılın aynı dönemine göre %59 artışla 257 milyon dolara yükseldi.

Hindistan ile ASEAN arasındaki serbest ticaret
anlaşması uyarınca, Vietnam’a Hindistan’dan
ithal edilen çoğu pamuklu dokuma ve örgü kumaş, 1 Ocak 2019’dan itibaren vergiden muaf
olacak. Bu vergi muafiyetinden yararlanarak,
Hindistan Vietnam’ın en önemli hazır giyim ve
tekstil ürünleri ve makineleri tedarikçisi haline
gelmeye çalışıyor.

Arjantin krizinde, firmalar işçi çıkarmak hariç maliyetleri
düşürmek için her şeyi yapıyorlar
Birçok Arjantinli iş adamı gibi, tekstil firmaları
da satışlardaki düşüşe, yüzde 70’den fazla faiz
oranına ve artan faturalara rağmen işçileri işten çıkarmaktan kaçınmak için elinden geleni
yapıyorlar. Bunun sebebi firmaların işçileri kovacak ve tazminatlarını ödeyecek paralarının
olmaması. Arjantin’deki en büyük işveren olan
küçük işletmeler, neredeyse yüzde 48’e varan
enflasyondan, tepe taklak olan pesodan ve
şirketlerin işletme maliyetlerini keskin bir şekilde arttıran devlet sübvansiyonlarından en çok
etkilenenler oldular. Buna rağmen işsizlik oranı
yüzde 9’dan yukarı çıkmadı.
Tekstil, plastik, konfeksiyon ve boya endüstrisindeki işletme sahipleri, Uluslararası Para Fonu’nun ikinci çeyrekten itibaren başlamasını
beklediği ekonomik iyileşme başlayana kadar
hayatta kalmak için farklı stratejiler benimsiyorlar. Firmalar çalışma saatlerini azaltıyorlar, bazı
günlerde üretimi durduruyorlar, vardiyaları
kesiyorlar ve işçileri izne çıkarıyorlar. Arjantin,
dünyanın en cömert iş yasalarından birine sahip ve küçük işletme sahiplerinin durgunlukta
olan bir ekonomiye uyum sağlamalarını zorlaştırıyor. Tipik olarak zorlu bir ekonomik ortamda
bir şirketin maliyetleri düşürmek için işgücü-
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nü azaltması beklenir. Ancak Arjantin’de bu
adımı atmak maliyetleri daha da artırabilir ve
bir şirketi iflasa sokabilir. 1940’lardan bu yana
sunulan iş yasaları, ülkeyi Latin Amerika’da bir
işçinin çalıştırılması veya işten çıkarılması en
pahalı ülkelerden biri yapıyor. Dünya Bankası’nın 190 ekonomide yaptığı çalışmada, Arjan-

tin’deki işten çıkarma maliyetleri, dünyadaki en
yüksek maliyetler arasında yer alıyor. Bununla
birlikte işçiler işlerinde çalışmaya devam ederken, daha kısa çalışma saatleri ve daha az vardiya nedeniyle daha az kazanıyorlar. Bazı işçiler,
daha fazla para kazanabilmek için Uber sürücülüğü gibi ek işler yapıyorlar.

Myanmar, AB’den tercihli ticaret anlaşmasını iptal etmemesini
istedi

Myanmar Hükümet yetkilileri ve işletmeleri,
Avrupa Birliği’nin (AB), tercihli ticaret anlaşmasını iptal etmesi halinde, büyüme ve nüfus
üzerinde olumsuz etkileri olacağını ve iptal
konusunu yeniden değerlendirmelerini istedi.
Hükümet yetkilileri anlaşmanın iptal edilmesi halinde yabancı yatırımların kaçacağını ve
yüksek işsizlik oranlarına neden olacağını düşünüyorlar. Myanmar gazetesinde yayınlanan
bir rapora göre, Yatırım ve Şirket İdaresi Genel

Müdürlüğü genel müdürü Aung Naing Oo, AB
kararının üreticilerin mallarını Avrupa’ya ihraç
etmesini güçleştireceğini ve Myanmar’ın reformlar ve büyüme ivmesi üzerinde büyük bir
etkisi olabileceğini gösterdi. Bakan, anlaşmanın iptal edilmesinin reformları yavaşlatacağını
ve ülkenin doğrudan yabancı yatırımı teşvik
etme çabalarına büyük bir darbe olacağını
belirtti. Bu nedenle AB’nin Myanmar’a yönelik,
etnik haklara karşı hak ihlalleri ile ilgili cezasını
tekrar gözden geçirmesini istediğini belirtti.

izleme misyonunun ülkeye yaptığı ziyaretin
ardından, AB Ticaret Komisyonu Üyesi Cecilia
Malmstrom, bulgular nedeniyle tercihli ticaret anlaşmasının geri çekilmesini planladıklarını açıklamıştı. UMFCCI’nin genel sekreteri ve
Myanmar Konfeksiyon Sanayicileri Birliği genel
sekreteri Khine Khine Nwe, AB’nin Myanmar
için ticari ayrıcalıklarını sürdürmesini istemek
için yakın zamanda Brüksel’i ziyaret etti. Ticaret
ve istihdam için genel müdürler de dahil olmak üzere AB makamlarıyla görüşmeler yaptı.

Myanmar Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu
Başkanı Zaw Min Win, yerel işletmelerin, Myanmar’ın mallarını Avrupa’ya (üçüncü en büyük
ihracat pazarı) ihraç etmek için tercihli ticaret
anlaşmasına ihtiyaç duyduklarını söyledi. AB,
Myanmar’ın demokrasiye geçişini desteklemek için 2013’te tercihli ticaret anlaşmasını
yürürlüğe koydu. Ekim 2018’in sonlarında bir

Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Maung
Maung, AB anlaşmayı iptal etmeye karar verirse, hazır giyim ve balıkçılık sektörlerinde bir
milyondan fazla işçinin etkilenebileceğini söyledi.

İngiltere’de moda sektöründe sömürü var mı?

İngiliz milletvekilleri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada 2012-2018 yılları arasında
tekstil sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların vergi denetimleri sonrası 126 çalışan için
ödenmemiş ücretleri yatırdıklarını belirtti.
İngiliz milletvekilleri yaptıkları açıklamada asgari ücretin altında ödeme yapılmasının 20
yıla aşkın süredir yasaklandığını, ancak yaptıkları araştırmada tekstil sektöründe son yıllarda
asgari ücret altında ödeme yapılmasının yaygınlaştığını gördüklerini belirttiler. Fabrikaların,
önde gelen markaların daha fazla baskısı altında kalmaları nedeniyle, küresel tedarik zincirinde zorla çalıştırma riski daha da artıyor. Bazı
firmalar sert tedbirlerin alınmaması nedeniyle
asgari ücretin altında ödeme şeklinde riskler
alabiliyorlar.

Moda endüstrisi 2017 yılında İngiliz ekonomisine yaklaşık 32 milyar sterlin katkıda bulundu
ve 900 bin kişiye istihdam sağladı. Basında çıkan haberlere göre, bazı tekstil işçilerine saatlik asgari ücretin yarısından daha az olan 3.50
pound (4.56 $) kadar bir ücret ödeniyor.
HMRC vergi makamından İngiliz meclisine
gönderilen bir rapora göre, toplam 126 tekstil işçisi, 2012 ve 2018 yılları arasında 87,158
pound (113,645 $) tutarında ödeme aldı. Raporda bu dönem boyunca tekstil firmalarına
93 soruşturma açıldığını ve 24 soruşturmada
asgari ücretin altında ödeme yapıldığı tespit
edildi. Yetkililer, hazır giyim üreticilerinin modern köleliği önlemek için lisans almaları ve
denetimler için ayrılan fonların artırılması gerektiğini söyledi.
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Seçim yaklaşırken protestolar Bangladeşli giyim üreticilerini
etkiledi

Güney Asya ülkesinin ekonomisine hâkim
olan giyim üreticileri, Pazar günkü seçimlerden
önce bazı fabrikaları etkileyen şiddet olaylarından endişe duyuyorlar. İşçiler, Eylül ayında
Başbakan Sheikh Hasina hükümetinin önerdiği
artıştan daha yüksek bir asgari ücret talep ediyorlar.

Ana muhalefet partisinin boykot ettiği
2014’teki son seçimlerde, birçok fabrikada aylarca süren şiddet olayları meydana gelmiş ve
birçok yabancı alıcının siparişleri yavaşlatması
nedeniyle satışlarda milyonlarca dolarlık düşüş
yaşanmıştı. Son günlerde de işçiler tekstil fabrikalarının yoğunlaştığı, Dakka’nın yaklaşık üç
saat kuzeyindeki Mymensingh kentini de içeren başkentin çevre yerlerinde greve gittiler ve
caddelere çıktılar.
Yılda yaklaşık 30 milyar dolarlık ihracat yapan
hazır giyim sektörü, Bangladeş’i Çin’in ardından
dünyanın en büyük ikinci hazır giyim ihracatçısı yapıyor. Hükümet, Eylül ayında yaptığı açıklamada hazır giyim işçilerinin asgari ücretinin
Aralık ayından itibaren yüzde 51 artacağını
bildirmişti. Bu artış 2013 yılından sonra yapılan
ilk artış ve artış sonrası asgari ücret aylık 8.000
taka (95.60 $) olacak. İşçiler, bunun yeterli ol-

madığını ve en az 12.000 taka istediklerini belirtiyorlar. Üzerlerinde artan bir baskı olduğunu
ancak maaşlarının o kadar hızlı yükselmediğini
söylüyorlar.
Bangladeş Konfeksiyon Sanayicileri ve İhracatçıları Birliği, işçilerden sakin kalmalarını ve
seçimden sonra her firmanın çalışanlarla ayrı
ayrı pazarlık yapmayacağını, işçilerin hükümet
ile müzakere edecek temsilciler seçeceğini belirtti.

Bangladeşli tedarikçiler ücret protestoları sonrası
çalışanları işten çıkardı

racatçısı konumunda bulunuyor. Bununla birlikte Bangladeş hazır giyim sektörü, son haftalarda süre gelen protesto gösterileri nedeniyle
zor günler yaşıyor.
Sendika liderleri Salı günü yaptıkları açıklamada, Bangladeş’te Avrupalı markalara ürün
tedarik eden en az üç giysi üreticisinin, ücret
protestolarına katılan binlerce işçiyi işten çıkardığını söylediler. Bangladeş Konfeksiyon ve Endüstri İşçileri Federasyonu Başkanı Babul Akhter ise son haftalarda 27 fabrikada en az 7.580
işçinin işten çıkarıldığını belirtti.
Bangladeş’in 30 milyar dolarlık hazır giyim sektörü, ülke ihracatının yüzde 80’ini oluşturuyor
ve Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci ih-
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Bangladeş Konfeksiyon Sanayicileri ve İhracatçıları Birliği başkanı Siddiqur Rahman, işçilerin
yıkıcı eylemler nedeniyle ceza almaları gerek-

tiğini söyledi. İşçiler ise barışçıl bir şekilde protesto yaptıklarını ve işlerini kaybetmelerinin
asıl sebebinin, diğer işçileri sendikaya katılmaya davet etmeleri olduğunu belirttiler. Bangladeş Çalışma ve İstihdam Bakanlığı ise işten çıkarmalar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
İşten çıkarmaların yaşandığı firmalardan bir
tanesinin genel müdürü, bazı işçilerin 7 Ocak
tarihinde fabrikaya saldırdıklarını ve fabrikayı
tahrip ettiklerini söyledi. Olaylar sonrasında
6.500 işçiden 800’den fazlasının iş akdinin askıya alındığını ve yasadışı veya haksız bir şey
yapmadıklarını ekledi.
Yabancı markalar, Bangladeş’teki durumu yakından izlediklerini söylediler.

Evde çalışan Hintli hazır giyim işçilerinin çalışma koşulları

Hindistan, Burma ve Bangladeş gibi ülkelerde
mevsimsel olarak talebin arttığı dönemlerde,
birçok fabrika ev hanımlarını dönemsel olarak
evlerinde çalıştırıyor. California Üniversitesi’nden Siddharth Kara’nın hazırladığı yeni bir çalışma, dünyanın en büyük giysi ihracatçılarından biri olan Hindistan’da mevsimsel çalışan
1.452 hazır giyim işçisinin hayatına ve yaşadıkları zorluklara ışık tutuyor.
Ev tipi konfeksiyon çalışanlarını, genellikle
kadınların evden çıkmasına izin verilmediği
kültürlerde yaşayan kadınlar oluşturuyor. Üniversitenin yaptığı çalışma bu durumun Hindistan’da da böyle olduğunu doğruladı. Hindistan’da ev tipi çalışan işçilerin büyük çoğunluğu
(yüzde 95) kadınlar ve küçük yaştaki kızlardan
oluşuyor. Araştırmaya katılan en genç katılımcı

10 yaşındayken en büyüğü 73 yaşında. Araştırmacılar 10 yaşın altındaki çocukların da anneleriyle birlikte çalıştıklarını düşünüyorlar. Ev tipi
çalışanlar haftanın altı ila yedi günü, günde 6-8
saatlik vardiyalarda çalışıyorlar. Faaliyetleri tipik
olarak nakış, püskül, saçak, boncuk işi ve düğmeler gibi bir giysi üzerindeki “son dokunuşları”
içeriyor. Bunun için, saatte ortalama 0,15 ABD
doları kazanıyorlar. Bu kazanç devlet tarafından
belirlenen asgari ücretten yüzde 50 ila yüzde
90 oranında daha düşük.
Siddharth Kara bu çalışmanın amacının “hükümetlerin, şirketlerin ve kar amacı gütmeyen
kuruluşların, belgeledikleri sömürüye yönelik
çözümler üzerinde öngörü sağlamak olduğunu” belirtiyor.

Siddharth Kara, herkesin harekete geçmesi
gerektiğini belirtip, Hindistan’da kadınların ve
kızların hazır giyim sektörü tarafından sömürülmesini önleyecek 10 öneri sunuyor:
1- Ek araştırma : Ev tipi konfeksiyon çalışanlarının çalışma koşulları hakkında daha fazla araştırma yapılmalı
2- Kamu-özel ortaklıkları : Moda şirketleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, ticaret
birlikleri ve devlet yetkilileri işçilerinin yaşam
ve çalışma koşullarını geliştirmek için güçlerini
birleştirmeliler
3- Sendika : Hindistan’da böyle bir oluşum
olmadığı için ev merkezli bir giysi işçisi birliği
oluşturulmalı
4- Ev tabanlı hazır giyim sektörünün şeffaflığı
ve resmileştirilmesi : Taşeronların, çalıştıkları
tüm ev tabanlı işçileri kayıt altına almaları ve bu
bilgileri tedarikçilere ve markalara sunmaları
5- Ücretlerin arttırılması ve asgari ücret uygulanması : Ev tipi konfeksiyon çalışanlarının devlet tarafından öngörülen asgari ücreti almaları
6- Fazla mesai için ödeme : Ankete katılan birçok işçi, genellikle fazladan çalışılan saatler için
tazminat almadan günde 12 veya daha fazla
saat çalışmaya zorlandıklarını belirtti
7- Tedarik zinciri denetimleri : Hazır giyim sektörü, tedarik zincirindeki her aşamayı izlemek
için bağımsız, üçüncü taraf bir tedarik zinciri
denetleme sistemi oluşturmalı
8- Soruşturmaların arttırılması : Korunmasız
işçilerden yararlananların, suçlarından dolayı
cezalandırılmaları
9- Sömürülen kadınların, kızların ve dışlanan
toplulukların desteklenmesi : Bu kitlenin okuryazar olmaları ve eğitimler almaları
10- Farkındalığı arttırma : Batılı markaların ve
tüketicilerin sömürücü koşulların daha fazla
farkında olmaları
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Giyilebilir teknoloji, endüstriyel
uygulamaları nasıl etkiler?
Pazar araştırması uzmanları, endüstriyel tesislerde giyilebilir sensörlerin giderek daha fazla
benimsenmesini öngörüyor. Kumaş tabanlı
sensörlere sahip eldivenler, büyüyen uygulama alanlarından biri olarak görülüyor.
Başlangıçta oyun deneyimini ve spor aktivitelerini iyileştirmek için tasarlanmış olsalar da,
son derece hassas sensörlere sahip olan bu
hafif eldivenler, endüstriyel ortamda üretkenliği ve güvenliği arttırma adına da kullanılabiliyorlar.
Yetkililer yaptıkları açıklamada “Endüstriyel bir
ortamda bu eldivenleri giyen bir işçi, işyeri ta-

sarımcısına çok fazla veri aktarabilir” diye belirtiyorlar. “Yaralanmaları önleyebilirsiniz. Birinin
eline uygulanan baskının, tıbbi standartlar tarafından kabul edilebilir seviyede olduğu şekilde tasarlayabilirsiniz. Bununla ilgili çok sayıda
uygulama var ” şeklinde ekliyorlar.
Eldivenler şu anda otomotiv sektörü tarafından, belirli aktivitelerin kalite kontrolünü yapmak ve işçi güvenliği ve üretkenliğini artıracak
ayarlamalar yapabilmek amacıyla kullanılıyorlar. Bu algılamaya dayalı süreçlerin, daha kaliteli ürünler üretilmesine yardımcı olacağı da
düşünülüyor.

IKEA geri dönüşüm kültürünü arttırıyor
kullanıldığı veya geri dönüştürüldüğü dairesel
bir iş modeli oluşturmaya doğru bir adım olduğunu söyledi. İngiltere IKEA sürdürülebilirlik
müdürü Hege Sæbjørnsen, mobilya ve tekstil
planlarının daha yeşil bir operasyon yaratma
yönünde bir adım olduğunu söyledi. Şirket
daha önce de İsviçre’de ürünlerini kiraladığı bir
pilot uygulama başlatmıştı.
Sæbjørnsen, IKEA’nın Greenwich’deki en yeşil
mağazasının açılışında yaptığı açıklamada “Neredeyse başlangıç modundayız,

işletme modellerini test ediyoruz” dedi. Çatısında güneş
panelleri de dahil olmak üzere% 100 yenilenebilir enerji ile çalışan Greenwich mağazasında,
yerel halkın mobilyalarını nasıl yenileneceğini
öğrenebilecekleri atölyeler de yer alıyor.

IKEA, daha çevre dostu olma çabalarının bir
parçası olarak Birleşik Krallık’ta kullanılmış mobilya satışını denemeye başladı. Edinburgh‘da
daha önce yapılan bir deneme, Haziran ayın-
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da Glasgow‘da uygulanacak. İsveçli firma aynı
zamanda İngiltere genelinde bir tekstil geri
dönüşüm programı başlatıyor. IKEA, her iki
planın da malzemelerin ve ürünlerin yeniden

IKEA, yaklaşık iki yıl önce Cardiff’te tekstil geri
dönüşümünü test etmeye başladı. Müşteriler,
eski kıyafetleri, perdeleri veya diğer mobilya
kumaşlarını tamir ettirmek veya temizlemek
ve bir evsizlik projesine göndermek ya da geri
dönüştürülmek üzere getirebiliyorlar.

Akıllı giysiler dolabınızın bir parçası
olabilir
edilmiş Commuter X ceketi, kullanıcının akıllı telefonu kısa mesaj aldığında
yanıyor ve çağırdığı taksi
ulaştığında titriyor.

Giyilebilir teknoloji, geleneksel olarak spor ve
fitness amaçlı olduğu kadar biyomedikal izleme için ve çeşitli ölçümler almak için de kullanıldı. Yüksek teknoloji şirketleri ve tasarımcılar
sayesinde artık akıllı giysiler günlük kıyafetlerde de kullanılabilir hale gelebilecek. Örneğin
Google firmasının Levi’s ile birlikte geliştirdiği,
iletken iplik içeren dokuma bir kumaştan elde

Bir diğer örnek geçtiğimiz kış, Güney Kore’de
düzenlenen Kış Olimpiyatları’nda, ABD takımının giydiği Ralph Lauren
marka montlardı. Sporcular karbon ve gümüş ısıl
iletken mürekkep içeren
bu montlar sayesinde, 11
saate kadar sıcak kalabildiler. Aynı zamanda kullanıcı
bir cep telefonu aplikasyonu vasıtası ile montun sıcaklığını ayarlayabildi. Bununla birlikte
yeni geliştirilecek ürünlerle beraber akıllı giysi
pazarının 2024 yılında 4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Yetkililere göre tekstil
üretiminde otomasyon kullanılmakla birlikte,
elektroniği kıyafetlere dahil etmek otomasyon

ile mümkün olmuyor. Giysilere ilave bileşenler
eklemek ve tasarımdaki elektronik parçaların
ele alınması, insan becerisi gerektiriyor. Bu işlem çok emek yoğun olduğu için, akıllı giysiler sınırlı ölçekte üretiliyor. Küçük dükkanlarda
çalışan işçiler, elektronik parçaları içeren giysi
bölümlerini küçük gruplar halinde bir araya getiriyor. Bu nedenle bu tür akıllı kıyafetler seri bir
şekilde üretilinceye kadar pahalı kalacaklar.
Akıllı giysi üreticilerinin karşılaştığı bir diğer zorluk ise, yeterli bilgi düzeyine sahip tekstil mühendislerinin ve tasarımcıların kıtlığı. Yetkililere
göre «Bu özel alan benzersiz bir yetenek kümesi gerektiriyor. Mühendislerin ve tasarımcıların,
bir giysinin nasıl üretileceğine dair herhangi
bir fikri hayata geçirebilmesi veya bir giysinin
dayanıklılığını arttırması için erken aşamadaki gelişmeleri bilmeleri gerekiyor». Bir başka
zorluğu ise akıllı giysilerin yıkama dayanıklılığı
oluşturuyor. Ancak son yıllarda araştırmacıların
çabası sonucunda giysilerin yıkanabilirliği artıyor. Örneğin Levi’s firmasının ürettiği ceket, 10
yıkamaya kadar dayanabiliyor.

İngiliz milletvekilleri modada
kullan at alışkanlığına son vermeye çağırıyor
Bir grup İngiliz milletvekili, parlamento tarafından yapılan ve 8 ay süren soruşturma sonucunda, moda endüstrisindeki markaların ve
perakendecilerin, kıyafet atıklarının daha iyi bir
şekilde toplanması için giysi başına bir kuruş
ödemeleri gerektiğini açıkladılar. İngilizler Avrupa’daki herhangi bir ülkeden daha fazla giysi
satın alıyorlar. Parlamento soruşturması sonucu
yayınlanan raporda, her yıl yaklaşık 300.000 ton
tekstil atığının Birleşik Krallık’taki çöp depolama
alanlarına veya yakma fırınlarına gönderildiği
belirtiliyor. Moda endüstrisi, İngiltere için büyük önem taşıyor. 2017 yılında 32 milyar sterlinlik (41 milyar dolar) değere ulaşan moda sektörü, perakende, imalat, marka ve moda tasarımı
dahil olmak üzere toplamda 890.000 kişiyi is-

tihdam ediyor. Ancak sivil toplum kuruluşları,
bilim insanları ve akademisyenler, her yıl artan
sayıdaki yeni koleksiyonlar ve genellikle düşük
fiyatlarla oluşturulan hızlı moda iş modeli konusundaki endişelerini dile getiriyorlar.
Hızlı modanın aynı zamanda fazla tükettiğimiz
ve az kullandığımız anlamına geldiğini belirten

Çevresel Denetim Komitesi Başkanı ve milletvekili Mary Creagh, moda perakendecilerinin
ürettikleri giysilerin sorumluluğunu almaları
gerektiğini belirtiyor.
Parlamento hükümetin atıkların daha iyi toplanması için finansman yaratması, çevresel etkisi daha az olan ürünleri tasarlayan şirketleri
ödüllendirmesi, giysilerin yeniden kullanılmasını, onarımını ve geri dönüşümünü kolaylaştırmak için vergi reformları uygulaması gerektiğini iletti.
Raporda ayrıca, giysi tasarımı, imalatı ve tamiratının okul müfredatında olması gerektiğine ve
onarım hizmetlerinde satış vergilerinin azaltılması gerektiğine yer verildi.
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Meksika, tekstil sanayisini desteklemek için
tedbirler alıyor
Geçtiğimiz gün Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, çelik ve
tekstil endüstrilerini korumak için tedbirler alınabileceği ve Cumhurbaşkanı
Andres Manuel Lopez Obrador’un, üreticilerin önceki yönetimler tarafından
“savunmasız” bırakıldığını söylediği belirtildi.
Önceki hükümetler Meksika’nın ticaret anlaşması olmayan ülkelerden yaptığı
tekstil ve ayakkabı ürünleri ithalatında tarifelerin düşmesine izin vermişti. Bununla birlikte, Lopez Obrador bu politikadan U dönüşü yaptı.
Lopez Obrador, koruyucu tedbirler alıp almayacağı veya mali teşvikleri destekleyip desteklemediği sorulduğunda “gözden geçiriliyor” diye cevap verdi.
“Sınırsız bir ayrımcılığa neden olan ve yerli üreticileri savunmasız bırakan politikalara katılmıyoruz. Her zaman ulusal sanayiyi korumayı düşünerek bu vakayı
inceleyeceğiz.” diye ekledi.

Endonezya ve Avustralya, ekonomik ortaklık
anlaşmasına imza attılar

Endonezya-Avustralya Kapsamlı Ekonomik
Ortaklık Anlaşması (CEPA) çerçevesinde, Endonezya’dan yapılan ithalattaki tüm Avustralya
tarifeleri ortadan kaldırılırken, Endonezya’daki
tarifelerin yüzde 94’ünün ise kademeli olarak
kaldırılacağı belirtildi.
Endonezya Ticaret Bakanı Lukita, anlaşmanın
bu yılın sonundan önce onaylanacağını umduğunu söyledi. Müzakereler Ağustos ayında sona erdi ve anlaşmanın 2018 sonunda
imzalanması bekleniyordu, ancak Orta Doğu
politikası üzerindeki diplomatik sürtüşmeler
nedeniyle (Avustralya’nın İsrail büyükelçiliğini
Kudüs’e taşıma kararı) anlaşma ertelenmişti.

Endonezya ve Avustralya ekonomik işbirliği
anlaşmasına imza atarak, her iki ülke arasındaki
ticaret ve yatırımları arttırmaya çalışıyorlar. Anlaşma özellikle Endonezya’da faaliyet gösteren
tekstil ve ayakkabı üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.
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Yaklaşık 10 yıl önce başlayan ve ara sıra diplomatik gerginlikler nedeniyle durdurulan müzakerelerin tamamlanmasının ardından, anlaşma
Jakarta’da, Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita ve Avustralya Ticaret Bakanı Simon
Birmingham arasında imzalandı.

Endonezya-Avustralya toplam dış ticaret hacmi 2018 yılında 8,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Avustralya, Endonezya’nın 13. büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Endonezya
Ticaret ve Sanayi Odası (KADIN) Başkanı Rosan
Roeslani, ülkesinin tekstil ve ayakkabı endüstrilerinin anlaşmadan en fazla yararlanmasını
beklediği sektörler olduğunu söyledi.

Bangladeş ve Vietnam’daki kadınlar, saatte 51 sent’ten
daha az kazanıyorlar
Oxfam raporuna göre, Bangladeş ve Vietnam’da 23 milyar dolarlık Avustralya moda endüstrisi için kıyafet yapan kadınlar, saatte
51 sent kadar düşük ücretler yüzünden aç kalıyorlar. Bangladeş’te görüşülen 10 işçiden dokuzu, kendileri ve aileleri için yeterince yiyecek alamadıklarını ve öğün atlamak ya da borç almak
zorunda kaldıklarını söylediler. Bangladeş’te görüşülen işçilerin
%72’si ve Vietnam’daki işçilerin %53‘ü tıbbi tedavi ihtiyaçlarını
karşılayamadıklarını belirttiler. Bangladeş’te görüşülen her üç
işçiden biri yetersiz gelir nedeniyle çocuklarından ayrılmak zorunda kaldıklarını eklediler.
Deloitte Access Economics tarafından yapılan çalışma ise Avustralya’da satılan bir giysinin maliyetinin ortalama olarak sadece%
4’ünün, bunu yapan işçilerin ücretlerine gittiğini tahmin ediyor.
Oxfam raporu işçilerin geçinmeye yetecek kadar maaş almaları
halinde, giysi fiyatlarının sadece %1 artacağını ortaya koyuyor.
Avustralyalı bazı markalar yakın zamanda tedarik zincirindeki
işçilerin, asgari geçim ücreti almalarını sağlayacaklarını açıklamışlardı.

İngiltere hükümeti, işletmelerin hazırlık yapmasına zaman
tanımadığı için suçlanıyor
İngiltere ticaret sektörünü temsil eden birçok
organizasyon, politikacıları ticari şartlardaki
büyük değişiklik planlarını şirketlere danışmamakla suçlayarak, hazırlanmaları için gerekli
süreyi tanımadıkları konusunda şikayette bulundular.
Plana göre, İngiltere AB’yi anlaşma yapmadan
terk ederse, malların ithalatının %87’sinde geçici bir çözüm olarak tarifeler sıfıra indirilecek.
Bir yetkili ise anlaşmasız yapılacak bir Brexit halinde, ithalatın çoğunluğu üzerindeki tarifeleri
sıfıra düşürmenin istihdamı yok edeceğini ve
İngiltere’deki üreticilerin rekabet şansını yok
edeceğini belirtti.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu genel müdürü Helen Dickinson, belirli kıyafetler ve tekstiller üzerine yapılan tarifelerden özellikle endişe
duyduğunu, tüketicilerin şu anda İtalya ve Türkiye gibi ülkelerden tarifesiz olarak ithal edilen
ürünlerden yararlandığını belirtti. Bununla
birlikte tüketicilerin üzerinde en büyük etkiye sahip olacak etkenlerin tarife dışı engeller
olduğunu ekledi. Tarifeler, kontroller ve artan
dokümantasyon gereklilikleri gecikmelere,
daha yüksek fiyatlara ve tüketicilere sunulacak
alternatiflerin düşmesine yol açabilir şeklinde
açıkladı.
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Endüstri 4.0, Endonezya’nın 2030 yılına kadar ilk beş tekstil
üreticisi arasına girmesine yardımcı olacak

Endonezya hükümetinden bir yetkili, Endonezya’nın 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 5 tekstil ve konfeksiyon üreticisi arasında
yer almak istediğini, bunun için kısmen dijital
teknolojiden yararlanacağını belirtti. Yetkili
amaçlarının üç boyutlu otomasyon ve nesnelerin interneti gibi Endüstri 4.0 teknolojilerinin
desteğiyle entegre bir tekstil endüstrisi geliştirmek olduğunu ekledi.
Endonezya tekstil ve konfeksiyon sektörü, yeni
teknolojiler ve standart üretim ekipmanları
için 2016-2019 yılları arasında 6,6 milyar usd
ek yatırım yaptı. Bu dönemde yatırımı yapı-
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lan yeni makineler ile mevcut kapasiteye ek
olarak, 452.000 ton elyaf, 569.000 ton iplik ve
416 milyon parça giysinin üretimine katkıda
bulunuldu. Aynı dönemde 420.000’den fazla
ek istihdam sağlandı.
Endonezya’nın tekstil ve hazır giyim ürünleri
ihracatı 2018 yılında 13.5 milyar dolara ulaşırken, 2019 yılında ihracatın % 11’den fazla artacağı tahmin ediliyor.
Sanayi Bakanlığına göre, tekstil ve giyim eşyası
ihracatı, 2017 yılında gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) 10.6 milyar dolar katkıda bulundu.

Ancak, bu yıl Avrupa Birliği ile imzalanması
beklenen serbest ticaret anlaşmasının etkisiyle, önümüzdeki 3 yıl içinde ihracatın 20 milyar
dolara ulaşabileceği düşünülüyor. Endonezya’nın Avustralya ile yapacağı serbest ticaret
anlaşması ayrıca katkı yapacak.

DERNEK FAALİYETLERİ

Derneğimizin 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Vehbi Canpolat yeniden başkan seçildi
TTTSD’de Vehbi Canpolat’ın başkanlığındaki
yönetimde:
Yönetim Kurulu Asıl Liste

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) başkanlık görevini geçen dönem de üstlenen
Vehbi Canpolat, yeniden başkan seçildi. TTTSD
Başkanı Vehbi Canpolat: “Hedefimiz gün geçtikçe
daha katma değerli ürünler üreterek, kendi tasarımlarımız ve desenlerimizle dünya modasında
söz sahibi olmak. Bu konuda ülkemize ve sektörümüze güvenimiz tam. Sektörümüzü hep ileri götürmeye yeni yönetimimizle koşturmaya devam
edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, TTTSD’de
tek liste ile gerçekleşen olağan genel kurulunda geçen dönem 4 sene başkanlık görevini
yürüten Vehbi Canpolat yeniden başkan oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TTTSD Başkanı Vehbi Canpolat, oluşturdukları yönetim
ile göreve hazır olduklarını belirterek, şunları
kaydetti: “Başkanlık görevine tekrar seçilmekten
ötürü büyük mutluluk yaşıyorum. Herkese tek
tek teşekkür ederim. Sektör olarak daha da güzel yerlere gelmek için hep beraber çalışacağız.
Ülkemize ve ülkemiz ihracatına katkı sağlamak
istiyoruz. Türkiye bir tekstil ülkesi. Bugün olduğu gibi gelecekte de böyle olacak. Tekstil terbiye sektörü bunda en büyük paya sahip sektörlerden. Günün moda kumaşlarını üreterek
sektörün dünyada söz sahibi olmasına katkıda
bulunuyoruz ve ülkemiz ekonomisine çok bü-

yük katkı sağlıyoruz. Hedefimiz gün geçtikçe
daha katma değerli ürünler üreterek, kendi
tasarımlarımız ve desenlerimizle dünya modasında söz sahibi olmak. Bu konuda ülkemize
ve sektörümüze güvenimiz tam. Biz de dernek
olarak daha çok gayret gösterip çevreye duyarlı
üretim yapıp sektörümüzü hep ileri götürmeye
yeni yönetimimizle koşturmaya devam edeceğiz.”
“DÜNYANIN KUMAŞINI ÜRETİYOR
DÜNYAYA SATIYORUZ”
Canpolat, 2018 yılında 28 milyar dolar tekstil
ham madde ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştiğini anımsatarak, “60 milyar doların üzerindeki
bir iş hacmine sahibiz. Bu iş hacmini oluşturan
600 adet boya baskı tesisi fabrikamız bulunuyor.
Dünyanın kumaşını üretiyor dünyaya satıyoruz.
2019 yılında Türkiye tekstil sektör ihracatının
yüzde 10 oranı üzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz. 2019 yılında üretim tesislerimizi yenilemeyi ve mevcut kapasitelerimizi artırmayı hedefliyoruz. 2019’un ikinci yarısında yenileme ve
kapasite artışına gidileceğini, yıl bütününde ise
yüzde 10 civarında doluluk oranında artış olacağını düşünüyorum. Sektör olarak üretmeye,
istihdama, ihracata ve ülkemizi kalkındırmaya
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vehbi Canpolat

Migiboy Tekstil

Kemal Oğuz

Temtaş Tekstil

Fatma Şener

Setaş Kimya

Ahmet Temiroğlu

Özen Mensucat

Turgay Karadeniz

Hamboya Boyacılık

Faruk Özpınar

Özyurt Tekstil

Ali Osman Kilitçioğlu

Altınyıldız

Yönetim Kurulu Yedek Liste
Alp Kullelioğlu

Zeynep Giyim

Yavuz Kurt

Erim Tekstil

Ahmet Mithat Övet

Rayon Tekstil

Mete Pamukçu

Tekboy Tekstil

İzzettin Toraman

Toraman Tekstil

Cem Susin

Arıteks Boyacılık

Adalet Turan

Turan Teksril

Denetleme Kurulu Asıl Liste
Tamer Hasbay

Has Group

Baran Arın

Yalçın Tekstil

Mustafa Sartık

Sarteks Boya

Denetleme Kurulu Yedek Liste
Halil Aksoy

Denge Kimya

Ümit Çabuk

Embosan Tekstil

Kayhan Ünsal

Tekay Kimya

TTTSD - TEMSAD iş birliği KAPSAMINDA İLK ZiYARET
TTTSD - TEMSAD Sektörde makine yerlileştirme
iş birliği kapsamında ilk fabrika ziyareti Yönetim
Kurulu Başkanımız Dr. Vehbi Canpolat’ın firması
Migiboy Tekstil’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda yerli makine üreticilerinden sektörün beklentileri görüşülmüştür.
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“Deyim yerindeyse büyümeyi
ihracat Üstlendi”
2018 yılında gerçekleşen yüzde 2.6 büyümenin Türkiye ekonomisinin temellerinin ne denli güçlü
olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Büyüme rakamlarımızın en
büyük destekçisi ihracat oldu. Yıl genelinde ise net ihracatın büyümeye 3,6 puan katkı verdiğini
görüyoruz” dedi.

de ise net ihracatın büyümeye 3,6 puan katkı
verdiğini görüyoruz. Bugün gelinen noktada,
artık ülkemizin her zaman olduğu gibi bu süreci de en az zararla atlatmayı bildiği, ihracatın
ülkemiz için vazgeçilmez olduğunda herkes
hem fikir. TİM olarak biz de 83 bini aşkın ihracatçımızla geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene
de çok daha fazla çalışarak, ülkemiz bayrağını
tüm dünyada dalgalandırarak hem büyümede
hem yatırımlarda, hem de istihdamda ülkemize
hizmet etmeye, katkı vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere her zaman güvenen, yanımızda olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız,
Hazine ve Maliye Bakanımız ve Ticaret Bakanımız olmak üzere Hükümetimize sonsuz teşekkürü borç biliyoruz.”
Kaynak: www.dunya.com

Geçen yılın geneline bakıldığında doğru analizin yapılacağına işaret eden Başkan Gülle,
“2018’in geneline baktığımızda dünyada, bölgemizde ve doğrudan ülkemize yönelik birbiri
ardına devasa problemleri Türkiye adına, büyük
bir başarıyla atlattığımızı değerlendiriyorum.
Böyle bir ortamda, sanayi ve tarım sektörlerinde
yüzde 1 seviyelerinde de olsa artışların olması,
üretim çarklarının büyük bir azimle döndüğünün göstergesi. İnşaat sektöründeki daralma
ise finansal saldırılar sonrası piyasa dengelerinde meydana gelen bozulmanın etkilerine işaret
ediyor. Devasa ekonomik saldırılara karşı Sayın
Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Sayın Hazine
ve Maliye Bakanımız koordinasyonunda ortaya
konan mücadelenin başarılı olduğunu açık ve
net olarak görüyoruz. İnanıyorum ki, ekonomi-

18

mizde gözlemlediğimiz dengelenme süreci sayesinde, önümüzdeki dönemde yeniden yukarı yönlü güçlü büyüme oranları yakalayacağız”
diye konuştu.
İhracatın büyüme verilerini deyim yerinde ise
tek başına sırtladığını kaydeden Gülle şunları
kaydetti: “2018’in ikinci yarısında ekonomimiz
üzerinden gerçekleştirilen saldırıların büyüme
rakamlarına yansımasını bugün hep birlikte
gördük. GSYH’mız son çeyrekte yüzde 3 daralırken, her şeye rağmen yıl genelinde yüzde
2,6 büyümeyi başardık. Burada en dikkat çekici
nokta ise net ihracatın son çeyrekte büyümeye
8,4 puanlık katkı vermesi. İç talebin daraldığı,
kamu harcamalarının neredeyse aynı düzeyde
kaldığı son çeyrekte büyüme rakamlarımızın
en büyük destekçisi ihracat oldu. Yıl genelin-

TİM: Bavul ticaretini
kayıt altına alıyoruz
TİM Başkanı Gülle, “Kamuoyunda bavul ticareti olarak bilinen, yolcu beraberinde ve lojistik
firmalarınca taşınan malları kapsayan ihracatı kayıt altına alıyoruz.” dedi.
TİM Başkanı İsmail Gülle, yaptığı yazılı açıklamada ihracatın artırılması ve bütün boyutlarıyla
kayıt altına alınması için başlattıkları çalışmanın
yeni bir aşamaya geldiğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail
Gülle, “Kamuoyunda bavul ticareti olarak bilinen, yolcu beraberinde ve lojistik firmalarınca
taşınan malları kapsayan ihracatı kayıt altına
alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dinamik, hızlı ve nokta atışı politika üretebildiğini,
ilettikleri taleplere süratle verilen cevaplar ve
alınan sonuçların kendilerinin en önemli güç
kaynakları olduğunu vurgulayan Gülle, “Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önderliğinde, kamuoyunda
bavul ticareti olarak bilinen, yolcu beraberinde
ve lojistik firmalarınca taşınan malları kapsayan
ihracatı kayıt altına alıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Gülle, geçen yıl Türkiye’de yapılan bavul ticaretinin toplam 4,6 milyar dolar olarak hesaplandığına anımsattı.

‘Bavul ticareti yerini kayıtlı mikro ihracata
bırakmalı’
Laleli’nin, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin
mikro ihracat anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Gülle,
şöyle devam etti:
“Sayıları 7 bine ulaşan esnafımızın artık kayıtlı
birer ihracatçı olmasının önü açılmış durumda.
Artık bavul ticaret rakamının azalarak, yerini kayıtlı mikro ihracata bırakmasının tam zamanıdır.
Bu sayıdaki esnafımızın ihracat ailesine katılmaları hem kendi işlerini büyütmelerinin yolunu
açacak, hem de ülkemiz ihracatını artırma adına
önemli bir katkı sağlayacak.”
Kaynak: www.dunya.com

Yarım milyondan fazla çalışan
yeterliliğini ispatladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi sayısının
yarım milyonu aştığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumunun
(MYK) 2006’dan beri eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getirdiğini
belirterek bu kapsamda bugüne kadar 820 ulusal meslek standardının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.
MYK’nin yürüttüğü çalışmalarla özellikle “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” mesleklerde çalışanlara
nitelik kazandırdığını ifade eden Selçuk, şöyle
devam etti:
“Bugüne kadar 505 bin çalışanımız, mesleki
yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. Bunların
470 bini belgeli çalışmanın zorunlu olduğu
‘tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ meslekleri icra edenler.
Bakanlığımızca yürütülen faaliyetler sonucunda

bir taraftan çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu
nitelikli ve belgeli iş gücünü tesis ederek ülkemizin küresel ekonomide rekabet edebilirliğini
artıracak, diğer taraftan da ülkemizde özellikle
‘tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ mesleklerde yaşanan iş
kazalarını en aza indireceğiz.”
“Hedef belgeli iş gücü sayısını 1 milyona
ulaştırmak”
“Tehlikeli” ve “çok tehlikeli” mesleklerde iş kazalarının azaltılması amacıyla yürürlüğe konulan
mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamında uluslararası 190 kuruluşun yetkilendirdiğini aktaran Bakan Selçuk, 430 bin kişinin sınav
ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu ile
MYK Avrupa Birliği hibelerinden karşılandığını
vurguladı.

Çalışma hayatına nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ettiklerini bildiren Selçuk, “Üretimde
etkinlik ve verimliliğin mesleki yeterliliğe sahip çalışanlarca sağlanacağına inanıyoruz. Bu
hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmaların neticesini de alıyoruz.
Yaklaşık iki yıl önce 40 bin civarında olan mesleki yeterlilik belgeli kişi sayımızın yarım milyonu
geçmiş olmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Bakan Selçuk, hedeflerinin mesleki eğitimden
geçmiş ve mesleki yeterliliğini ispat etmiş nitelikli ve belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak olduğunu kaydetti.
Kaynak: www.dunya.com
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Yeni işe alınan sigortalılara

üç aylık destek

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun
teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30
Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği
sağlanmasına ilişkin madde ihdas edildi.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Komisyonda, “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu” kapsamında düzenlemeler içeren
3 maddenin teklif metninden çıkarılması dolayısıyla, teklifin adı, “Sosyal Hizmetler Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi” olarak değiştirildi.
Komisyonda kabul edilen teklife göre, engellilere “evde bakım hizmeti desteği” için “hane
içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin
asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden az
olması şartı” kapsamında yapılan hesaplamaya
bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. Bayram
ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama
sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya
başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.
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Çevre Kanunu kapsamında “geri kazanım katılım” payları, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi
takip eden ayın 24’üncü gününün sonuna
kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya
kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar
tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı
ayın sonuna kadar ödenecek.
Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin
ya da eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen katılım
payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye
tebliğ edilecek. Süresinde beyan edilmeyen ya
da eksik beyan edilen katılım payının beyan
edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine
göre hesaplanacak gecikme zammı oranında
faiz uygulanarak aynı kanuna göre tahsil edilecek. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni
süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde
yeniden belirlemeye yetkili olacak. Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi
iş hasıladan, istihdam edilen işçi sayılarını dikka-

te alarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı ya da
birlikte aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler
halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil,
içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin
elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk
getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş
gerçek ya da tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı
kılmaya ya da zorunlu tutmaya ve uygulamaya
ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın
görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı
yetkili olacak.
Bu kapsamda, 2019 yılının Ocak ve Şubat ayına
ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken
geri kazanım katılım payları 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenecek.Teklifle,
haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerinin, soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar geri alınması konusunda bakanlıklar
arası koordinasyon sağlanacak; belgeleri alınan
sivil havacılık personeli İçişleri Bakanlığına bildirilecek. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma
Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli
yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak. İstisna had
sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli
olmayacak.

Teklife göre, cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon
cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50’ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt
ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye,
dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı
yetkili olacak.
Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici
portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının vergi
oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeniden düzenleniyor. ÖTV matrahı bin 200 TL’yi aşmayanlar, ÖTV
matrahı bin 200 TL’yi aşıp, 2 bin 400 TL’yi aşmayanların vergi oranı yüzde 25 olacak.
Teklifle, Petrol Piyasası Kanunu’nda yer alan “Bir
tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda
20 bin ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest
kullanıcılar, tüketimlerinin 15 günlük kısmını
karşılayacak miktarda kendi depolarında stok
bulundurmak mecburiyetindedir ve bunlar
ulusal petrol stoku içinde mütalaa edilir.” hükmü, metinden çıkarılıyor.
Serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin, ulusal petrol stok yükümlülüğünün kaldırılması hedefleniyor. Teklife göre, konusu suç teşkil etmemek
kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar
personelinin çocukları için kreş ve gündüz

bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı
yoluyla karşılayan belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli
personeli hakkında idari veya mali yargılama
ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.Hazineye ait deniz ve iç
sularda ya da buralardan yararlanılarak karada
yapılacak su ürünleri üretiminde, üretim hakkının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kiralanmasına ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak
2020’ye kadar uzatılacak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik
yapılarak, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde
görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının
ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde hizmet veren B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme süreleri, kamu kurumları ve 50’nin
altında çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinin
hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi
ile eşleştiriliyor.
Teklifle, tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi
alacaklarından 31 Aralık 2018 itibarıyla tasfiye
olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile
borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen
üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife

başvuruda bulunarak tarımsal kredi borçlarını
yapılandırabilecek.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce,
yapılandırılan ve ödemeleri halihazırda devam
eden krediler, bu madde hükmünden etkilenmeyecek ancak başvurmaları durumunda bu
madde hükümlerinden faydalandırılabilecek.
Yeni madde ihdasları
Komisyonda teklife, yeni maddeler ihdas
edildi.
Söz konusu maddelere göre, 2018 yılı içinde
iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave
olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle
prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül
2014’ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen
davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek. Taşeron işçilere, 11 Eylül
2014’ten sonra imzalanan ihale sözleşmeleri
kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca
yapılan kıdem tazminatı ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse, taşeron işverene rücu
edilmeyecek.
Kaynak: www.dunya.com
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İSTANBUL’DA MESLEKİ VE TEKNİK
EĞİTİMİN GELECEĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millî Eğitim
ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, İstanbul
Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında
Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde
imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”
törenine katıldı.
İstanbul´da mesleki ve teknik eğitim veren
okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte
tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak iş
hayatına hazırlamayı amaçlayan protokol imza
töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, göreve başladığında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan´ın özellikle “3 konuda
atılım beklediği”ne ilişkin talimatı olduğunu
belirterek, “Bunların başında mesleki ve teknik
eğitimin kalkındırılması geliyordu. Bugünü tarihe not düşelim derken, bu anlamda bir mesafe aldığımız için çok mutluyum, sevinçliyim.”
diye konuştu.
Selçuk, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının iş birliği içinde hareket
etmesinin önemine işaret ederek, şöyle devam etti: “Böyle bir zemin olmaksızın, bunun
üzerine inşa yapmak çok da söz konusu değil.
Ülkemizin genel olarak 2023 hedefleri doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim
Vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu mesleki eğitimdeki hedefler, aslında bugünkü çerçevede büyük bir amaca hizmet ediyor. Orta
ve uzun vadede mesleki eğitimin prestijinin
arttığı, mesleki eğitime yönelik talebin yükseldiği bir döneme de gelmiş oluyoruz. Hedeflere
layıkıyla ulaşabilmek için bakanlıkların, kamunun, üniversitelerimizin ve iş dünyasının desteği çok önemli.”
Teknolojinin eğitime “Eğer beni takip etmezseniz, okullarınızda yaptığınız işler önümüzdeki
tekillik çağının habercisi olarak işe yaramayacaktır” dediğini dile getiren Selçuk, şunları
söyledi: “Protokol, okullar, laboratuvarlar, öğretmenlerin eğitimi açısından ve daha birçok
açıdan çok önemli. Ortaya koyduğumuz bu iş
birliği protokolünün, aslında bir çekirdek protokol olmasını ve bütün Türkiye´ye, hatta uluslararası düzeyde bir modele kaynaklık etmesini
bekliyoruz. Çalışma aslında bizim genel olarak
eğitim sistemimizin de de nasıl koordine olma-
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sı gerektiği konusundaki ihtiyacını destekliyor.
Projenin takibi konusunda hepimiz üstümüze
düşeni yaparsak, mesleki ve teknik eğitimde
´ara eleman´ ifadesinin kalktığını göreceğiz.
Biz artık ´aranan eleman´ demek istiyoruz, ´ara
eleman´ demek istemiyoruz. Bunu eğer bütün
arkadaşlar kullanırsa ve değerlendirirse, çocuklarımızın mesleki ve teknik okullarımızı algılamasında bir dönüşüm ortaya çıkacaktır. Zaman
içerisinde yüksek puan alan öğrencilerin bu
okulları tercih etmesinin ortaya koyacağı şaşkınlıkla bu konuyla ilgili zihniyetin de dönüştüğünü göreceğiz.”
“Küresel ekonomide dijitalleşmenin
öncülüğünde ciddi bir dönüşümün
içindeyiz”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise
konuşmasında, önem verdikleri konuların başında, “sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan
kaynağının belirlenmesi ve yetiştirilmesi” olduğuna işaret eden Varank, “Küresel ekonomide
dijitalleşmenin öncülüğünde ciddi bir dönüşümün içindeyiz. Üretimin kodları değişiyor.
Bu değişime ayak uydurmadaki hızımız, işgücümüzün adapte olma kabiliyetiyle doğrudan
ilişkili. Burada da mesleki eğitim başta olmak
üzere eğitim politikalarının yönlendirici rolü
ortaya çıkıyor.” diye konuştu. Varank, eğitim
alanındaki çerçevenin, uygulamada da karşılığının bulunmasının kilit bir öneme sahip olduğunu ve başarının çok paydaşlı bir yapının
ortak sorunlara ortak çözümler bulmasıyla
mümkün hale geldiğini belirterek, imzalanan
protokolün, farklı tarafları tek bir amaç doğrultusunda toplaması açısından anlamlı olduğunu söyledi. Bakan Varank, “İşin eğitim tarafı
burada, sanayi tarafı burada, üniversite tarafı
burada. Bu birliktelik, genç kardeşlerimizin iş
hayatına çok daha hazır bir biçimde atılmasına
imkan verecek ve onları daha üretken olmaya
teşvik edecek.” dedi.
“Meslek liseleri ve üniversite eğitiminin
tüm aşamaları beraber ele alınmalı”
İş gücünün sanayinin ihtiyacıyla örtüşmesi için
meslek liseleri ve üniversite eğitiminin tüm
aşamalarının beraber ele alınması gerektiğine
inandıklarını ifade eden Varank, üretim sürecinde mavi ve beyaz yakalılar birbirini ne ölçüde
tamamlıyorsa, katma değer ve verimlilik artış-

larının o denli yüksek olduğunu belirtti. Bakan
Varank, atılan bazı adımları şöyle sıraladı: “Millî
Eğitim Bakanlığıyla mesleki-teknik eğitimin
niteliğini artırmak için ´300 OSB’ye 300 Teknik
Kolej´ işbirliği protokolünü daha önce imzaladık. Protokolle OSB’lerde özel mesleki ve teknik
eğitim veren Anadolu liselerinin açılmasını ve
eğitim niteliğinin artırılmasını amaçlıyoruz. Bu
kapsamda bilişim teknolojileri müfredatı, blok
zincir, bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve mobil uygulamalar gibi konularla zenginleştirilerek güncellendi. Halihazırda
OSB´ler içinde 39 teknik kolejde eğitim faaliyeti yürütülüyor. OSB´lerde eğitim veren meslek
yüksek okullarına devletimiz öğrenci başına
eğitim destekleri veriyor. Bir diğer önemli adım
da üniversitelerin mühendislik ve fen bilimleri
son sınıfında olan öğrencilerin bir dönemlerinde sanayide işbaşı eğitimi yapmaları imkanı.
´7+1´ adı verilen bu düzenlemeyle, yeni mezun mühendislerin zaman kaybı olmadan işe
başlaması hedeflendi. Bu uygulamadan daha
fazla sayıda üniversitemizin faydalanmasını istiyoruz.”
Dün, “Sanayi Doktora Programı” kapsamında
desteklenmeye hak kazanan projelerin imza
töreninde olduğunu hatırlatan Varank, “İlk
günden itibaren üretimde yapısal bir dönüşümü gerçekleştirmenin ne denli kritik olduğunu
vurguluyoruz. Yapısal dönüşümden kasıt, katma değerli ve teknoloji yoğunluğunun yüksek olduğu bir üretim modeli. ´Milli Teknoloji,
Güçlü Sanayi´ vizyonumuz tam da bu amaca
hizmet ediyor. Vizyonumuz kapsamında yer
alan hedeflere varmada, beşeri sermayemizin niteliği en önemli bileşen. Sanayi Doktora
Programımız bu farkındalığın bir yansıması.”
diye konuştu.
Varank, söz konusu projeyle sanayide ihtiyaç
duyulan nitelikli insan kaynağının, reel sektör
ve akademi iş birliğiyle yetişeceğini, sonraki
aşamada da istihdamda aktif şekilde yer alacağını dile getirdi. 33 üniversitenin, 77 firmayla
yaptığı 120 farklı projeyle sanayinin ihtiyaçları
doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirileceğini bildiren Varank, öğrencilerin mezun
olduktan sonra sanayide istihdam edilmesi
halinde yüzde 40´la yüzde 60 arasında değişen
maaş desteğinin karşılanacağını kaydetti.

“Kamu olarak üzerimize düşeni en iyi
şekilde yapmaya hazırız”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
genç ve dinamik işgücünü en iyi şekilde yetiştirmek ve profesyonel hayata hazırlamanın
hem kamunun hem de özel sektörün güçlü ve
sürekli iş birliği içinde çalışmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Bakan Varank, en büyük yatırımın, insana yapılan yatırım olduğuna işaret
ederek, şunları kaydetti: “İş gücü piyasasındaki
arz-talep dengesini en iyi şekilde kurup, kabiliyet eksikliklerini gidermek durumundayız.
Gençlerimize ve mevcut çalışanlarımıza değişen koşullara karşı esneklik kazandırabilmeli,
yetenek setlerini çeşitlendirmeliyiz. Biz kamu
tarafı olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde
yapmaya hazırız. Özel sektör paydaşlarımız ve
odalarımızın da bu konuda ne kadar hassas ve
istekli olduğunu bizzat gördük. İşte imzaladığımız bu protokolle de İstanbul özelinden başlayarak sektörün ihtiyacına yönelik meslek liselerindeki eğitim içeriklerinin güncellenmesi,
atölye ve laboratuvarların kurulmasına yönelik
somut bir adım atmış oluyoruz.”
Konuşmaların ardından Millî Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç
ve İTÜ Rektör Mehmet Karaca, “Mesleki Eğitim
İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.
89 okulda hayata geçirilecek
Mesleki ve teknik eğitimde, sektörün iş gücü
ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip,
gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum
sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar
alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir yapıyı
tam anlamıyla hayata geçirebilmek için imzalanan iş birliği protokolüyle yapılacak çalışmalar
şöyle: Okulların atölye ve laboratuvarlarının
yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması;
alan öğrencilerine işletmelerde gerçek üretim
ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkânları
sağlanması; alan öğretmenlerine hizmet içi ve
işbaşı eğitimlerinin verilmesi; çerçeve öğretim
programlarının güncellenmesi; başarılı öğrencilerin ve projelerin desteklenmesi, mesleki İngilizce ders içeriklerinin sanal gerçeklik uygulamalarına dair akademik olarak hazırlanması;
mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak,
başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi
tercih etmelerini sağlamak, başarının sürdürebilirliğini desteklemek, başarılı öğrencileri
ödüllendirmek ve sektör ile okul işbirliğini artırmak amacıyla öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi çalışmaları. Protokol kapsamındaki
faaliyetler İstanbul´da mesleki ve teknik eğitim
veren 89 okulda hayata geçirilecek.

Hazır giyim 15 milyar
dolar fazla verdi
Otomotivden sonra en yüksek ihracatı gerçekleştirilen hazır giyim
ve konfeksiyon sektörü, geçen yıl 17 milyar 642 milyon dolarlık
döviz girdisi sağlarken, dış ticarette 15 milyar dolar fazla verdi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir, birlik ihracatlarının geçen yıl 2017’ye göre yüzde
14,72 artışla 634,5 milyon dolara ulaştığını söyledi. Bursa’nın hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en fazla dış satım gerçekleştirdiği ürün
gruplarının, ihracat büyüklüğüne göre kadın
dış giyim, suni sentetik ev tekstili, erkek dış
giyim, pamuklu ev tekstilinin oluşturduğunu
belirten Gündemir, “Bu ürün gruplarımızın yanı
sıra pamuklu yatak kıyafetleri, erkek iç giyim,
kadın iç giyim, suni sentetik yatak kıyafetleri ve
pamuklu spor giysilerinde de önemli düzeyde
ihracatlar gerçekleştiriliyor.” dedi.
“Ar-Ge’ye yatırım yapmaya devam
etmemiz gerekiyor”
Tasarımcılarla sanayicilerin daha sıkı iş birlikleri kurmaları gerektiğini vurgulayan Gündemir,
“Tasarımcılarımızın yarattığı katma değeri sektörün kaliteli üretimi ile daha fazla buluşturup
bunu kendi markalarımızı büyütmekte kullanmalıyız ayrıca ihracatımızın teknoloji yoğunluğunu ve değerini artırmamız gerekiyor. Rekabet gücümüzü artırmak için Ar-Ge’ye yatırım
yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Katma
değeri yüksek, orijinal tasarımlı ürünlerin ihracatı ile uluslararası pazarlarda başarı sağlayabilir ve küresel piyasalarda firmalarımızın yerlerini
güçlendirebiliriz.” ifadesini kullandı.

2014’ten sonra en yüksek ihracat rakamı
Dünyanın en büyük hazır giyim şirketleri ile
birlikte yürütülen çok sayıda başarılı operasyon
bulunduğuna dikkati çeken Gündemir, şunları
kaydetti: “Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon
ihracatı ise geçen yıl yüzde 3,6 artış ile 17 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüz 2014 yılının ardından en yüksek ikinci
düzeyine erişti. Türkiye hazır giyimcileri, bugün
toplamda 210 ülke ve serbest bölgeye ihracat
gerçekleştiriyor ve sektörde dünyanın sayılı
ülkelerinden birisiyiz. Hazır Giyim ve konfeksiyon sektörü, Türkiye ihracatında ikinci sırada
yer alıyor. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde
10,5’ini oluşturuyor. Türkiye hazır giyim sektörü,
bugün ülkemizin cari açık sorununun üstesinden gelinmesi noktasında en fazla katkıyı sunan lider sektör konumundadır. Sektör olarak
2018 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar
dış ticaret fazlası vermeyi başardık.”
Kaynak: www.dunya.com

Kaynak: www.meb.gov.tr/
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Brexit, Türk tekstilini

tehdit ediyor

İngiltere, Brexit’le beraber Gümrük Birliği’nden de çıkarsa Türkiye’den bu ülkeye ihraç edilen hazır
giyim ve konfeksiyon ürünlerine yüzde 12 vergi uygulanacak. Sektör temsilcileri bunun ihracatı
yüzde 15-20 civarında azaltacağı görüşünde.
Toplantıda verilen bilgiye göre İngiltere, Almanya ve İspanya’nın ardından Türk hazır giyim ve
konfeksiyon sektörünün en büyük üçüncü ihracat pazarı konumunda bulunuyor. İngiltere’nin
toplam hazır giyim ithalatı ise 27 milyar dolar
seviyesinde bulunuyor.
“İplikte ek vergi rekabet gücünü zayıflatıyor”
İngiltere pazarı ile ilgili belirsizlik sürerken, sektörün temel hammaddelerinden olan ithal ipliğe getirilen ilave gümrük vergisinin de sorun
yarattığını belirten Gültepe, bu maliyet artışının
fiyat tutturmaya çalışan ihracatçıların hareket
kabiliyetini daha da azaltacağını vurguladı.
Bazı pamuk ve sentetik ipliklerin ithalatına geçtiğimiz günlerde yüzde 5-8 ek gümrük vergisi
getirilmişti.
Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyondaki en
büyük üçüncü pazarı konumundaki İngiltere
Avrupa Birliği’nden çıkmaya hazırlanırken; sektörün bu ülkeye 2 milyar dolarlık ihracatı da daralma riski ile karşı karşıya.
İngiltere’nin Brexit sonrası Gümrük Birliği’nden
de çıkması durumunda Türkiye’nin bu ülkeye
ihraç edeceği hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine yüzde 12 vergi uygulanacağını belirten
İstanbul hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, fiyat artışı nedeniyle yüzde 15-20 civarında pazar kaybı yaşanabileceğini; bunun önüne geçmek için
İngiltere ile mutlaka serbest ticaret anlaşması
(STA) yapılması gerektiğini söyledi.
Gültepe düzenlediği basın toplantısında, “İngiltere’ye ihracatımızı Gümrük Birliği çerçevesinde
gümrük vergisi ödemeden yapıyoruz. İngilte-
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re’nin AB üyeliğinden ayrılırken Gümrük Birliği’nde kalacağını ümit ediyoruz. Ama Gümrük
Birliği’nden de ayrılırsa, İngiltere ile ivedilikle bir
STA imzalanması gerekiyor” dedi ve ekledi:
“Bu durumda sıfır gümrük vergisi ile ihracat
yapma imkanımız kalmayacak. Eğer herhangi
bir anlaşma yapmazsak, İngiltere’deki alıcılar
Türkiye’den ithalat yaparken yüzde 12 daha
vergi vermek zorunda kalacak. Yüzde 12 hazır
giyimde çok büyük bir rakam. Türkiye avantajını
kaybeder ve 2 milyar dolar olan ihracat aşağılara doğru iner. 29 Mart öncesine kadar STA yapılması mutlak zorunluluk”
Kayıp yüzde 20’ye varabilir
Gültepe, 2 milyar dolarlık ihracattan ne kadarlık
bir kayıp olabileceğine ilişkin soru üzerine ise,
“İhracatımız yüzde 15-20 civarında azalabilir”
dedi.

Gültepe, “Yurt dışından tedarik edilen iplik için
uygulanan bu önlemin ithalatın azaldığı dönemde getirilmesini anlamakta zorlanıyoruz.
Son altı ayda iplik ithalatında ürün türlerine
göre yüzde 25-50 düşüş var. Bu tabloya rağmen
sektörün rekabet gücünün zayıflatılmasını son
derece isabetsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği ise, iplikte 400 bin ton atıl kapasite bulunduğunu belirterek, pamuk ipliği ve suni sentetik iplikte ilave gümrük vergisi getirilmesini
talep ediyordu. Birlik, ilave vergi getirilmesi durumunda söz konusu atıl kapasitenin yarısının
çalıştırılabileceğini savunuyordu.
Kaynak: www.dunya.com

İTHİB: İlave gümrük vergisi
kararı olumlu, ancak oran az
Pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklere getirilen ilave gümrük vergileri tekstil
sektörü tarafından olumlu karşılanmakla beraber, oranın yetersiz olduğu, yeniden değerlendirilerek
artırılması gerektiği belirtildi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklere
getirilen ilave gümrük vergileri hakkında açıklama yaptı.
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, şu açıklamalarda bulundu: “16 Ocak 2019 itibariyle tekstil ve
hammaddeleri sektörümüzün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi için önemli bir
adım atıldı. Sektörümüzün ana hammaddelerinden biri konumunda bulunan ve yıllık 1,3
milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen
pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden
ipliklerin ithalatında yüzde 5 ile yüzde 8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi
getirildi.
Sektörümüzün iplik sektöründe ithalat kaynaklı
haksız rekabet baskısı ile karşı karşıya kaldığını

on yılı aşkın süredir Türkiye Tekstil Sektör Kurulu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) olarak Bakanlığımız ve
kamuoyumuz ile paylaşıyorduk. Zira 2008 yılında tekstil ve hazırgiyim sektörlerindeki bir çok
ürün grubu yüzde 30’lara varan oranda İlave
Gümrük Vergisi ile koruma altına alınmış ancak
iplik korunan ürün gruplarının arasına maalesef
alınmamış, sektörümüzde, milyonlarca dolarlık
yatırımlar ile kurulan birçok iplik fabrikası bu süreçte kapanmak zorunda kalmıştır.
İthalat kaynaklı haksız rekabet baskısı ile karşı
karşıya kaldığımız pamuk ipliği ve suni sentetik
devamsız liflerden ipliklere yüzde 5 ile yüzde 8
arasında değişen oranlarda getirilen İlave Gümrük Vergisi için başta Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar
Pekcan olmak üzere ilgili tüm taraflara teşekkür ederiz.Ancak sektörümüzden aldığımız geri

dönüşlerde, ucuz işgücü ve enerji maliyetlerine
sahip küresel rakiplerimizde pamuk ipliği ve
suni sentetik devamsız liflerden iplik ihracatına
devlet sübvansiyonları da sağlanıyor olması sebebiyle getirilen İlave Gümrük Vergisi oranlarının yeterli olmadığı endişesi oluşmuştur. Bu gerekçeler ışığında Ticaret Bakanlığımızın pamuk
ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplik
ithalatına getirdikleri ilave gümrük vergilerini,
sektörümüzün beklentilerini göz önüne alarak
yükseltecek şekilde yeniden değerlendirmelerini talep ediyoruz.”
Kaynak: www.dunya.com
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OSB’lerde arsa problemi
çözülüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgelerinde (OSB) spekülatif
arsa tahsis ve satışlarının önüne geçileceğini
belirterek, “OSB’lerde çarklar artık daha hızlı
dönecek. OSB’ler, tahsis edilmemiş parsellerine
ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde herkesle
paylaşacak. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek.” ifadelerini
kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” ile “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği”,
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Varank, söz konusu yönetmeliklere ilişkin yazılı
açıklamasında, ziyaret ettikleri illerde sanayici
ve girişimcilerin OSB’lerle ilgili şikayetleriyle
karşılaştıklarını ve bu alanda bazı keyfi uygulamaların kamuoyu gündemine geldiğini aktardı.
Yatırımcıların karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde müdahale ettiklerini belirten
Varank, farklı düzenlemelere yönelik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Varank, “Tüm
paydaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının
ve sanayicilerimizin görüşlerini alarak uygulama yönetmeliğini hazırladık. Bu yönetmelik-
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le OSB’lerde çarklar artık daha hızlı dönecek.
OSB’ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin
bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının
önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar
hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek,
keyfiliğe müsaade edilmeyecek.” değerlendirmesinde bulundu.
OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin süreçleri hızlandıracaklarını vurgulayan Varank, sadeleştirilen ve kısaltılan yeni yönetmeliğin OSB’lerin
daha yatırım dostu üretim alanları haline gelmesinin önünü açtığını kaydetti.
“İmar planları daha şeffaf olacak”
OSB’lerin olağan veya olağanüstü genel kurullarının toplanması için çağrı yapılma süreçlerinin yeniden düzenlendiğine işaret eden
Varank, genel kurul çağrısı yapılmaması durumunda nihai kararın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verileceğini bildirdi.
Bakan Varank, sanayi parsellerinde, ifraz şartlarının genişletildiğine, yapı ve yapıyla ilgili
esasların teknik ihtiyaçlara göre yeniden dü-

zenlendiğine dikkati çekerek, imar planı askı süreçlerinde uygulamaların daha şeffaf olduğunu
ifade etti.
Yönetmelikteki değişiklikle OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabileceğini açıklayan Varank, şunları kaydetti:
“OSB ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler
açılabilecek. Tesisler, OSB tüzel kişiliğinin ortak
donatı alanında yapılabilecek. OSB’lerde arsa
tahsislerine ilişkin parsellerin üretime geçme
hızı artırıldı. Arsa tahsis süreçlerinde yatırım
daha da kolaylaştırılıyor. OSB’ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve
doğru şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif
arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde
neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün
içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de
Bakanlığa bildirilecek. Keyfiliğe müsaade edilmeyecek.”
“OSB alanı seçiminde bürokrasi azalacak”
Varank, OSB’lerin diğer kurum ve kuruluşlardan
teknik altyapı hizmeti alabilmesi için parsel
mülkiyet devrinin mümkün hale getirildiğini

belirterek, buralara hizmet veren doğal gaz dağıtım şirketlerine geçici mülkiyet hakkı verileceğini, hizmet sonlandırıldığı zaman mülkiyeti
tekrar OSB’nin geri alabileceğini aktardı.
Arsa tahsis süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma sürelerinin de yeniden düzenlendiğini kaydeden
Varank, yönetim kuruluna bu süreleri uzatma
yetkisinin verildiğini, bu sayede yönetim kurulunun, tahsis tarihinden itibaren 1 yıl olan yapı
ruhsatı alma süresini 18 aya kadar, yapı ruhsatı
aldığı tarihten itibaren 2 yıl olan iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı alma süresini de 2 yıl daha uzatabileceğini bildirdi.
Varank, Bakanlığın, yönetim kurulunun iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı almasına ilişkin uyguladığı ilave süreyi de 1 yıla kadar uzatabileceğine
dikkati çekerek, düzenlemeyi şöyle değerlendirdi:
“OSB’ler ve katılımcıları arıtma veya atık işleme
tesislerinin kapasitelerinin tam kullanımı için
OSB dışından atık temin edebilecek. OSB’ler,
bölgesindeki hafriyat atıklarının bertarafına
yönelik olarak yetkilendirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kredi kullanan OSB’lerin

ihale süreçlerinde istenilen geçici teminatla
kesin teminat miktarlarında da indirime gidildi.
Islah OSB başvuru ve OSB tüzel kişiliği kazanma
süreçlerinde oy birliği şartı kaldırıldı. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı son karar verici olacak. Bu
sayede, ıslah OSB’lerin gerekli şartları sağlayıp
OSB tüzel kişiliği kazanma süreçleri hızlandırıldı.
Yapı ruhsatını almış olup belirtilen sürede iş yeri
açma ve çalışma ruhsatını alamamış katılımcılar için bir şans daha verildi, uzatma süreleri
yeniden başlatıldı. Yapı ruhsatını alıp yatırıma
başlamış fakat bunu tamamlayamamış birçok
sanayici arsa tahsisini kaybetmekle karşı karşıya
kalmıştı. Bu sayede katılımcıların yatırımlarını
tamamlayabilmesinin önü açıldı.”
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği ile OSB alanı ve genişleme alanı seçiminde bürokrasinin azalacağını bildiren Varank,
“Zaman kaybı yaşanmaması için öneri alanın
bulunması zorunlu hale geldi. Komisyon üyelerine, kalkınma ajansları dahil edilerek bölgelerindeki genel politika, strateji, tecrübe ve
deneyimlerinden OSB yer seçimlerinde faydalanılması imkanı sağlandı.” bilgisini paylaştı.
Kaynak: www.dunya.com
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Hazır giyim sektörü kaynak
desteği bekliyor
TGSD’nin 22. Olağan Genel Kurul’da ikinci kez başkan seçilen Hadi Karasu, “Kaynak bulur ve
projelerimizi uygulayabilirsek 40 milyar dolar olan üretim değerini iki yılda yüzde 20 artırarak 50
milyar dolara çıkarabiliriz” dedi.
bekliyoruz. Kaynak bulur ve projelerimizi uygulayabilirsek hazır giyim sektöründe halen 40
milyar dolar olan üretim değerini iki yılda yüzde
20 arttırarak 50 milyar dolara çıkarabiliriz. Sektör
olarak bizim üretimimizin artması daha fazla istihdam, daha fazla ihracat ve daha fazla döviz
anlamına geliyor. Özetle söylemem gerekirse
ülkemizin işsizlik sorununu da döviz ihtiyacını
da biz büyük ölçüde çözebiliriz.”
“Mentorluk projesini yeni dönemde daha
da geliştireceğiz”
Hadi Karasu, devlet bankalarının açacağı limitli
finansmanın, hazır giyim gibi net döviz girdisi
sağlayan, katma değer üreten ve istihdam yaratan sektörlere kullandırılması halinde pozitif
geri dönüşün çok daha hızlı bir şekilde alınacağını dile getirdi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, kamu otoritesinden projeler
için sınırlı da olsa kaynak desteği beklediklerini
belirterek, “Kaynak bulur ve projelerimizi uygulayabilirsek hazır giyim sektöründe halen 40
milyar dolar olan üretim değerini iki yılda yüzde
20 arttırarak 50 milyar dolara çıkarabilir, ülkemizin işsizlik sorununu da döviz ihtiyacını da büyük ölçüde çözebiliriz” açıklamasını yaptı.

Mehtap Elaidi, Müslim Yıldız, Fahrettin Akaydın,
Murat Şimşek, Kemal Genç ile Servet Karaalioğlu yer aldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hadi Karasu TGSD’nin 22. Olağan Genel Kurulu’nda ikinci
kez başkan seçildi.

Ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek
için bir yıldır saha çalışması yaptıklarını ifade
eden Karasu, şunları kaydetti: “Hazır giyim sektörümüz ağırlıklı olarak 40-50 yıllık teknolojiyle
üretim yapıyor ve kapasite kullanımında yüzde
80’e dayanmış durumdayız. Hızla Endüstri 4.0
uyumlu yatırım yapmak ve mevcut tesislerimizin teknolojisini yenilemek zorundayız. Sahada
bir yıldır yaptığımız çalışmaların ışığında projelerimizi hazırladık. Kamu otoritesinden bu
projelerimiz için sınırlı da olsa kaynak desteği

TGSD’nin 2 yıl görev yapacak yeni yönetim kurulunda Hadi Karasu’nun yanı sıra, Cevdet Karahasanoğlu, Murat Aydın, Ramazan Kaya, Toygar
Narbay, Mustafa Laçin, Önder Türkmen, Cem
Altan, Ümit Özüren, Cüneyt Yavuz, Esra Ercan,
Sami Kariyo, İsa Dal, Sanem Dikmen, Tanzer
Gözek, Hakan Tin, Bülent Alkanlı, Berk Taktaş,
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Hadi Karasu, yeniden derneğin başkanlık görevine getirilmesinin ardından yaptığı konuşmada, hazır giyim sektörünün katma değerli
üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile Türkiye
için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Küresel pazarlarda rekabet için hızın önemine dikkati çeken Karasu, mevzuattan kaynaklı
birtakım engellerin sektörde zaman ve enerji
kaybına neden olduğunu, motivasyonu düşürdüğünü ifade etti.
Karasu, sektörün hızını kesen engellerin kaldırılması için kamu otoritesi ile mevcutların yanı sıra
yeni iş birliği kanalları geliştirmeyi öncelikleri
arasına aldıklarını bildirdi. Geçen yıl başlattıkları
mentorluk projesini yeni dönemde daha da geliştireceklerini belirten Karasu, “Sektöre ömrünü
adayan, Türkiye’yi hazır giyim üretiminde marka
ülke konumuna getiren duayen girişimcilerimiz
var. Genç kuşakların bu eşsiz bilgi birikiminden
yararlanabilmeleri için başlattığımız projeyle
deneyim ve dinamizmi aynı potada buluşturacağız.” değerlendirmelerini yaptı.
Karasu, iç piyasanın ithal ürünlere olan ihtiyacını
ortadan kaldırmak için farklı bir yol izlemek durumunda olduğuna da değinerek, bu noktada
markalaşma ve teknik ürünlere geçişi hızlandırarak katma değer artışının sağlanabileceğini
vurguladı.
Kaynak: www.dunya.com

İhracat bedellerinin yurda
getirilmesi düzenlemesinde
süre uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i,
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve
Resmi Gazete’nin 4 Eylül 2018 tarihli sayısında
yayımlanan söz konusu tebliğ hükümlerinin “6
ay” olarak belirtilen yürürlük süresi “1 yıl” olarak
değiştirildi.
Böylece söz konusu tebliğle daha önce belirlenen şartlar çerçevesinde ihracat bedellerinin
yurda getirilme süresi 6 ay uzatılmış oldu.
Kaynak: www.milliyet.com.tr

Türk pamuğu
zararına satıldı
Ulusal Pamuk Konseyi’nin 2018 raporu
açıklandı. Rapora göre
pamukta maliyet arttı,
üretim ve fiyat düştü.
Ülke ortalaması olarak,
ekim ayında maliyetlerin 7 kuruş, kasım da
ise 62 kuruş altında gelir elde edildi.
Kaynak:
www.dunya.com

Yatırımın yeni
adresi kenevir
1 milyar dolarlık
pazar potansiyeli olan kenevirin Aksaray’da
üretilmesi için
girişimde bulunulurken, sektörden hammadde
tesisi ve Kenevir
Araştırma Enstitüsü kurulması
önerisi geldi.
Kaynak:
www.dunya.com
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Tekstilcilerden çift
haneli büyüme hedefi
İTHİB Başkanı Öksüz, geleneksel pazarların yanında Güney Amerika, Uzak Doğu Asya ve Afrika’ya
özel önem vereceklerini belirterek, “Bizim en çok önem verdiğimiz başarı kriterlerinden bir tanesi
dünyadaki pazar payımızı artırmak ve dünyanın en büyük beş tedarikçi arasında yer almak” dedi.

Sektörde 2018 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendiren ve yeni yıldaki hedefleri anlatan
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil
ve hammaddeleri sektörünün, AB’nin Çin’den
sonraki en büyük tedarikçisi olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yılı yüzde 4’lük bir ihracat artışı ile
10.5 milyar dolarla tamamladıklarını belirten
Öksüz, 2018’in özellikle yeni pazarlara girme
açısından önemli geçtiğini ifade etti.
Mevcut pazarların yanında potansiyel pazarları da ihmal etmediklerinin altını çizen Öksüz,
“Toplamda 188 ülkeye ihracat gerçekleştirdik.
Sektör olarak en fazla ihracatı 5.4 milyar dolar ile
Avrupa Birliği ülkelerine yaptık. Ülkeler itibariyle
bakıldığında ise en büyük ihracat pazarlarımız
Almanya ve İtalya’ya bu dönemde ihracatımız
870 milyon doların üzerinde gerçekleşti. İlk 20
ihracat pazarımızın 15’inde ihracat artışı gerçekleştirdik. Ayrıca geçen sene Rusya’ya ihracat
yüzde 107,3, Belarus’a yüzde 42,5, Portekiz’e ise
yüzde 26,3 oranlarında ihracat artışı yakaladık.
İhracat yaptığımız ülkelerin yüzde 71’inde ihracatımızı artırmayı başardık.” diye konuştu.
Afrika, Amerika ve Asya’ya ihracatta Cumhuriyet rekoru
Geleneksel pazarlar yanında geçtiğimiz yıl Afrika pazarının da çok hareketli geçtiğini vurgulayan Öksüz, “Afrika pazarına ihracatta yüzde
13.5 artışla 1 milyar doları geçtik ve Cumhuriyet
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tarihimizin rekorunu kırdık. Afrika, stratejik olarak önem gösterdiğimiz ve potansiyeli itibariyle
küresel sistemde yeni yeni keşfedilen bir pazar.
Bölgenin potansiyeline ve ekonomisinin yükseleceğine olan inancımızla ikili ilişkilerimizi 2019
yılında daha da geliştirmek istiyoruz.” dedi.Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak 2019 yılında
yüzde 10’luk bir ihracat artışı rakamına ulaşmayı
hedeflediklerini anlatan Öksüz, ilk aşamada 11
milyar doların üzerine çıkacaklarını kaydetti. AB’ye ihracatı koruyarak geçen yıl Afrika ve
Amerika kıtasında yaşanan ivmeyi devam ettirmek istediklerini belirten Öksüz, Güney Amerika ve Uzak Doğu Asya’yı da hedef pazarlar içerisine aldıklarını ifade etti. Öksüz, şunları söyledi:
“Geçen yıl Amerika kıtasına ihracatımız yüzde
6 oranında artarak 794 milyon dolara ulaştı.
Ancak bu ihracatın 600 milyon dolardan fazlasını ABD oluşturuyor. ABD’ye ihracatımızda
verdiğimiz önemin yanında Brezilya, Meksika,
Kanada, Kolombiya pazarları da sürdürülebilir
ihracat gerçekleştirebileceğimiz pazarlar. Aynı
zamanda 2018 yılında Asya ve Okyanusya ülkelerine tekstil ve hammaddeleri ihracatımız
yüzde 25.1 oranında artarak 677 milyon dolar
ile tüm zamanların en yüksek ihracat değerine
ulaştı. Önümüzdeki dönemde Japonya ve Güney Kore pazarlarına yönelik projeleri hayata
geçirmeyi hedefliyoruz.”

STA’larda koruma istiyoruz
Ticaret Bakanlığının Japonya ile gerçekleştirmeyi planladığı Serbest Ticaret Anlaşmasının
sektörün Japonya’ya gerçekleştirebileceği ihracat atağı için çok önemli bir fırsat olacağını vurgulayan Öksüz, “Ticaret Bakanlığının Japonya
ile gerçekleştirmeyi hedeflediği Serbest Ticaret
Anlaşmasını oldukça önemsiyoruz. Japonya’nın
sektörümüze yönelik uyguladığı vergi duvarlarının olası STA ile kaldırılması, sektörümüzün Japonya’ya gerçekleştirebileceği ihracat atağı için
çok önemli bir fırsat olacak. Japonya Dünya’nın
en büyük 8. Tekstil ve hammaddeleri ithalatçısı.
Türkiye Japonya’ya katma değeri yüksek tekstil
ve hammaddeleri ihracatı ve özellikle ev tekstili
ihracatı gerçekleştirebilecek potansiyele sahip,
ancak Japonya tekstil ve hammaddeleri sektöründe yüzde 15’lere varan vergi oranları uygulanıyor. Tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın
yüzde 51’ini Gümrük Birliği’ne, sektörümüz
ihracatının yüzde 14’ünü ise STA’mız bulunan
ülkelere yapıyoruz. Tekstil ve hammaddeleri
ihracatımızın yüzde 65’ini ticaret anlaşmamız
olan ülkelerle gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Ancak Öksüz, öte yandan bir süredir gündemde olan Türkiye’nin tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde önemli rakipleri konumundaki Pakistan
gibi ülkelerle yapılması planlanan Serbest Ticaret Anlaşmalarında tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin taviz verilecek sektörler listesinden

çıkartılarak korunması gerektiğinin çok önemli
olduğunu ifade etti.
İplik ithalatında korunma talebi
Pamuk ve suni sentetik devamsız liflerden iplik
ithalatının artığını belirten Öksüz, “Ülkemizde
iplik üretim kapasitesi oldukça yüksek olmasına
rağmen pamuk ve suni sentetik iplik ithalatı artıyor, fabrikalar kapanıyor ve işsizlik artıyor. 2017
yılında pamuk ipliği ithalatı yüzde 21,4 oranında
artarak 216 bin ton, suni sentetik devamsız liflerden iplik ithalatı ise yüzde 11,4 oranında artarak
209 bin ton değerinde gerçekleşti. Hemen her
üründe ek vergi olmasına karşın pamuk ipliğinde yok. Pakistan, Hindistan, Özbekistan ve
Türkmenistan gibi ülkelerden çok ucuz fiyatlarla
pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden
iplikler giriyor. Biz ay sonuna kadar bu ürünlerde
bir ek verginin çıkmasını bekliyoruz. Yüzde 1520 civarında bir ek vergi getirilebilir. Bu sayede
ilgili iplik ithalatımızı yarı yarıya düşürüp içerideki üretimi hareketlendirebiliriz” diye konuştu.
Yeni nesil ticaret heyetleri
Birlik olarak 2019 yılında ticaret heyeti organizasyonları ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) kümelenme
projelerine yoğunluk vereceklerinin altını çizen
Öksüz, “Bu yıl aynı zamanda “yeni nesil ticaret
heyeti” adını verdiğimiz ve küresel markalar özelinde gerçekleştireceğimiz ticaret heyeti organi-

zasyonlarımız olacak. Yeni nesil ticaret heyetlerimizde belirlediğimiz bir lokasyon üzerindeki
ulaşabildiğimiz tüm küresel markalar ile bir araya gelerek nokta atışı ticaret heyeti organizasyonları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
Tekstili tercih edene burs ve iş garantisi
Sektörün imalat sanayiinde en fazla üretim yapan dördüncü sektör olduğunu ve hazırgiyim
sektörü ile birlikte 2 milyon kişilik bir istihdam
yarattığının altını çizen Öksüz, ancak son zamanlarda tekstil sektörünün olumsuz bir algı
problemi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
Yakın bir zamana kadar Tıp Fakültesi puanları ile
yarışan Tekstil Mühendisliği bölümlerinin kontenjanlarını dolduramama sıkıntısı yaşadığını
vurgulayan Öksüz, bununla ilgili yeni bir çalışma
yaptıklarını anlattı. Öksüz, şunları söyledi:
“Sektörümüz ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne
ulaşmakta güçlük çekiyor. 2017 yılında yüzde 86
doluluk oranına sahip olan Tekstil Mühendisliği
bölümlerinin doluluk oranları bu yıl yüzde 42’ye
kadar düştü. 2018-2019 döneminde tekstil mühendisliği bölümünü sadece 228 öğrenci tercih
etti. Halbuki bizim her yıl 400-500 öğrenciye ihtiyacımız var. Sektörümüzde oluşturulan negatif
algının önüne geçebilmek ve yetişmiş insan gücüne duyduğumuz ihtiyacı giderebilmek amacıyla, Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası ve YÖK işbirliği

ile bir mutabakata vardık. Bu kapsamda tekstil
mühendisliğini tercih eden öğrencilere iş garantili burs sistemi için bir yol haritası oluşturduk
ve Bakanlığın onayına sunduk. İlk 100 bine giren
öğrencilere burs ve iş garantisi vermek istiyoruz.
Bakanlık onayını alır almaz asgari ücrete eşit olacak bir burs miktarı ile programı başlatacağız.”
Kenevir ekimi hammadde çeşitliliğinde rekabetçiliğimizi artırır
Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın sözleri ile gündeme gelen kenevir
ekiminin tekrar başlatılacağı yönündeki gelişmeleri de değerlendiren Öksüz, “Sektörümüz
için kenevir yeni bir alan yaratabilir. Kenevir
ketenin hammaddesi olduğu için tekstilde de
kullanılıyor. Bunun üzerine çalışıp Türkiye’de
üretimi olmayan keten elyafın önü açılabilir ve
sektörümüze ciddi bir fayda sağlayabilir” dedi.
Kaynak: www.dunya.com
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Tekstil ihracatında hedef

Cumhuriyet tarihi rekoru
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, bu yıl
ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istediklerini belirterek, “28 milyar dolar ihracat
hedefi koyduk. İnşallah bunu yakalayacağız.” dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstilin
en önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi.
Yaklaşık 1 milyon kişiye iş imkanı sağladıklarını,
perakende sektörüyle birlikte bu rakamın 2 milyon kişiyi geçtiğini belirten Öksüz, şöyle devam
etti:
“27 milyar dolarlık ihracatımız var. Dünyada da
söz sahibi bir sektörüz. Dünyanın en büyük altıncı tedarikçisiyiz. Her yıl Türkiye’ye 15,5 milyar
dolar net döviz girdisi sağlıyoruz. 2019’da tekstil ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu
kırmak istiyoruz. 28 milyar dolar ihracat hedefi
koyduk. İnşallah bunu yakalayacağız. Dünyadaki ekonomik durum, ihracat yapılan ülkelerin
alım gücü bunda önem arz ediyor.”
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Net ihracatçı olduklarına işaret eden Öksüz, “Bizim en fazla ithal ettiğimiz ürünler ham maddemiz. Ham maddeye çok ciddi döviz ödüyoruz.
Türkiye’de bunun üretimini artırırsak, pamuk,
polyester ve sentetik elyafları artırırsak dış ticaret fazlamız olacaktır.” dedi.
“Neredeyse ihracat yapmadığımız ülke
yok”
Öksüz, tekstil sektörünün neredeyse ihracat
yapmadığı ülke bulunmadığını dile getirirken
şunları kaydetti:

Hızla ihracatı artırdığımız bir pazar. Rusya yine
çok önemli. Rusya’da ticari avantaj sağlarsak,
serbest ticaret anlaşması gibi bir ayrıcalık olursa ihracatımız çok ciddi artar. Ocak ve şubat
aylarında ihracatta düşüş yaşadık ancak mart
ve nisanda toparlanma olacak. Özellike Avrupa
pazarında stokların fazla olması, müşterilerimizin biraz frene basması düşüşe neden oldu ama
kısa sürede toparlanacağız. 2018’de ihracatımız
2017’ye göre yüzde 4 arttı. 2019’da da bu artışı
sağlayacağız.”
Kaynak: www.dunya.com

“Avustralya, Güney Amerika, Japonya gibi pazarlarda ihracatı artırma hedefimiz var. Avrupa’da her zaman en önlerde olmak istiyoruz.
Geri adım atmamamız lazım. Coğrafi avantajımız söz konusu. Bir de Afrika pazarı önemli.

Junioshow’a yabancılardan
yoğun ilgi

ri potansiyeli ve kalitesi, her geçen yıl artıyor.
Fuar, BTSO’nun vizyonuyla kabuğunu kırdı. Çok
memnunuz. Farklı ülkelerden nitelikli alıcılar davet edilmiş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”
ifadelerini kullandı.
İsmail Sönmez de bebe ve çocuk konfeksiyonu
sektöründe 14 yıldır hizmet verdiklerine dikkati
çekerek müşteri portföyünün her geçen fuarda
arttığını aktardı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP
Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu
Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen Bursa Bebe-Çocuk Hazır
Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı’na (Junioshow)
60 ülkeden bine yakın yabancı iş insanı katıldı.
BTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki
fuarda, Bursa’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen üreticiler, yeni kreasyonlarını
sergileme fırsatı yakaladı.

Libya’dan gelen Ahmed Hüseyin Salim Ishteewl
de “BTSO’nun daveti üzerine Bursa’ya geldim.
Aradığım ürünleri kolayca buluyorum. Daha
önce Bursa ile çalışmıştım. Bursa, kalitesinden
ödün vermiyor.” yorumunu yaptı.

Sektör temsilcisi Mesut Okyay da fuarın sektör
ve Bursa için motivasyon kaynağı olduğunu
vurgulayarak “Yeni yıla moralli bir başlangıç
yaptık. Fuara özellikle nitelikli alıcılar getirildi. Junioshow, trend fuar olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: www.dunya.com

“Yeni yıla moralli bir başlangıç yaptık”
Junioshow Fuarı’nda ürünlerini sergileyen
katılımcılardan Mustafa Budak, fuara 6. kez
katıldığını belirterek “Organizasyonun müşte-

Fuarda stant kuran 200’e yakın üretici firma ile
fuara katılan 60 ülkeden binin üzerinde iş adamı işbirliği masasında buluştu.
“Bursa, kalitesinden ödün vermiyor”
Açıklamada görüşlerine yer verilen iş adamı
Senegalli Magatte Sall, ikinci kez Bursa’ya geldiğini belirterek “Bursa’nın üretimi, dünya kalitesinde. Fuar, çok güzel hazırlanmış. İstediğimiz
ürüne rahatça ulaşabiliyoruz. Fuarda birçok firma ile görüştüm. Siparişlerimi de verdim. Hızlı
bir şekilde ürünlerimi alıyorum. Bundan sonra
Bursa ile çalışmaya devam edeceğim.” ifadesini
kullandı.
Pakistan’dan gelen Abdul Wasay da ülkesinde
20 firması olduğunu, 3 ayda bir ürün almak için
Türkiye’ye geldiğini aktardı. Son 3 yıldır Bursalı
firmalarla çalıştığına işaret eden Wasay, “Bursa’nın kalitesi ve fiyatları, oldukça uygun. İlkbahar ve yaz kreasyonları etkileyici.” değerlendirmesinde bulundu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği ile ilgili iş insanlarına sunulan
teşvik programlarını açıkladı.

Bakan Selçuk destek

paketlerini açıkladı
Selçuk, “2004 yılından bu yana işverenlerimize
149 milyar liralık destek sağladığımızı da ifade
etmek isterim. Biz devlet olarak hep yanınızda
olmak istiyoruz. Yeter ki siz ülkemizin kalkınması ve refahı için çalışmaya devam edin” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanlığı işbirliğinde Türkiye’de başlatılan “İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşmasıö
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda iş insanı katıldı.
“İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından 2 yıl önce başlatılan istihdam seferberliğinin geldiği noktayı şu sözlerle anlattı:
“Seferberliğe hız kesmeden devam ediyoruz.
Ve Cumhurbaşkanımıza geçen ay verilen 2,5
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milyon ilave istihdam sözümüzü de yerine getireceğimize inanıyoruz. Burada başkanlarımız
da bu sözün tutulmaya başlandığından bahsettiler. İşverenlerimizin Nisan ayının sonunda kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3
ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti
de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar
karşılanırsa 9 ayda prim ve vergileri ödemeye
devam ediyoruz. Bu yeni teşvikin de ortaya
koyduğu gibi devlet hem sizlerin yanında hem
de vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanlarını
arttırmak için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. İşverenlerimizle birlikte yapmamız gereken elimizi taşın altına koymak ve sorumluluk
almaktır. İstanbul’da işveren olmak bir gayretin,
azmin, mücadelenin sonucudur. Ve siz de bu
sorumluluğu aldığınız için İstanbul’da iş insanı
olarak devam ediyorsunuz.”
TEŞVİK PAKETLERİNDE NELER VAR?
“Devletim tüm imkanlarını seferber ederek
oluşturduğunuz teşvik paketleri karşısında da
işverenlerimiz istihdamı en üst düzeyde göstererek bizlere milli ve yerli duruşlarını bir işareti
olacağını gösteriyor” diyen Selçuk, teşvik paketlerinin içeriğini şu sözlerle açıkladı: “Mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının
asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerinin

de 12 ay boyunca karşılamakta devam ediyoruz. 2016’da başladığımız asgari ücret desteği
bu sene de devam ediyor. Bu sene bir artı sağladık bu uygulamaya. Geçen sene 9 ay olarak uygulanmıştı, bu sene 12 ay olarak uygulanacak.
Ek olarak 500 ve üzeri çalışanlara 101 lira fakat
daha küçük işletmelere asgari ücret desteğimiz
arttırarak 150 lira asgari ücret desteği veriyoruz.
Prim esas kazancı üzerinden 5 puan prim indirimimiz, çalışan başına 128-960 lira arasında
işverenlerimizin yükünü hafifletiyor. Bu 5 puana
ilaveten 51 ilimizde ve 2 ilçede faaliyet gösteren işverenlere prim esas kazanç alt tutarı üzerinden 6 puan indirim daha yapmaktayız. Kısa
çalışma bedeli ile işverenlerimizin geçici süreli
çalışmaları azaltma durumunda da başvurmalarına imkan tanıdık.”
“İŞKUR OLARAK DA SİZLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Nitelikli iş gücü ihtiyacı anlamında İŞKUR olarak
iş insanlarına destek olmaya devam ettiklerini
söyleyen Selçuk, “Mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği projesi kapsamında nitelikli iş
gücü yetiştirmek için de mesleki eğitim kursları
düzenliyoruz. 8 ay boyunca da buradaki kursiyerlerin tüm ücretlerini ve primlerini karşılıyoruz. İşsizlik ödeneği alanlar ile kadın, genç, en-

gelli ve mesleki yeterlilik belgelerini veya iş başı
eğitimini bitirenlerin istihdamı durumunda da
çok daha fazla sigorta, prim indirimimiz bulunmaktadır” diye konuştu.
“2004 YILINDAN BU YANA İŞVERENLERİMİZE 149 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK”
İş insanlarının her zaman yanında olacaklarını
kaydeden Selçuk, şu sözlerle konuşmasını tamamladı: “Teşvik belgesi olan işverenlerimizin
1-5 bölgede 525 lira tutan sigorta primlerinin
işveren listesinin tamamını, yine 6’ncı bölgeyse
883 lira tutan sigorta primlerini işçi ve işveren
listesinin tamamını karşılamaktayız. Yurt dışına
işçi götürenlere Genel sağlık sigortası primlerinde 5 puan indirim, AR-GE faaliyetleri yürüten
işletmelere, kültür, yatırım, gelişim belgesi olanlara sigorta priminden yarıya kadar indirim gibi
birçok bakanlığımızla da işbirliği ile sürdürdüğümüz teşviklerimiz de devam etmektedir. Tüm
bu teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan
sayımız da gün geçtikçe artacağına inanıyoruz.
18 ayrı teşvik uygulamamız mevcut. 1,7’ye yakın
işverenimiz ve 11 milyondan fazla sigortalımız
hali hazırda destek alıyor. 2004 yılından bu yana
işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladığımızı da ifade etmek isterim. Biz devlet olarak
hep yanınızda olmak istiyoruz. Yeter ki siz ülkemizin kalkınması ve refahı için çalışmaya devam
edin.”

“EKONOMİDE YAŞANAN SIKINTIYA KARŞI
MEYDAN OKUMAK GÖREVİMİZDİR”
İstihdam seferberliği için ellerinden geleni
yapmaya devam edeceklerini belirten İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal, “Ekonomide yaşanan sıkıntıya karşı meydan okumak,
mücadele seferberliği yapmak görevimizdir.
Bu mücadeleyi yaparken de İstanbullu işverenler olarak burada ki fonksiyonumuz görevimiz
bellidir. Bu seferberliğin; ülke genelinde yaygınlaşmasına ve sahiplenilmesine önemli bir katkı
sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
“İSTİHDAM TEŞVİĞİYLE İLGİLİ CAZİP PAKETLER AÇIKLANDI”
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımız
yeni bir yatırım ve istihdam seferberliğiyle ilgili
2019 da güzel hayırlı bir başlangıç yapacağız
diye hedefi belirledi. Aile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığımız yani hükümet olarak kıymetli bakanımız ve Odalar ve Borsalar Birliğimizle beraber, sektörle ilgili cazip paketler açıkladılar” diye konuştu.

caktır. Şimdi artık bizlere düşen yeni yatırımlar
yapmak daha fazla insana iş kapısı olmak. İş
insanları olarak bizlere daha fazla gayret etmek
adına görevler düşüyor” diye konuştu.
“BU TEŞVİKLER DAHA ÖNCE HİÇ ALMADIĞIMIZ TEŞVİKLERDİR”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ise, “Bakanlarımızın icracı ve vizyoner yaklaşımları sayesinde, yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi
hazırlandı. Yeni istihdam yapacaklar için daha
önce, bugüne kadar hiç olmayan, maaş desteği ve sonrasında da vergi ve prim indirimi geldi. Kardeşlerim bu, bugüne kadar almadığımız,
daha önce bize verilmeyen bir teşvikti. Yeni işe
başlayan bir kardeşimizin üç ay boyunca aldığı
maaşların her türlü yükümlülüğü devlete. Üç
aydan sonra da dokuz az boyunca sadece net
ücret ödüyoruz” diyerek verilen teşvikin önemine dikkat çekti.
Kaynak: www.milliyet.com.tr

“YENİ TEŞVİKLER İŞ VERENİN ELİNİ DAHA
DA KOLAYLAŞTIRACAK”
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, teşviklerle
ilgili, “Bugün yeni teşvikler iş verenin elini daha
da kolaylaştıracak ve yeni istihdam kapıları aça-
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Tekstil mühendisliği seçene
asgari ücret kadar burs
YÖK ve tekstilcilerle imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler,
tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs
imkanından faydalanacak.

Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve
tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokole göre üniversite
sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil
mühendisliğini tercih etmeleri durumunda
her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs
imkanından faydalanacak. Sınavda 20–50 bin
arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin
yüzde 70’i, 50–80 bin arasındaki öğrenciler ise
net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs alabilecekler.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Deri
ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB)
öncülüğünde bir araya gelen 12 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası
(TTSİS) ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de tekstil ve deri mühendisliğinin algısını
yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha
çok tercih etmelerini sağlamak için üniversitelerle el ele verdi.
Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilerin tekstil mühendisliğini seçmesi durumunda
asgari ücret tutarında karşılıksız burs verilmesini
öngören protokol, Ankara’da tekstil, hazır giyim,
deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalandı.
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“Sektör Temsilcilerimizle İşbirliklerimiz
Devam Edecek”
Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve
tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokolün töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Yekta Saraç, “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 milyar
dolar ihracat gelirine ve ülkemizin toplam istihdamında ortalama yüzde 6 paya sahip, ekonomik rekabette önemli bir rol oynayan tekstil ve
deri sektörlerine beceri niteliği yüksek mühendisler kazandırmak amacıyla tekstil, hazır giyim
ve deri sektörünün birlik ve işveren temsilcileri
ile bir araya geldik. Yeni YÖK olarak üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyaç
duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri
yetkinliği yüksek insan kaynağının yetiştirilmesi
ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması
hususunda sektör temsilcileri ile sürekli temas
halindeyiz. Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri, ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası
rekabet gücünün arttırılmasında öncü sektörlerimiz arasında yer alıyor. Yükseköğretimden
endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek
amacıyla sektör temsilcilerimizle işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında beceri
yetkinliği yüksek mezunlarımız iş dünyasına
kazandırılacak ve aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine önemli katkılar
sunulacak. Tekstil ve Deri Mühendisliğini tercih
eden öğrencilerimize gerekli şartları sağlamala-

rı halinde değerli sektör temsilcileri tarafından
eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisi
sağlanacak. Öğrencilerimiz için işyeri eğitimlerinin artırılması, staj eğitimlerinin geliştirilmesi
hususlarında sektör temsilcilerimizle işbirliklerimiz de devam edecek.” dedi.
Protokolü tekstil sektörü adına İTHİB Başkanı
Ahmet Öksüz, hazır giyim sektörü adına İHKİB
Başkanı Mustafa Gültepe ve deri sektörü adına
İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak imzaladı. Yaptıkları ortak açıklamada tekstil, hazır giyim, deri
üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye ekonomisi
için hayati önemi olduğunun altı çizdi. Yaklaşık
bir milyon kişiye istihdam sağlayan ve 2018’de
toplam 30 milyar dolara yakın ihracata imza
atan üç sektörün en önemli sorununun nitelikli
iş gücü olduğu vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
Katma Değerli Üretim Ve Verimlilik İçin
Nitelikli Mühendise İhtiyaç Var
“Katma değerli üretimi ve verimliliği artırmak
için eğitimli iş gücü hayati önem taşıyor. Diğer taraftan dünyada üretim teknolojileri hızla
Endüstri 4.0’a evriliyor. Türkiye’nin tekstil, hazır
giyim ve deri sektöründeki rekabet gücünü
ve oyun kurucu rolünü sürdürebilmesi için bir
yandan mevcut alt yapıyı yeni teknolojilere
entegre ederken, diğer taraftan da Endüstri 4.0
tabanlı tesislerin hızla kurulması gerekiyor.

Hem verimliliği artırmak hem de sektörü Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirmek için iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyaç var. Oysa Türkiye’de tekstil mühendisliğine ilgi her geçen yıl
azalıyor. 2018’de öğrenci yerleştirilen 13 tekstil
mühendisliği fakültesindeki 542 kontenjanın
sadece 228’i doldu. Sadece üç fakültenin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı 2018’de, tekstil
mühendisliğini tercih eden en başarılı öğrenci
sıralamada 90 binlerde yer aldı. Bu negatif algıyı değiştirmek ve nitelikli tekstil mühendisleri
yetiştirmek için sektör üzerine düşeni yaparak
elini taşın altına koydu. Sektörün gelecek vizyonu ile örtüşmeyen tablonun, yaklaşık bir yıllık
hazırlık sürecinin ardından imzalanan protokolle değişeceğine ve bu yıldan itibaren tekstil
mühendisliğine ilginin artacağına inanıyoruz.
Başarılı Öğrenciye İş Garantisi
YÖK ile imzaladığımız protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil
mühendisliğini tercih etmesi halinde her ay
net asgari ücret tutarında karşılıksız burs alacak. 20–50 bin arasında olan adaylar net asgari
ücretin yüzde 70’i, 50–80 bin arasındaki adaylar
ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs imkânından yararlanacak. Eğitim
sürecinde çalışma hayatına hazırlanabilmeleri
için öğrencilere işletmelerde uzun dönemli staj
imkanları sunulacak. Ayrıca başarılı öğrencilere
iş garantisi verilecek.”

Proje 12 İhracatçı Birliği Tarafından
Destekleniyor
Tekstil ve deri mühendisliğinin algısını yükseltecek projeye destek veren ihracatçı birlikleri
şunlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hazır giyim ihracatçı birlikleri
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AKİB)
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB)
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB)
Tekstil ihracatçı birlikleri
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB)
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB)
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (ETHİB)
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB)
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UHKİB)
Deri ihracatçı birlikleri
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı
Birliği (İDMİB)
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği
(EDMİB)

Kaynak: www.ntv.com.tr
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YURTİÇİ SEKTÖR GÜNDEMİ

Pulcra
Kimya

İhracat
Yıldızı
Oldu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği - İKMİB, kimya sektöründe
faaliyet gösteren Türk firmalarını, ihracattaki
başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik
etmek amacıyla “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül
Töreni”nin dördüncüsünü gerçekleştirerek, 28
kategoride ilk 3’e giren toplam 84 firmayı ödüllendirmiştir.
Pulcra Kimya, Tekstil Kimyasalları ürün gurubunda rakiplerini geride bırakarak, Tekstil Kimyasalları alanında ihracat satışlarında sektörünün birincisi olarak ödül almıştır.
Bu anlamlı ödülün kazanılması, Pulcra Kimya’nın kurulduğu tarih olan 2007’den bu yana
geldiği noktayı anlamak açısından çok önemli
ve değerlidir. Ayrıca, ülke ekonomisinin gelişimine ve döviz girdilerinin arttırılmasına yaptığı
katkı, tüm şirket çalışanları için haklı bir gurur
kaynağı olmuştur.
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RÖPORTAJ

Hadi Karasu
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD)

Denim sektöründe ürün,
teknik eleman ve yatırım
trendleri
40

Denim konusunda ülkemiz güçlü. Ama
kumaş satışı tercihimiz ve ana ihracatımız
olan Avrupa ülkelerinde artık mass customization fikri ile yarı finished denimler,
ülkelerinde bitim işlemi görecekler. Kişiye
özel bitmiş ürün ile Made in Selling Country
başlayacak olan ülkemizde, konfeksiyon
ve parca yıkama işleri hızlanmalı mı?
“Pazarda Üretim” diye anlamlandıracağımız
“Made in Selling Country” modeli bir ütopya
olsa da, son dönemde gündemimizden hiç eksik olmayan ticaret savaşları ile rutin gündemimiz haline geldi. Halbuki ürünün menşei, Avrupa’nın double transformation regülasyonu ve

RoO ( Rules of Origin- menşe kuralları)’na göre,
konfeksiyonun yapıldığı ülkede belirleniyorken
bu durum Amerika için daha karmaşık. Amerika’da ürün, “yarn forward” regülasyonuna göre
daha iplikten itibaren bir takım operasyonların
yapıldığı ülkede, menşei kazanıyor. Dolayısıyla
ürünün, satışın yapıldığı pazarda menşei kazanması çok mümkün bir durum değil.

leştirdiğimiz 11. İstanbul Moda Konferansı’nın
temasını, “Responsible Fashion” olarak belirledik ve dünyadan ünlü konuşmacıları konu üzerinde tartıştırdık. Ben 5 ila 10 yıl içinde denim
üretiminde, su ve kimyasalların, sadece estetik
değişikliği vermek amacı ile eser miktarda kullanılacağına, bunun dışında kullanılmayacağına, kullanılmaması da gerektiğine inanıyorum.

İkinci konu ise katma değer. Artık neredeyse her yerde aynı tasarımların pazarda olması
sebebi ile trend, moda ve estetik, ürün daha
rafa konmadan hemen önce oluşuyor. Burada
sağlanan esnekliğin denim yıkamasının tam
tersine daha da önemli hala geleceğini düşünüyorum. Bu nedenle her gün yepyeni kimyasal ürünler, makine ve ekipmanlar, tasarım ve
estetik farklılıklar yaratacak şekilde üreticilerin
görüşüne sunuluyor.

Denim yıkama sektörü çalışanları, Bangladeş, Vietnam ve Pakistan’da çalışmaya gidiyorlar. Eger genel denim stratejimiz oluşmaz
ise bu beyin göçü zarar vermeyecek mi ?
Beyin göçü yeni bir olay değil ve Türkiye’mizin
çözemediği en büyük sorunlardan biri. Teknik
çözüm yollarının olduğunu, beyin göçünü çeken ülkelerin uygulamalarından biliyoruz.

Bugünkü imkanlar ile bir denim yıkamacısı,
basit bir indigo denim kumaştan bir koleksiyon yaptığında, koleksiyonun aynı kumaştan
olduğunu fark etmezsiniz bile. Bu yaklaşımın,
kumaş tiplerini azaltıp, gelişmiş bir parça boya
ve yıkama tesisinin “mass customization” fikrini
desteklediğini söyleyebiliriz.
Denim sektöründe susuz nitim işlemleri
ve moda takibi ne durumda?
Bana göre döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik önümüzdeki 15 yılda en çok konuşacağımız
konu olacak, olmalıdır da... Yaptığımız üretimin
sorumluluğunu da taşımalıyız. Tam da bu nedenle TGSD olarak 2018 Ekim ayında gerçek-

Ülkemizde bunun haricinde yasal, hukuksal düzenlemeler yetersiz olduğundan hem bahsi geçen ülkelerde hem de ülkemizde özellikle kimyasal madde üreticisi firmalar Türk firmalarının
içerisine adeta ajan göndererek bu firmalarda
Bangladeş, Pakistan vb. gibi ülkelerdeki firmaların head hunteri gibi çalışıyorlar. Aynı firmalar bir
bakıyorsunuz ki ölçek üretim yapan bu ülkelere
daha fazla yabancı marka sokmak ve daha fazla
kimyasal madde satıp biraz daha fazla komisyon
elde etmek için büyük şirketlerin içini boşaltıyorlar. Bu firmalar, bir yandan beyin göçünü
tetiklerken beraberinde firmanın know how’ını
da çaldıkları için büyük bir yapıyı da bozuyorlar.
Bu konuda hukuki başvurularımızı hazırlıyoruz.
Bakalım hukuk sistemimiz Türk firmalarını koruyacak nasıl bir düzenleme yapabilecek...
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Denim Üretiminde Yeşil
Fabrika Konsepti

Her yıl sağlıksız çevre koşulları nedeniyle dünya çapında milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) çalışmasına göre 1 yılda gerçekleşen ölüm vakalarının
%23’ü, çevre kirliliğinin katkısının bulunduğu
vakalar olarak tespit edilmiştir.
Bu durumda çevre dostu endüstri olmazsa
olmazdır ve hali hazırda Yeşil Fabrika konsepti harekete geçirilmiştir. Amerikan Yeşil Binalar
Konseyi (USGBC), bir binanın çevresel performansını değerlendirmek ve sürdürülebilirliğe
yönelik pazar dönüşümünü teşvik etmek için,
Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED)
adı verilen bir sertifikalandırma süreci geliştirdi.
Bir binanın LEED sertifikalı olması için, minimum program gereksinimlerini (MRP) karşılaması gerekmektedir. MRP’ler, LEED sertifikasyonunu sürdürmek için, bir projeyi uygun
kılan, gerekli minimum özellik ve şartlardır. Bu
gereklilikler tüm LEED projelerinin temelini
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oluşturur ve LEED derecelendirme sisteminde
değerlendirilecek bina türlerini, alanları ve çevreyi tanımlar.
LEED sertifikası, fabrikanın, her biri ayrı puan
değerine sahip 9 gereksinimi karşılamasını gerektirir:
1-Tamamlayıcı süreç (IP) -1 puan
2-Konum ve Ulaşım (LT)- 16 puan
3-Sürdürülebilir tesisler (SS) -10 puan
4-Su verimliliği (WE) -11 puan
5-Enerji ve Atmosfer (EA)- 33 puan
6-Malzeme ve Kaynaklar (MR) -13 puan
7-Bina içi ortam kalitesi (IEQ)- 16 puan
8-Tasarımda inovasyon (ID)- 6 puan
9-Öncelikler (RP)- 4 puan
Puanlama, yer seçiminden, binanın kullanım
süresine kadar her şey dahil olmak üzere tüm
bina sürecini kapsar ve 7 temel kategoriye ve 2
bonus kategorisine ayrılır.

Dergimizin bu sayısında Pakistan merkezli, platin dereceli LEED sertifikasına sahip SOORTY
firmasının Yeşil Bina konseptini yakından inceleyeceğiz.
1983 yılında kurulan SOORTY işletmeleri denim kumaş ve blue jean üretimi yapmaktadır.
Pakistan merkezli şirketin 22000’in üzerinde
çalışanı bulunuyor. Pakistan, Bangladeş, Hollanda ve Türkiye’de faaliyet gösteren şirket,
geçtiğimiz on yılda, yıllık ortalama %10 büyüme oranına sahiptir. Şirketin tesisleri WWF-Pakistan tarafından sertifikalıdır ve Pakistan‘ın ilk
platin dereceli-LEED sertifikalı fabrikası olma
özelliğine sahiptirler. SOORTY işletmeleri, enerji ve su kullanımını azaltmayı, müşterilerine ve
çevreye karşı borçlu olduğu inancıyla, dünyanın karşı karşıya kaldığı su sıkıntısı konusunda
dikkatli davranmaktadır.

CEO Water Mandate Sekreterliği’nin Mart 2018 tarihli onayıyla, SOORTY işletmeleri, su yönetimini geliştirme konusunda taahhütte bulunmuş çeşitli
sektörlerden 140’ın üzerinde şirketten oluşan küresel bir topluluğa katılmıştır.

SOORTY tesisleri su tasarrufu ile birlikte kağıt ve
enerji tüketimini azaltma taahhüdünde bulunarak, WWF-Pakistan tarafından yeşil ofisler olarak
sertifikalandırılmıştır.
Yeşil Satınalma Politikası
Yeşil satınalma politikası, Ağustos 2016 yılında
hayata geçirilmiştir ve uygulanmaya devam etmektedir.
Atık Yönetimi Sistemi
SOORTY, 2017 yılı Aralık ayından önce, renkli-çöp
kutusu ayrıştırma sistemini hayata geçirerek atık

üretimini %35 oranında azaltmıştır. SOORTY’nin
mevcut geri dönüşüm oranı %70’tir ve atık ayırma sisteminin yardımıyla bu rakamın yıllık %10
oranında iyileşmesi beklenmektedir. LEED Platinum Factory sisteminin devreye alınmasıyla,
üretimdeki %25’lik artışın aksine, karbon salınımının 2018 mayıs ayına kadar, şu anki mevcut
duruma göre, yarıya düşürülmesi sağlanacaktır.
Enerji Yönetim Sistemi
SOORTY, Aralık 2017 itibariyle üretimindeki
%25’lik artışa rağmen, enerji tüketimini %12 oranında azaltmıştır.

SOORTY, Zero Water Blue kapsamındaki inovatif üretim teknikleriyle, geleneksel üretim tekniklerine kıyasla %90 oranında su tasarrufu sağlamayı başarmıştır.

BİTİM İŞLEMLERİ

HALAT BOYAMA
GELENEKSEL
İNDİGO BOYAMA
SU TÜKETİMİ
140lt/dk
3.5lt/m

GELENEKSEL
BİTİM İŞLEMLERİ
SU TÜKETİMİ
480 lt/dk
11.5 lt/m

SIFIR ATIK SU
İNDİGO BOYAMA
SU TÜKETİMİ
0

SIFIR ATIK SU
BİTİM İŞLEMLERİ
SU TÜKETİMİ
60lt/dk
1.5lt/m

PARÇA YIKAMA İŞLEMLERİ

SOORTY çalışanları için daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma ortamları oluşturmuştur, bina, pasif ısı artışını en aza indirecek şekilde, ayrı ayrı kontrol edilebilen
termal konfor sistemleri ve tasarım özellikleriyle, çalışanlar için en yüksek konfor
seviyelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- 24oC’de, sürekli temiz hava indüksiyonu olacak şekilde tasarlanmış, tamamen
klimalı çalışma ortamları mevcuttur.
- 6000’den fazla çalışanın tamamı için, kurum içinde gıda güvenliği standartlarına uygun sübvanse edilmiş yemek olanağı sağlanmıştır.
- Tam yağmurlama, duman algılama ve ses tahliye sistemlerini içeren, tam otomatik yangın ve duman algılama ve kontrol sistemleri mevcuttur.
- Çalışan güvenliği için merkezi bir bina yönetim sistemi ile kontrol edilen, eksiksiz CCTV sistemi mevcuttur.
- İç huzuru ve çevre değişikliği sağlayan çatı bahçeleri ve bodrum avluları mevcuttur.
Kaynaklar
https://www.textiletoday.com.bd/green-green-factories/
https://ceowatermandate.org/posts/soorty-enterprises-commits-ceo-water-mandate/
http://www.soorty.com/green-future/
http://environ-sl.com/environ-sl/completed/PRO00053
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Trump Politikalarının Tekstil ve
Konfeksiyon Endüstrisine Etkileri
Trump, 2017 ticaret politikası gündeminde, atıl
veya sübvanse edilen ithalat gibi haksız ticaretin
neden olduğu ABD piyasalarındaki bozulmaları
ve zararlı ithalat dalgalanmalarını eleştirmişti.
Trump yönetimi, bireysel başvuru ile başlayan
ticari çözüm davaları da dahil olmak üzere ABD
ticaret yasalarının sıkı bir şekilde uygulanarak,
gerçek piyasa rekabetini teşvik etmek için gerektiği kadar agresif davranabileceğini belirtti.

Rakamlarla 2017-2018 ABD-Türkiye hazır giyim ticareti

Trump’ın ticaret politikasının Çin’in ticaret uygulamalarını ele alacağı belirtilmektedir. Çin’den
yapılan ithalata %35’lik bir tarife uygulanmasını
sık sık gündeme getirdi ki bu potansiyel olarak
Çin ile ticaret savaşı başlatabilecek bir hareketti.
Bu önerilen politikalar, Trump’ın ‘America First’
sloganıyla verdiği sözleri yerine getirme çabasının bir parçası olarak görülmektedir. Trump’ın
ticaret politikası ekonomik milliyetçiliğe dayanmaktadır. Yerli sanayiye rekabet avantajı sağlamak için gümrük vergileri ve ithal malları ağır
vergilendirme gibi koruma biçimlerini destekleyerek, kendi vatandaşları için daha fazla iş olanağı yaratmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte,
Peterson Institute for International Economics’in
yaptığı bir çalışmaya göre, sadece Çin lastiklerinin ithalatına ilişkin bir tarifenin bile, ABD tüketicilerine 1.1 milyar dolara mal olurken, yalnızca
1200 Amerikalı’ya iş olanağı sağlayabileceğini
ortaya koydu. Çalışmaya göre, artan maliyetler
büyük ihtimalle Amerikalı tüketicilere yüksek perakende fiyatları şeklinde yansıyacaktır.
Bu gelişmeler ışığında, 2018 yılında, markalar
ve perakendeciler için tedarik maliyeti ve Çin
dışında tedarik merkezi arayışı, 2017 yılına kıyasla çok daha önemli hale geldi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde; güçlü bir ekonomi ancak maliyet, ticaret politikaları ve Çin dışında bir tedarik kaynağı bulma konusunda endişeler mevcut. Türkiye’de ise; kaliteli, deneyimli
ve uygun maliyetli giyim tedarik zinciri ABD‘deki
endişelere cevap niteliğindedir. Bu durum Türkiye için büyük bir fırsata dönüştürülebilir.
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Yeni Bir Ortamda Tekstil Firmaları Neleri
Aramalı?
Eskiden 6 aylık moda döngüsü hızlı olarak değerlendirilirdi. Günümüzde pazara giriş hızının
6 haftadan fazla olmaması gerektiği düşünülüyor hatta bazı perakendeciler, 6 haftadan daha
kısa sürede bu işi başarabiliyorlar. Geçtiğimiz
yıllarda ABD ve Avrupalı hazır giyim şirketleri,
önemli ölçüdeki düşük işçilik maliyetlerinden
yararlanabilmek için üretiminin büyük kısmını
Çin ve diğer Asya ülkelerine taşıdılar. Ancak bu
durum yeni hız gereksinimleriyle pek uyumlu
değil. Asya’dan deniz yoluyla batı pazarlarına
stok nakliyesi genellikle 30 gün sürüyor. Uzun
teslim süreleri ise, esneklik ve farklılaşma ola-

sılığını ortadan kaldırıyor. Hava taşımacılığının
pahalı olması ve çevre dostu olmaması da üzerinde önemle düşündüren bir seçenek olarak
karşımıza çıkıyor. Günümüzde varış maliyet
fiyatı perspektifinden bakıldığında bile, yakın
mesafeli üretim çoğu durumda nakliye ve vergi
tasarrufu sağladığı için ekonomik olarak daha
avantajlıdır. Örneğin, Jean üretimini Bangladeş
veya Çin’den, Meksika’ya taşıyan bir ABD giyim
şirketi yüksek fiyatlarla toptan satış yapmasa
bile, kâr marjını koruyabilir hatta bir miktar artırabilir.
Avrupa için, Bangladeş’ten tedarik sürecinde birim maliyetler hala düşük ancak üreti-

min Çin’den Türkiye’ye kaydırılması ekonomik olarak daha fazla avantaj
sağlıyor. Örneğin denim için varış maliyet fiyatları, Türkiye’den tedarik
edilmesi durumunda %3 daha düşük olabilir. Ancak Amerika’da veya Almanya’da yerinde üretim yapmak varış maliyetleri konusunda bir avantaj
sağlamamasının yanı sıra başa baş maliyetlerin elde edilmesi de mümkün görünmüyor.

Ticaret anlaşmaları ve döviz kurundaki belirsizliği artıran jeopolitik gerginlik nedeniyle, denizaşırı üretimin faydalarının daha da azaldığı söylenebilir. Trump politikalarının, Çin’den ithal edilen ürünlerdeki maliyet
avantajını da ortadan kaldıracağı açıktır. Günümüzde; sanayi, hızın, marjinal maliyet avantajını aştığı ve temel uyumluluğun, entegre bir sürdürülebilirlik stratejisine dönüşerek kademe atladığı bir dönüm noktasındadır. Geleneksel tedarik zinciri düzenlemesinin işleyişi zorlaşırken ve
Çin’de işçilik maliyetleri artarken, kitlesel giyim markaları ve perakendeciler tedarik ve üretim modellerini daha geniş bir şekilde yeniden düşünmeye başlıyor. Daha hızlı ve sürdürülebilir hale gelmek için otomasyon
teknolojilerini benimseyen kitlesel giyim markaları, muhtemelen yarının
kazananı olacaklardır. Birçok giyim firması için bu göz korkutucu bir görev gibi görünebilir. Teslim süreleri uzundur; üretim süreçleri zahmetli ve
doğrusaldır. Peki ne yapılabilir? Bunun cevabı, yakın mesafeli üretim, otomasyon ve sürdürülebilirlik konularında cesur ancak disiplinli ve dengeli
yatırımlar yapmak ve bunu hızlı bir şekilde yapmaktır.

Üretimin, yakın mesafeli veya yerinde üretim yoluyla tüketiciye yaklaştırılması, aynı zamanda yerel yönetimlerin ve hazır giyim sanayilerinin ileri
üretim yapmak adına, bu ülkelerdeki işgücünün gerekli beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri gerekeceği anlamına gelir. Eski tedarik yönteminden yenisine geçişte, çalışan profili kilit rol oynayacaktır. Hem mevcut
hem de geleceğe yönelik teknolojilerin ardındaki mühendisliği en iyi ve
en kapsamlı şekilde anlayan çalışanlar, teknolojinin kendisi kadar önem
arz etmektedir.

Levi Strauss & Co. Lazer – 20 Dakikadan 90 Saniyeye
Levi Strauss, jean üretimi bitim işlemlerinde kullandığı, otomatik lazer
sistemi için patent korumasına sahiptir. Önceki bitim işlemleri ile yenisi
arasındaki fark, otomasyon potansiyelinin çarpıcı bir örneğidir.
© 2018 LEVI STRAUSS & CO.
Kaynaklar
https://www.bizjournals.com/columbus/news/2017/04/14/
how-trump-s-trade-policies-affect-u-s-retailers.html
https://www.thebalance.com/trump-and-jobs-4114173
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Ramöz Kumaş Kurutma
Makinaları için Hava Filtrasyonu
ve Isı Geri Kazanımı
bir şekilde aşınarak beraberinde -filtre değişimi
vb. gerektirdiği için- yüksek maliyetler getirir,
bununla beraber ram kurutma makinelerinin
egzoz baca gazları, sonraki işlemlerde kullanılabilecek hatırı sayılır miktarda ısı enerjisi içerir.
KMA filtreleri, Ram kurutma makinalarında işleme alınan her türlü tekstil kumaşına uygundur:
- Doğal lifler: yün, pamuk
- Sentetik lifler: akrilik, poliamid, polyester
- Rejenere selüloz lifleri: viskon, asetat

KMA ULTRAVENT® Hava Filtrasyonu ve Isı
Geri Kazanım sistemleri
- Yüksek ayrıştırma
- Enerjinin verimli kullanımı
- Düşük operasyon maliyetleri
- Kısa amortisman süresi

Ramöz kurutma makinelerinden çıkan egzoz
baca gazları, kayda değer miktarda toz ve yağlı
aerosollerin yanında, üretim proseslerinden
kaynaklanan yüksek miktarda ısıdan oluşur. Günümüzde tekstil endüstrisi, iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel koruma açısından sıkı düzenlemelerle karşı karşıya kalmaktadır.
KMA ULTRAVENT® egzoz hava filtresi sistemleri
hali hazırda bu gereksinimleri karşılamaktadır:
Yağlı veya yapışkan aerosollerin egzoz havasından ayrılmasını sağlarlar ve yüksek ayrıştırma
verimliliği, dayanıklılık ve çok düşük enerji tüketimi ayırt edici özelliğine sahiptirler.
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Entegre ısı geri kazanım teknolojisi sayesinde,
tekstil fabrikaları, karbon izini iyileştirme konusunda iddialı hedeflerin altından kalkabilir ve
yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlayabilirler.
Egzoz havası karışımına bağlı olarak ULTRAVENT® elektrostatik filtre hücreleri, UV ışık tüpleriyle, kombine edilerek kokuların oksidasyonu
sağlanabilir. Egzoz havasında bulunan yağ, bir
drenaj vasıtasıyla ayrıştırılır ve boşaltılır.
Ram kurutma makinalarının çalışma sıcaklığı,
fiili üretim şekline ve kumaşa bağlı olarak 200oC
ve daha fazla olabilir. Ram kurutma makinaları,
çalışma süresince (maliyete bağlı olarak doğal
gaz ile çalışan veya kızgın yağ ısıtmalı seçenekleri bulunmaktadır) yüksek miktarda elektrik
enerjisine (örneğin fanlar ve motorlar için) ve
aynı zamanda ısı tüketimine ihtiyaç duyabilirler.
Uygun olmayan bir filtre hücresi, ramdan gelen
kirli egzoz baca gazlarıyla karşılaştığında hızlı

İki hedefe yönelik kompakt bir sistem
Lider çözüm üreticisi olarak KMA, tekstil endüstrisi için enerjinin verimli kullanılmasını sağlayan
egzoz hava filtresi sistemlerini sunmaktadır.
KMA egzoz hava filtresi sistemi uygulamasının
2 hedefi bulunuyor: Tekstil endüstrisinde temiz
hava ve ısı geri kazanımı yoluyla enerji tüketiminin azaltılması.
Temiz hava: Yasal gerekliliklere uygun
olarak mükemmel hava kalitesi
Egzoz baca gazları, tekstildeki üretim ve ısıl
işlemler sırasında kullanılan kimyasallar dolayısıyla, çevre kirliliğine neden olan emisyonlar içerir. Yasal gereklilikler ve sürdürülebilir iş
politikası, hava kirliliğini sınırlamaktadır. KMA
filtresinin elektrostatik filtre hücreleri, yüksek
oranda kirlenmiş egzoz baca gazı ve yapışkan/
yağlı aerosoller karşısında bile yüksek derecede
ayrıştırma sağlar.

Azaltılmış enerji maliyetleri ekonomik verimliliğe katkı sağlar
Enerji geri kazanımı, enerjinin yoğun kullanıldığı üretim süreçleri tarafından zorlanan tekstil
endüstrisinde, işletme maliyetlerini azaltmak
için etkili bir araçtır. Tekstil endüstrisinde ortalama olarak, enerji maliyetleri, toplam işletme
maliyetlerinin %20’sinden fazlasını oluşturabilir.
KMA filtresi, entegre ısı geri kazanım sistemi sayesinde, üretimden kaynaklanan ısının geri ka-

zanımını ve tekrar kullanılabilmesini sağlayarak,
üretim tesislerinin enerji tüketimini azaltır.
Isı Geri Kazanımı
KMA ULTRAVENT® ‘in atık ısının yeniden kullanılmasına olanak vererek enerjinin verimli kullanılmasını sağlar. ULTRAVENT® bulunan entegre ısı
eşanjörleri, proses ısısının geri kazanılmasını
sağlar. Geri kazanılan ısı, devam eden proseslerde kullanılır. Geri kazanılan ısı, örneğin ram ku-

rutma makinelerinde, besleme havasını ısıtmak
için kullanılabileceği gibi, boyahanede yıkama
suyunu ısıtmak için de kullanılabilir. Genel
olarak, ısı geri kazanım potansiyeli büyük ölçeklidir, bu sebeple, tüm sistemin amortisman
süresi 2 yıldan daha azdır. Çevresel sürdürülebilirlik ile artan karlılık ideal bir şekilde birbiriyle
bağlantılıdır.

Kullanım örneği:
KMA ULTRAVENT® sistemi kullanılarak elde edilebilecek tasarruf miktarını, pratik bir
örnek ile açıklayalım;
6 kamaralı, 20 000 m³ /saat egzoz baca gazı hacmi ve yılda total 5000 çalışma saati
süresi ile, bir ram kurutma makinesini ele alalım. Makinenin ortalama sıcaklığı 180°C
ve ortalama dış ortam sıcaklığı 20 °C. Geri kazanılan enerji, suyun yanı sıra, besleme
havasını ısıtmak için kullanılıyor. Piyasadaki gaz fiyatları baz alınarak potansiyel tasarruf
miktarı;
Isı geri kazanım potansiyeli

513 kW

Saatlik enerji maliyeti tasarrufu

13€

Yıllık enerji maliyeti tasarrufu

65.676 €

Amortisman süresi 2 yıldan daha az!

KMA ULTRAVENT®, tüm filtre fonksiyonlarının kapsamlı izlenmesine
ek olarak filtre temizliğini de kontrol eden programlanabilir bir akıllı
kontrol cihazı ile birlikte gelir. İlgili
tüm bilgilerin merkezi bir kontrol
sistemine iletilmesi veya uzaktan
bakım sistemine entegrasyonu
mümkündür.
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Sürdürülebilir bir operasyon için modüler
ULTRAVENT® sistemleri
ULTRAVENT® Modülleri
KMA ULTRAVENT® sistemleri, duman ve aerosollerin ramda ayrılması ve atık ısının geri
kazanılması için, çeşitli modüler bileşenlerle
donatılabilir. Tüm gövde parçaları dayanıklı
paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ön filtreleme – Elyaf Kalıntısı Ayrıştırma
Pürüzlü kumaşların ve kabaca dokunmuş kumaşların ramda işlem görmesi genellikle yüksek miktarda elyaf kalıntısı oluşmasına neden
olur, bu da egzoz baca gazının ön filtrelemeden geçmesini bir zorunluluk haline getirir.
KMA böyle durumlarda kullanılmak üzere sağlam paslanmaz çelik tel örgü elemanlarından
oluşan elyaf kalıntı filtresini sunmaktadır. Telin
özel şekli sayesinde, kaba toz parçacıklarının ve
elyaf kalıntılarının yüksek kapasiteyle ayrılmasına olanak sağlanır.

Yüksek performanslı elektrostatik çöktürücüler ile partikül filtrasyonu ve yağ geri
kazanımı
ULTRAVENT® elektrostatik filtre hücreleri, koku,
toz ve küçük partiküller içeren gazın yüksek düzeyde etkili bir şekilde ayrılmasını sağlar. Filtre
hücreleri özellikle sağlam tasarımı ile öne çıkmaktadır; paslanmaz çelikten çerçeve, elektrot
ve taşıma çubukları, isteğe bağlı olarak alüminyum veya paslanmaz çelikten kollektör plakalar,
yağa dayanıklı seramiklerde izolatörler ve sıvı
veya kıvamlı maddelerin ayrılması için optimize
edilmiş tasarım. Bu özellikler, elektrostatik filtrenin birçok uygulama için ekonomik ve dayanıklı
bir filtreleme aracı olmasını sağlar. Elektrostatik
toplama hücresinde genellikle iki atık madde
kategorisi yakalanır. Filtrelenen maddelerin bir
türü sıvı maddelerdir, toplama plakalarından
damlamak suretiyle, bir geri dönüşüm tankında toplanır, buradan işlem sırasında ortaya çıkan yağ geri kazanılabilir ve tekrar kullanılabilir.
İkinci tür atık madde, filtre yüzeyinde yağlı veya
katı bir tortu oluşturur. Uygun olmayan fitreler
kullanıldığında hızla tıkanarak etkisiz hale gelirler. Bu durum, filtre değişimi ve atılmasından
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kaynaklanan aşırı maliyetlere yol açar. Diğer
taraftan KMA elektrostatik çöktürücüler, egzoz
baca sistemindeki hava akışını asla engellemez.

Yüksek verimli ısı eşanjörü ile ısı geri kazanımı
ULTRAVENT® filtre sistemine bir ısı eşanjörü
entegre edilerek, hava temizlemesine ek olarak proses ısısının geri kazanılması mümkün
olur. Egzoz hava sıcaklığından geri kazanılan
ısı, daha sonra devam eden işlemler için kullanılabilir (örneğin suyu veya havayı ısıtma). Isı
eşanjörünün, filtre bölgesinin hemen yanına
yerleştirilmesi, otomatik filtre temizleme sistemi tarafından düzenli temizlenmesini sağlar.
Besleme havasının ön ısıtması için, havadan havaya işlem modunda, bir çapraz akışlı ısı eşanjörü kullanılabilir. Aynı zamanda ULTRAVENT®
otomatik yıkama sistemi tarafından, düzenli
temizleme işlemi de gerçekleştirilir.

Otomatik filtre temizleme sistemi ile bakım sıklığının azalması (CIP)
Emisyon kontrolü için, ULTRAVENT® otomatik
filtre temizleme sistemi mevcuttur. Elektrostatik toplama hücreleri, ısı eşanjör üniteleri gibi
tüm entegre filtre ortamlarının temizlenmesini
sağlar. Otomatik ULTRAVENT® yıkama sistemi,
filtre yıkama işlemi sırasında, toplama hücreleri
üzerinde ileri-geri hareket edebilen, hareketli
meme çubuğu sayesinde, kolaylık ve temizlik
sonuçları açısından eşsizdir. Filtre hücrelerinin
düzenli ve emek tasarruflu bir şekilde temizlenmesi minimum bakım gereksinimine olanak verir. Temizleme sisteminin akıllı kontrolü
aynı zamanda su ve temizleme maddelerinin
tüketimini de azaltmış olur. Standart versiyonda yıkama suyu buharla ısıtılır, alternatif olarak
yıkama suyunun elektrik ile ısıtılanları da mevcuttur.

Temizlenmeden önce

Temizlendikten sonra
Programlanabilir Kontrolörler (PLC)
Programlanabilir kontrolör, tüm filtre fonksiyonlarını izler ve egzoz havası sıcaklığına, hacmine
ve diğer hedef parametrelere bağlı olarak ısı
eşanjörünün akış hızlarını kontrol eder. Ekran,
gerçek ısı geri kazanımını (kW cinsinden akım
verimi) ve geri kazanılan enerjinin toplam değerini gösterir. PLC’ye entegre edilmiş güvenlik
gözetimi, sistemin girişindeki sıcaklığı kalıcı olarak kontrol eder ve ram kurutma makinesinin
aşırı ısınması durumunda, örneğin ısı kaynağını
kapatmak için eşzamanlı olarak bir sinyal göndermek suretiyle bypass işlemine otomatik olarak geçer. Ayrıca PLC, CIP temizleme sistemini
kontrol eder; temizleme aralıklarının, yıkama
suyu sıcaklığının ve daha birçok parametrenin
kolayca programlanmasını sağlar. Tüm işlem
verileri uzun süre saklanır ve gerektiğinde geriye dönük ulaşılabilir.
Kullanıcı dostu dokunmatik ekran, sezgisel bir
operasyon rehberliği sunar; trafik ışığı sistemi
ile (yeşil-sarı-kırmızı renklerin kullanımıyla) tüm
bileşenlerin mevcut çalışma durumunu gösterir.

KMA nın faydalarına genel bakış
- Yağ, koku ve tozun yüksek verimle ayrıştırılmasını sağlar dolayısıyla yüksek çevre koruma standartları sağlar
- Düşük enerji tüketimi
- Yenilikçi ısı geri kazanım sistemi (entegre) ve yağ geri kazanım imkanı (dolayısıyla düşük amortisman süresi)
- Otomatik filtre temizleme sistemi (entegre)
- Filtre değişimi gerektirmez
- Sağlam parçalardan oluşur (paslanmaz çelik gövde) ve aşınan parçalar içermez
- Farklı kapasite boyutlarında mevcuttur
- Opsiyonel: Yüksek verimli koku azaltma sistemi
- Opsiyonel: Entegre yangın koruma sistemi

İlave Seçenekler
İlgili tüm bilgilerin merkezi bir
kontrol sistemine iletilmesi
veya uzaktan bakım sistemine Profinet (Endüstriyel Ethernet Protokolü) vasıtasıyla
entegrasyonu mümkündür.
Sistem Rittal’den gelen klimalı bir kontrol kabini donanımına sahiptir.

Yangın söndürme sistemleri ile olası yangınlardan korunma
ULTRAVENT® sistemlerinin, isteğe bağlı olarak,
yangın sensörleri ve yangın söndürme sistemleriyle donanımı sağlanabilir. Yangın durumunda sistem, filtre cihazının söndürme gazının altında kalmasını sağlayarak ekipmana daha fazla
zarar gelmesini önleyebilir.
Koku azaltma için UV ışığı
Koku sorunlarına karşı, enerji
tasarruflu koku azaltma işlemi için, KMA filtre sistemine
entegre edilebilen UV ışık
modülü donanımı mevcuttur. KMA neme dayanıklı tasarıma sahip vakumlu UV tüplerini kullanarak, yoğun ışık işlemiyle
kokulu VOC moleküllerinin kimyasal olarak ok-

sitlenmesini sağlar, böylece koku probleminin
çözümünde önemli bir gelişme elde edilir.
Vantilatörler
Susturuculu vantilatörler ve frekans konvertisörü diğer opsiyonel aksesuarlardır, genel olarak,
ram kurutma makinesinin orijinal havalandırma sistemi, filtreleme sisteminin içindeki düşük
basınç kaybı nedeniyle artan sıklıkla kullanılabilir.
Filtre Boyutları ve Modülleri
KMA ULTRAVENT® sistemleri, 10.000, 15.000, ve
20.000 m³/h filtre egzoz havası kapasitelerine
uygun, 3 farklı boyutta mevcuttur. Daha büyük
egzoz havası hacimleri için, 2 veya daha fazla
KMA sistemi birbirine kolayca bağlanabilir. KMA
egzoz havası sistemleri, birden fazla sistemin
bileşenlerini kombine eden, modüler bir sisteme monte edilmiştir. Bu nedenle ULTRAVENT®
sistemleri, ram kurutma makinelerinin gerek-

sinimlerine tam uyum sağlar. Müşterinin talebine göre, her sisteme birkaç eşanjör modülü
donanımı eklenebilir. Bu sebeple, iki eşanjör
modülü ve iki elektrostatik filtre aşaması bulunan KMA egzoz havası sistemiyle yaygın olarak
karşılaşılabilir.
Donanıma eklenen modül elemanlarının miktarına bağlı olarak KMA sistemlerinin yüksekliği
çeşitlilik gösterir. Tam donanımlı bir KMA ULTRAVENT® in maksimum yüksekliği 4.4 m’ye kadar çıkabilir. Tesiste yeterli mekânsal yükseklik
yok ise, KMA standart kule versiyonu yerine, ikili
modeli seçilebilir.
İkili modelde, modüler birimler, birbirine bağlı
iki gövdeye paylaştırılmıştır. Bu durumda toplam yükseklik yaklaşık 3.5 m olmakla birlikte her
iki gövde, aynı otomatik temizleme sistemini
paylaşır.

İkili Modül
Hava ve suyun ısıtılmasında kullanılan ısı
geri kazanımı
Enerji tasarru sağlayan KMA ikili modülüyle,
geri kazanılan ısı, besleme havasını ve yıkama
suyunu ısıtmak için kullanılabilir. Sonuç olarak
ram kurutma makinesinin genel enerji tüketimi azalmış olur çünkü geleneksel ısıtma yöntemlerinin gerektirdiği enerji miktarı, ısı geri
kazanımı yoluyla azaltılmış olur. İkili modüldeki
KMA egzoz hava filtresi sistemi, partikül ayrıştırma için elektrostatik filtre hücreleri, ısı geri
kazanımı için ısı eşanjörleri, filtre modüllerinin
temizliği için otomatik bir temizleme sistemi
ve opsiyonel olarak koku ayrıştırma için UV ışığı
donanımlarına sahiptir.
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Kule Modülü
Enerjiden tasarruf ederek su ısıtmak için ısı
geri kazanımı
KMA kule modülü, yaş işlemlerde kullanılan
suyun ısıtılması için, egzoz havasından geri kazanılmış ısıyı kullanır. Isınan suyun boyahanede
veya yıkama suyu olarak kullanılabilmesi, bu
işlemler için suyun yeniden ısıtılmasına gerek
kalmayacağı için, toplam enerji tüketimi otomatik olarak azalır. Kule modülündeki KMA egzoz hava filtresi sistemi, partikül ayrıştırma için
elektrostatik filtre hücreleri, ısı geri kazanımı
için ısı eşanjörleri ve filtre modüllerinin temizliği için otomatik bir temizleme sistemi donanımlarına sahiptir.
Örnek Çalışma - İki kat verimlilik elde etmek için, iki misli ısı geri kazanımı

10 karnaralı bir Ram kurutma makinesinde, saatte 720 kW enerji geri kazanımı gerçekleştirildi ve yıllık enerji maliyetinde 90 000 € tasarruf sağlandı. Aynı
zamanda CO2 emisyonları yılda 950 tonun üzerinde azaltıldı.
Müşteri Uygulaması
Bir müşteri 30 000 m3/h lik egzoz havası
hacmine sahip yeni ram kurutma makinesinde, Isı geri kazanımını sağlama
ve egzoz havasını arıtma işlevlerini gerçekleştirecek, enerji tasarruflu bir yöntem arayışındaydı. Amaç Ram kurutma
makinesinde, ortalama 180°C sıcaklığa
sahip, atıl durumdaki egzoz hava ısısının geri kazanılması yoluyla, makinenin
yüksek enerji tüketimini azaltmaktı.

Türkiye’de, birçok farklı tür tekstil ürünü
üretimi yapan bir müşteri.
KMA’nın Çözümü
KMA, her biri çift ısı eşanjörü ve çift elektrostatik çökeltici içeren iki ULTRAVENT filtre sistemi
tedarik etti. KMA ULTRAVENT filtre sistemi, Egzoz baca gazındaki ısının geri kazanımını son
derece verimli bir şekilde gerçekleştirerek, yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlamıştır. Egzoz
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havasından çıkarılan enerji, üretim işlemlerine
2 şekilde tedarik edilir; ilk olarak, Ram kurutma
makinelerinin besleme havasını ıstmak suretiyle 200kW dan fazla ısıtma enerjisi tasarruf edilebilir, ikinci olarak enerji geri kazanım sistemi,
58oC’deki boyama için, 11 m3’e kadar endüstriyel su ısıtabilir.
Sonuç olarak, sistemin enerji geri kazanımı saatte yaklaşık 720 kW’a ulaşmakta ve enerji ma-

liyetlerinde yılda yaklaşık 90.000 € tasarruf sağlanmaktadır. Amortisman süresi 2 yıldan daha
azdır, aynı zamanda egzoz baca gazı etkili bir
şekilde temizlenirken CO2 emisyonlarında yılda
950 tonun üzerinde düşürülmüştür.

Örnek Çalışma - Proses suyu için ısı geri
kazanımı
Bir tekstil üreticisi, KMA egzoz hava filtresi sistemi kullanarak ve ram kurutma makinesinin egzoz baca gazını temizleyerek
günlük enerji tüketimini 300 € azaltmaktadır. Bununla beraber CO2 emisyonlarını
da yılda minimum 600 ton olmak üzere
azaltmaktadır.
Müşteri uygulaması
Bir müşteri 18000 m3/saat lik egzoz havası
hacmine sahip 6 kamaralı ram kurutma makinesinde ısı geri kazanımını sağlama ve egzoz

havasını arıtma işlevlerini gerçekleştirecek
enerji verimi sağlayan bir yöntem arayışındaydı. Amaç, atıl durumdaki egzoz hava ısısının
geri kazanılması yoluyla elde edilen ısıyı proses
suyunun ısıtılmasında kullanarak genel tekstil
üretiminin enerji tüketim miktarını azaltmaktır.
KMA’nın Çözümü
KMA bu müşteri için, makinenin mevcut vantilatörleri ve boru hatları olduğu gibi kalacak
şekilde; elyaf kalıntılarının temizlenmesi için ön
filtre, çift elektrostatik filtre ve çift ısı eşanjörü
donanımlarına sahip ULTRAVENT filtre sistemi
tedarik etmiştir. Geri kazanılan ısı yıkama iş-

lemlerinin ve boyama işlemlerinde kullanılan
suyun ısıtılması için kullanılabilir. Otomatik filtre
temizleme sistemi sayesinde, elektrostatik filtre
hücreleri ve ısı eşanjörünün temizliğinin yanında proses yağının tekrar kullanılması da mümkün olmaktadır. Sonuç olarak KMA filtre sistemi
sayesinde, şirket 450 kW’lık yüksek enerji geri
kazanımı sağlayarak, günlük 300€ tasarruf sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, günlük 35-50 litre
proses yağı geri kazanımı, satın alma maliyetlerinin düşmesini sağlar ve söz konusu maliyet
avantajları KMA filtresinin 2 yıldan daha az bir
sürede maliyetini amorti ettiği anlamına gelir.
Kaynaklar: https://www.kma-filter.com/
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YÖNETMEK

ÇEVİK YÖNETİM VE
ÇEVİK ÜRETİM
Çevik sözcüğü, Türk Dil Kurumu sözlüğünde
“hızlı olmak” şeklinde tanımlanmış. İşletme yönetimi alanında ise hep “ÇEVİK ÜRETİM” olarak
literatürde yer almış. Çevik üretim söylemi ilk
olarak 1990’lı yıllarda, Amerika’da Lehigh Üniversitesi Lacocca Enstitüsünde dile getirilmiş.
Günümüzde ise gün geçtikçe daha güncel
hale gelen “Çevik Üretim “kavramı, Toplam
Kalite Yönetimi”, “Yalın Yönetim” gibi bir yönetim felsefesi olma yolunda. Ancak bir yönetim
felsefesi olarak tanımlanacaksa bu konu “ÇEVİK
ÜRETİM” yanında ÇEVİK YÖNETİM olarak da ele
alınmalıdır. Ben bu yazımda her iki kavramdan
da söz etmeye çalışacağım.

Dr. Ahmet Temİroğlu
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
Özen Mensucat YK Başkanı
temiroglu@ozenmensucat.com
Bu ayki yazımızda ÇEVİK YÖNETİM
VE ÇEVİK ÜRETİM yaklaşımlarından
bahsedeceğiz.

ÇEVİK YÖNETİM
Öncelikle, sözlükte “hızlı olmak” şeklinde tanımlansa da, işletme yönetimi açısından baktığımızda, hızlı olmak, çevik kelimesi için yeterli
bir anlam ifade etmez. Çünkü işletmeler için
hızlı olmaktan ziyade değişen ve gelişen şartlar
karşısında çok hızlı tavır almak önemlidir. Örneğin ormandaki çok hızlı koşabilen bir hayvan,
kendisini tehdit eden herhangi bir ses ve hareket karşısında çok hızlı hareket edip, kendini
koruyamıyorsa hızlı koşabilmesine rağmen çevik sayılmaz. Hatta bazı hayvanlar sahip oldukları duyularını ve yeteneklerini kullanarak daha
o tehdit oluşmadan tehlikeyi sezerler ve harekete geçerler. Yani proaktiftirler. İşte esas çeviklik de budur. Buraya kadar anlattıklarımızdan
anlaşılmalıdır ki işletmeler için çeviklik; ne hızlı
olmak ne de bir tehdit ortaya çıktığında önlem
almaktır. Çeviklik tehdit ortaya çıkmadan önce
onu belirleyerek gerekli önlemleri almaktır.
İşletmeler için, günümüz rekabet dünyasında
iç ve dış çevre şartlarında ani ve öngörülemeyen değişiklikler olabilmektedir. İşletmeler bu
ani değişimleri özellikle rakiplerinden önce
tahmin ederek bunlar için ne kadar hızlı önlemler alabilirlerse o kadar çevik sayılırlar. İşte
bu bakımdan ÇEVİK YÖNETİM hem üst yönetim kademelerinde hem de işletmedeki üretim
süreçleri başta olmak üzere bütün iş süreçlerinin yönetiminde, çevik olmayı gerektiren bir
yönetim yaklaşımıdır.
ÇEVİK YÖNETİMİN GEREKLERİ
Çevik yönetim yaklaşımının başlıca gereklerini
maddeler halinde şu şekilde özetleyebiliriz;
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PROAKTİF OLMAK
İşletmelerdeki üst yönetim kadrolarının günümüzdeki en önemli görevi “BELİRSİZLİĞİ
YÖNETMEK” tir. Belirsizliği yönetmenin ilk şartı
da iç ve dış çevre şartlarını çok iyi analiz ederek olası değişimleri önceden tahmin etmektir. Bu bakımdan çevik yöneticiler yukarıdaki
örnekte belirtildiği gibi reaktif değil proaktiftirler. Bu değişimleri analiz etmek için gerekli
insan kaynaklarını hazırlamış, modern ve dijital donanımları ve veri tabanlarını içeren bilgi
sistemlerini kurmuş olmalıdırlar. Bu sistemler
sayesinde sektördeki değişimler ve gelişmeler,
rakiplerin durumu, müşterilerin beklentileri ve
davranışları ve bunları etkileyebilecek yöresel
ve global şartlar sürekli analiz edilir. Böylelikle
değişim hareketlerini daha değişim ihtiyacı
ortaya çıkmadan önce ve dahası rakiplerinden
önce başlatma imkanına sahip olurlar.
Yani Çevik yöneticiler proaktif yöneticilerdir.
Günü yönetmekten ziyade geleceği yönetirler.
Çevik yöneticiler hiçbir konuda önyargılı değildirler. Değişen şartlar ve ileriye yönelik değişim
tahminleri doğrultusunda rahatlıkla ve sıklıkla
kararlarını değiştirebilirler. Çevik yöneticiler vizyonerdirler. Ancak kısa dönemli spesifik hedefleri uzak hedeflere tercih ederler.
YETENEK YÖNETİMİ
İşletmelerin çeviklik kazanabilmeleri için, değişime yatkın ve çevik yeteneklere ihtiyaçları vardır. Üst yöneticilerin en önemli görevlerinden
biri de bu yetenekleri bulup şirket bünyesinde
tutmaktır. Bu yetenekli kadrolara işletmelerde
o gün için ihtiyaç olmasa da ileriki zamanlarda
değişim süreçlerinde görev almak için işletmelerde hazır tutulurlar. (YETENEK HAVUZU)
Onlara gerekli eğitimler de verilir. Gelişen teknolojiler ve donanımlar, dijital ve sanal yapılanmalar da kullanılarak bu kadrolar işletmelerde
değişimin ve çevikliğin öncüsü olurlar.
ÇEVİKLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK
Üst yönetimler çeviklik yaklaşımını bir işletme
kültürü olarak belirlemelidirler. Çünkü çoğu
zaman işletmelerde çevik olmayı engelleyecek
hiçbir neden yokken, o işletmedeki iş yapma
şekillerinden, alışılagelmiş uygulamalardan ve
farkında olunmayan daha birçok nedenlerden
dolayı atalet yaşanmaktadır. Örneğin yeni bir

karar alındığında veya herhangi bir şey yapılacakken “yarına, haftaya, önümüzdeki ay, bayramdan sonra” gibi ortada hiçbir neden yokken atanan uzun terminler farkında olmadan
herkes tarafından kabullenilmektedir. Neden
bugün değil yarın? Neden haftaya diye sorulduğunda çoğu kez mantıklı bir neden ortaya
konulamaz. Bu ataleti ortadan kaldırmak ve
çeviklik kültürünü yerleştirmek üst yöneticilerin görevidir. Öte yandan çevik yönetim kültürünün etkin olduğu işletmelerde bütün iş süreçlerinde etkinliği artırmak için “Toplam Kalite
Yönetimi”, “Toplam Verimli Bakım”, “Altı Sigma”,
“Yalın Yönetim” gibi bilimsel yöntem ve yönetim yaklaşımlarından yararlanılır.
YETKİLENDİRMEK
İşletmelerin çevik olmasını engelleyen en
önemli unsurlardan birisi de yetkilerin çoğunluğunun üst yönetimde toplanmış olmasıdır.
Her konuda hareket edebilmek için üst yönetimin kararını ve onayını beklemek kuruluşları
atalete sürükler. Üst yöneticiler şirket genel
politikaları, stratejileri ve çok önemli finansal
kararlar konusunda elbette kendileri kararlar
verirler. Çevik bir işletme olabilmek için diğer
birçok yönetim, üretim, pazarlama süreçlerinde astlar ya da alt kademe yöneticiler ve
hatta mavi yakalı çalışanlar bile belirli kurallar
çerçevesinde kararlar verebilmeli ve uygulanmalıdırlar. Böylelikle hem üst yöneticiler zaman
konusunda rahatlar, hem de işler daha hızlı
yürütülmüş olur. Elbette ki yetkilendirme sürecinin ön koşulu yukarıda da söz edildiği gibi
yetenekli kadrolara sahip olmaktır.
SANAL ORTAKLIKLAR KURMAK
İşletmeler için çevik olmanın bir başka aracı ise,
müşterilerle, tedarikçilerle ve diğer paydaşlarla
sistematik ilişkiler içerisinde olmaktır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler bu tür ilişkileri
kolaylaştırmış durumdadır. Örneğin müşterilerle ilişkilerde dijital teknolojiler kullanılarak
milyonlarca veri toplanabilir ve alınacak kararlarda yararlanılacak çok önemli veri tabanları
oluşturulabilir. Tedarikçilerle resmi olarak kâğıt
üzerinde olmasa da sanal ortaklıklar kurularak
maliyetleri düşürmek ve hızlı olmak için işbirlikleri yapılabilir. Hatta günümüzde işletmeler
satın alma güçlerini artırmak için rakipleriyle
bile sanal ortaklıklar kurabilmektedirler.

ZENGİN VERİ TABANINA SAHİP OLMAK
Endüstri 4.0 konuşulduğu ve yapay zekânın her
alana girdiği günümüzde artık ürün çeşitlemesi, üretim planlaması gibi kritik süreçler bile yapay zekâ sistemleriyle yönetilmeye başlamıştır.
Çevik yönetime sahip, çevik bir işletme olabilmek için bu gelişmelerden uzak kalmamak çok
önemlidir. Çünkü artık bu sistemler hem daha
ucuzlayacak hem de çok yaygınlaşacaktır. Ancak bu konuda işletmelerin dikkat etmeleri gereken çok önemli bir husus veri tabanı konusudur. En gelişmiş bir yapay zekâ sistemine sahip
olsanız bile, o sistemi besleyeceğiniz doğru ve
zengin bir veri tabanına sahip olmanız gerekmektedir. Bu nedenle çevik işletmeler özellikle
pazarlama ve üretim gibi kritik süreçlerle ilgili
sürekli verileriler toplamak ve zengin bir veri
tabanına sahip olmak zorundadırlar.
ÇEVİK ÜRETİM
Çevik Üretim, işletmelerin doğru ürünleri hızla
pazara sürerek rekabet avantajları elde etme
kabiliyetidir. Üretimde çevik olmak veya çevik
üretim denilince günümüz insanlarının aklına
hemen “Yalın Üretim” gelebilmektedir. Yalın
Üretim, daha az kaynak kullanarak daha çok
ürün elde etmek, maliyetleri düşürmek, kaynakları çok verimli kullanmak, zaman da dâhil
olmak üzere israfları bertaraf etmek için elbette ki çok yararlı bir yönetim yaklaşımıdır.
Ancak çevik üretim yaklaşımı bundan daha fazlasını içerir. Örneğin Çevik Üretim yaklaşımında
doğru ürünü tasarlamak, müşteri isteklerine
uygun ürünü yapmak, israfları önlemenin yanında çok önemli bir unsurdur. Eğer müşterinin satın almayacağı bir ürünü israflardan kaçınarak üretseniz bile satılmadıktan sonra yine
israf etmiş sayılırsınız. Oysa Çevik Üretim yaklaşımında birçok etken dikkate alınarak yörelere, bölgelere, kültürlere ve hatta kişilere özel
ürünler hızla üretilmelidir. Çevik Üretim sürecinin merkezinde hep müşteri vardır. Çünkü
müşteri özellikleri, müşteri davranışları, müşteri istekleri, müşteri satın alma güçleri, müşteri yaşam tarzları ve bütün bu özelliklerle ilgili
olarak gerçek ortamdan toplanmış veriler elde
edilerek üretilen doğru ürünler, hızlı ve düşük
maliyetle müşterilere ulaştırılır. Günümüzdeki
gelişmeler üretim konusunda da iş yapma şeklimizi gözden geçirmemizi gerektiriyor. Çevik

Üretim yaklaşımına göre üretim konusunda
dikkate almamız gereken hususları şu şekilde
sıralayabiliriz;
1. Globalleşen dünyada sektör liderleri bile artık ciddi bir rekabet tehdidiyle karşı karşıyadır.
Çünkü artık büyük miktarlardaki kitlesel satışların yerini daha düşük miktarda ancak daha
sık değişen modeller almaya başlamıştır. Hatta
kişiye özel üretim de hızla gelişmektedir. Bir
başka deyişle günümüzde artık ürünlerin yaşam süresi kısalmıştır. Bu nedenle en çok satan
markalar bile rekabet güçlerini koruyabilmek
için çok sık model değiştirmek zorundadırlar.
Hatta bazı şirketler piyasada o an en çok satan ürünlerini belirli bir zaman sonrasında yok
ederek yeni modelleri piyasaya sürmektedirler.
Mobil telefonlarda, ev aletlerinde, arabalarda
ve giyim sektöründe bunun örneklerini sık sık
görmekteyiz.
2. Bu durumda artık büyük miktarlarda kitlesel üretimler yerine, küçük hacimli ancak farklı
modeller şeklinde ve çok hızlı üretimler yapmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Büyük
kütleler halinde üretim yaparak maliyeti düşürme anlayışı artık küçük miktarlarda hızlıca
üretip, farklı modellerle fazla satış yaparak maliyeti düşürme anlayışına doğru evirilmektedir.
(Ölçek ekonomisinden Kapsam ekonomisine
evrilme)
3. Agresifleşen rekabet ortamında artık müşterilerin satın alma davranışları da değişmiştir.
Müşteri istekleri daha karmaşık halle gelmiş,
kalite ve fiyat beklentileri müşteri bağımlılığını
ortadan kaldırmaya başlamıştır. Bu durumda
müşteriyi cezbedecek yollar, metotlar ve tasarımlar geliştirilerek farklılık yaratılmalıdır.
4. Çevre konusunda toplumda oluşan hassasiyetler işletmeleri üretim yaparken çok daha
dikkatli ve çevre dostu olmaya zorlamaktadır.
Bu konuda yapılan hatalar işletmelerin pazarda
çok zor duruma düşmesine sebep olabilmektedir.

53

MARKALAR

MODA MARKALARININ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VERİLERİ
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Moda endüstrisinde, endüstrinin %50’si sürdürülebilirlik konusunda henüz herhangi bir
prosedür uygulamıyor ve genel ilerleme oldukça yavaş. Yerleşik uygulamaların değiştirilmesinin kolay bir iş olmadığı kabul edilse de
harekete geçme zamanının şimdi olduğuna
herkes ikna olmuş durumda.

Davos’taki etkinlikte, moda markalarının ve
bunlara bağlı sektörlerin CEO’ları bir araya
getirilerek modanın hızlı bir şekilde nasıl daha
sürdürülebilir hale getirilebileceği tartışıldı. CEO Agenda 2019 ile şu anda modadaki
CEO’ların aklında tutulması gereken sekiz öncelik paylaşıldı:

Günümüzde, kimyasalların üretim süreçlerinde, risk yönetiminde ve kontrollerde doğru
kullanım önem kazanmıştır. Konuyla ilgili yapılan uluslararası düzenlemeler ve yasalar her
geçen gün daha da zorlaşmakta ve talepkâr
olmaktadır. İşletmeler, tüketiciler ve çevre
hareketleri tarafından yakın gözlem altında
tutulmaktadır.Bu duruma en fazla maruz kalanlar, moda endüstrisindeki en büyük uluslararası markalardır ancak marka ihtiyaçlarını
bilen ve uygulamak isteyen tedarikçiler üzerinde bile hızlı ve direk etkileri bulunmaktadır.

Hemen uygulanmak üzere dört temel öncelik:
• Tedarik zinciri izlenebilirliği
• İklim değişikliği ile mücadele
• Su, enerji ve kimyasalların verimli kullanımı
• Saygılı ve güvenli çalışma ortamları

Ocak 2019’da Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantısı sırasında Global Fashion Agenda grubu CEO Agenda 2019
raporunu açıkladı. ASOS, BESTSELLER, H&M
grubu, Kering, Li & Fung, Nike, PVH Corp.,
Sustainable Apparel Coalition ve Target gibi
önde gelen markaların ve birliklerin birlikte
hazırladığı CEO Agenda 2019 raporunda iklim
değişikliği temel öncelik olarak vurgulanarak
küresel gelişmeler paylaşıldı. Moda dünyası,
kimyasallar, dairesel üretim modeli (circular
fashion) ve eşitlik gibi konularda giderek daha
fazla çalışmaktadır ancak iklim değişikliği üzerindeki etkisini de aynı önemle ele almak
zorundadır. Yeni bir araştırmaya göre, tekstil
üretiminden elde edilen toplam sera gazı
emisyonları yıllık 1,2 milyar tona ulaşmaktadır.
Bu, tüm uluslararası uçuşların ve birleşik deniz taşımacılığının emisyonlarından çok daha
fazlasıdır.

HEMEN UYGULANMAK ÜZERE DÖRT
TEMEL ÖNCELİK

Temel değişim için dört dönüşümsel öncelik:
• Sürdürülebilir malzeme karışımı
• Dairesel moda sistemi
• Daha iyi ücret sistemlerinin teşviki
• Dördüncü sanayi devrimi

1-Tedarik Zinciri İzlenebilirliği
İzlenebilirlik, moda üretiminin çevresel, sosyal, etik ve finansal etkilerini belirlemek ve iyileştirmek için bir önkoşuldur. Aynı zamanda,
doğrusaldan iş modelinden dairesele geçişin
ana katalizörüdür. Markaların ve üreticilerinin tedarik zincirindeki zorlukları ve riskleri
belirlemelerini, ayrıca daha sürdürülebilir
uygulamalar getirme fırsatlarını anlamalarını
ve yönetmelerini sağlar. Ek bir fayda olarak
tedarik zinciri izlenebilirliği, şirketlerin tedarik
zincirlerini daha verimli hale getirmelerine
yardımcı olabilir. Sonuçta daha bilinçli iş kararları alınmasını sağlayacaktır. İzlenebilirlik
aynı zamanda şeffaflık için de bir ön koşuldur
ve moda şirketlerini akranları ve dış paydaşları ile sürdürülebilirlik konusunda daha verimli

bir şekilde iş birliği yapacak bir konuma getirmektedir. Son olarak, izlenebilirlik, şirketleri,
müşterilerle, yatırımcılarla ve üreticilerle sürdürülebilirlik ve ürünlerinin etkisi hakkında
güvenilir bir şekilde iletişim kurmaları için ihtiyaç duydukları verilerle donatmaktadır.
Geçtiğimiz yıl, artan sayıda marka ve üreticinin karşılaştırılabilir verilerin kullanılabilirliğini
artırarak standart tedarik zinciri ölçüm araçlarını kullandığını gördük. Veri toplama işlerini
daha kolay ve daha güvenilir hale getirme
potansiyeline sahip olan öncü firmaların blockchain gibi yeni teknolojileri keşfettiklerini
de gördük. Buna paralel olarak, tüketicilerin
şeffaflığa tüketici ilgisi de artmaktadır. Tüketicilerin sosyal medya platformları üzerindeki
konuşmaları ve yorumları, moda markalarının
algılanması ve sürdürülebilirlik performansı
üzerinde artan bir etkiye sahiptir. Buna karşılık daha fazla şirket izlenebilirliği iletişiminin
bir parçası haline getirmektedir. Genel olarak
şirketlerin tedarik zincirindeki izlenebilirliği
artmaktadır ancak ana odak hala prosesler ve
konfeksiyon üretim aşamalarındadır.
İzlenebilirliği arttırmak için, moda markalarının ilk adım olarak Tier1 ve Tier2 üreticilerinin
etkisini izlemesi ve ölçmesi gerekmektedir. Bu
üreticilerin çevresel ve sosyal etkileri de dahil
olmak üzere üretim uygulamalarını, tüm üreticiler arasında standartlaştırılmış bir endüstri
yaklaşımı kullanarak anlamaya çalışmalı ve
aynı şeyi yapmaları için üreticilerini desteklemeleri gerekmektedir. Standart bir endüstri
ölçüm aracı kullanmak şeffaflığı artırabilir, iş
birliğini artırabilir ve paydaşların sürdürülebilirliğe katılımını sağlayabilir.

Bu temel önceliğin ötesine geçmek isteyen
öncü firmalar, tüm değer zinciri boyunca
ana etkileri belirleyecek ve ele alacaktır. Ön
planda yer alan şirketler, blockchain ve DNA
teknolojisi gibi tedarik zinciri verilerine erişim
sağlayan yeni teknoloji çözümlerine yatırım
yapacaklardır.
2- İklim Değişikliği ile Mücadele
İnsanoğlu, küresel ısınmanın hem ana akım
itici gücü hem de kurbanları arasındadır. İnsan faaliyetlerinin, sanayi öncesi seviyelere
kıyasla, şimdikine kıyasla yaklaşık 1.0 santigrat derece küresel ısınmaya neden olduğu
tahmin edilmektedir. Mevcut oranın artmaya
devam etmesi halinde, bu sayının 2030 ile
2052 arasında 1,5 santigrat dereceye ulaşması
muhtemeldir. İklim değişikliği, insanlar ve gezegen için önceden görülmemiş bir tehdittir.
Yükselen deniz seviyeleri, su baskınları ve kuraklıklar insanların yaşamlarını tehdit etmekte,
gıda güvensizliği getirmekte ve şirketler için
iş ortamını dengesizleştirmektedir.
Uzmanların tahminlerine göre, moda endüstrisi mevcut yörüngesinde kalırsa, tekstil üretiminden kaynaklanan emisyonlar 2030 yılına
kadar %60 oranında artacaktır. Bu nedenle,
moda markalarının küresel ısınmanın azaltılmasında hayati bir rolü vardır. Faaliyetlerinde
sera gazı emisyonlarını azaltmaları ve net sıfır

emisyonlu bir ekonominin oluşturulmasına
yardım etmeleri gerekmektedir.
Diğer tahminlere göre, dünya hazır giyim
ve ayakkabı endüstrisi, dünyadaki sera gazı
emisyonlarının %8’ini oluşturmaktadır. Düzenleme kısmen gecikmeli olsa da, bazı şirketler gelecekteki eşik ve kota beklentileri
doğrultusunda çalışmalarını hızlandırmaktadır. Endüstri düzeyinde, paydaşları arasında
emisyonları azaltma taahhütlerini artırmaya
yönelik çözümler ve çabaları vardır. Tek bir şirket düzeyinde, bilime dayalı hedef belirleme,
verimlilik programlarının uygulanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi
bazı teşvik edici çabalar bulunmaktadır.
Bununla birlikte, ilerleme oldukça yavaştır ve
art arda iki yıldır küresel emisyonlar artmaktadır. Son araştırmalar, Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşmak için dünyanın doğru yolda
olmadığını ortaya koymaktadır. Sıcaklık artışını 1.5 derecenin altında tutmak için sera gazı
emisyonlarının 2030 yılına kadar %45 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar net sıfır
emisyonlu bir ekonominin oluşturulması ihtiyacı vardır. Mevcut çözümler ve iş modelleri
bu hedefleri karşılamak için yeterli değildir.
Moda endüstrisi daha sistemli, daha kapsamlı
bir değişimi benimsemeli ve düşük karbonlu
çözümleri artırmalıdır.

Moda şirketlerinin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini değer zincirleri boyunca ölçmeleri gerekmektedir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarına geçmek gibi sera gazı emisyonlarını azaltan programları uygulamak için değer zincirleri boyunca paydaşları ile birlikte
çalışmalıdırlar. Liderler, Paris Anlaşmasının
amaçlarını destekleyen bilime dayalı hedefler
belirlemelidir.
Öncü firmalar, iklim değişikliğini tersine çevirmek ve şirketlerini iklim değişikliğine duyarlı
bir firmaya dönüştürmek için sektördeki meslektaşlar, üreticiler, yatırımcılar ve politikacılarla iş birliği yapmalıdır.
3- Su, Enerji ve Kimyasalların Verimli
Kullanımı
Günümüzde enerji, fosil yakıtların çevresel
etkisine kıyasla ucuzdur. Gelecekte, talepteki
artış ve karbon vergilendirmesi, fosil yakıtlardan elde edilen enerji maliyetini artırabilir.
Aynı zamanda, temiz içme suyu ve mahsuller için gereken su kaynağını bulmak gittikçe
zorlaşacaktır. Neyse ki, su ve enerjinin daha
verimli kullanılması için yapılabilecek henüz kullanılmamış çok fırsat bulunmaktadır.
Tekstil üreticilerinin, su kullanımını ortalama
olarak %11 oranında ve enerji kullanımını %7
oranında azaltabilecekleri ve dokuz ay içinde
yatırım getirisi elde edecekleri tahmin edil-
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mektedir. Zararlı kimyasalların kullanımını ve
deşarjını azaltmak, proseste çalışan işçilerin
sağlığının iyileştirilmesine ve çevreye verilen
zararın azaltılmasına yardımcı olacaktır. Su,
enerji ve kimyasal kullanımı verimliliğini artıran bir moda şirketi 2030 yılına kadar FAVÖK
(Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) marjını
2-3 puan artırma potansiyeline sahiptir.
Moda değer zincirine bakıldığında, iklim, su
ve kimyasal kirlilik üzerindeki en büyük etkiye
sahip olan faaliyetler proses aşamasıdır. Bu da
lüks markaların derinin kimyasal olarak tabaklanmasından, yüksek kapasiteli üretim yapan
markaların denim yıkama proseslerine kadar
birçok alanda acil eylem planı yapılmasının
en yüksek önceliğe sahip olduğu anlamına
gelmektedir. Her ne kadar birçok moda markası bu alanda kayda değer ilerleme sağlasa
da üst ve alt gruplar arasında hala büyük bir
boşluk bulunmaktadır.
Endüstri liderleri, proses aşamasında su, enerji
ve kimyasal tüketimini ve kirliliği belirleyerek
ve izleyerek bir temel oluşturmak için tedarik
zinciri ortaklarıyla yakın çalışmalıdır. Şirketler
böylelikle proses aşamasında oluşan kirliliği
ve kaynak kullanımını en aza indiren meslektaşları ve üreticileri ile iş birliği içinde verimlilik programları uygulamalıdır.
Öncü firmalar, ilerlemelerini izlemeli ve hammaddelerin tedarik edilmesinden perakende ve tüketici kullanımına kadar tüm değer
zinciri boyunca kaynakların etkin kullanımını
artırmak için çevresel ayak izlerini daha da
azaltmak için önlemler almalıdır
4-Saygılı ve Güvenli Çalışma Ortamları
Evrensel insan haklarına saygı, sadece etik
bir zorunluluk değil, aynı zamanda iyi bir iş
yapma şeklidir. Güvenli ve saygılı çalışma ortamları sayısız ekonomik fayda sağlayabilir:
daha yüksek verimlilik, daha az mazeret izni,
daha az hata ve daha kısa yatırım geri dönüş
süresi. Bu tür önlemlerin uygulanmasından
sonra sadece üretkenlik artışının üretim aşamasında %18’e ulaştığı gösterilmiştir. Saygılı
ve güvenli çalışma ortamları aynı zamanda
yetenekli çalışanları şirkete çekme ve elde
tutma konusunda da önemli bir faktördür.
Ancak, özellikle değer zincirinin ilk aşamalarında çalışan birçok işçi, fabrika yangınları ve
tehlikeli kimyasalların kullanımı gibi tehlikelere maruz kalmaktadır. Geçen yıl gittikçe artan
sayıda hükümet ve şirket, işyerinde eşitlik konusunda daha sıkı bir duruş sergilemiş ve yeni
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düzenlemeler ve politikalar yürürlüğe konulmuştur. Sosyal medya ve ana medyada yer
alan tartışmalar kamuoyunun konuyla ilgili
farkındalığını arttırmaya yardımcı olmuştur.
Artan sayıda şirket, eğitim programlarına ve
destek hizmetlerine yatırım yaparak tedarik
zincirinde saygılı ve güvenli çalışma ortamları
sağlamak için yerel önlemler uygulamaktadır. Bununla birlikte, üretim ülkeler arasında
kaymaya devam ettikçe, insan haklarının korunmasını sağlamak, sosyal standartları yükseltmek ve değer zincirinde zorla çalıştırmayı
ortadan kaldırmak için daha fazla önlem alınması gerekmektedir.
Moda markaları, doğrudan ve dolaylı çalışanlarının evrensel insan haklarına saygı duyduklarından emin olmalı ve bunu kanıtlamalıdır.
Bu, değer zinciri boyunca oyuncular arasında
eşit ortaklıklar sağlanmasını da içerir. Özellikle şirketler güvenli çalışma koşulları, ayrımcılık yapılmaması ve ürünlerinin üretiminde
ve pazarlanmasında doğrudan veya dolaylı
olarak çalışan tüm insanlar için zorla çalışma
yapılmaması dahil olmak üzere evrensel insan
haklarına saygının arttırılması için politikalar
ve süreçler uygulamalıdır.
Öncü firmalar, insan haklarına ilişkin standartları yükseltmek, çalışanların seslerinin
duyulmasını sağlamak ve nihayetinde yerel
mevzuatı etkilemek ve sektörel uyumluluk
standartlarını yükseltmek için markalar, üreticiler, çalışan temsilcileri, yerel yönetimler ve
dernekler ile iş birliği yapmayı tercih edeceklerdir.
TEMEL DEĞİŞİM İÇİN
DÖRT DÖNÜŞÜMSEL ÖNCELİK
1-Sürdürülebilir Materyal Karışımı
Materyal kullanımı, bir moda markasının çevresel ayak izinin en önemli parametrelerinden
biridir. Segmentler arasında, bir markanın su,
enerji ve arazi kullanımı ile hava emisyonları
ve atıkları üzerindeki etkisinin üçte ikisini belirler. Kullanılan materyallerin karışımını değiştirmek, bir moda üreticisinin çevresel ayak
izini önemli ölçüde azaltabilir. Örneğin, geleneksel pamuğun organik alternatifi ile değiştirilmesinin, tatlı suyun %90’ına ve o anda
kullanılan enerjinin %62’sine kadar tasarruf
sağlayabileceği tahmin edilmektedir. Polyesterin geri dönüştürülebilir versiyonu ile ikame
edilmesinin toksik maddeleri %90’a, enerji
tüketimini %60 ve emisyonları %40’a kadar
azaltabileceği tahmin edilmektedir.

Moda endüstrisi günümüzde yeni ve daha
sürdürülebilir hammaddelerin geliştirilmesine yeterince odaklanmamaktadır. Çünkü
muhtemelen hammaddelerin çevresel, sosyal
ve etik etkilerinin deşifre edilmesi karmaşık
bir girişimdir ve çok çeşitli hesaplama yöntemlerinin varlığı durumu iyice karmaşık hale
getirmektedir. Mevcut doğal liflerle mucize
rejenere alternatiflerinin nasıl karşılaştırılacağına dair tartışmalar halen devam etmektedir.
Mevcut materyalleri geliştirmek ve daha az
kaynak tüketen ve daha kolay geri dönüştürülebilen yeni materyaller geliştirmek için
büyük bir inovasyon zorunluluğu bulunmaktadır.
Moda endüstrisi liderleri, kullandıkları malzemelerin çevresel ve sosyal etkilerini izlemeli
ve değerlendirmeli ve daha düşük etkili materyallere geçişi gerçekleştirmelidir örneğin;
geleneksel pamuk yerine organik kullanılarak.
Öncü firmalar, mevcut elyaf üretiminin olumsuz etkilerini azaltmak ve hayvan sağlığı için
endüstri standartlarını daha da geliştirmek
için hammadde üreticileri, araştırmacılar ve
endüstri birlikleri ile birlikte çalışmalıdır. Liderler, kaynak tüketimini azaltan daha sürdürülebilir yeni materyaller geliştirmek için bir keşif
yolculuğuna çıkmalılar.
2-Dairesel Moda Sistemi
Tüketici tekstillerinin büyük ölçekte yeniden
kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayan ürünler tasarlamak, üretmek, satmak ve
toplamak
Günümüzde tekstil üretimi, dünyadaki giysilerin %73’ünün atık olması ile sonuçlanan
doğrusal bir “al, yap, at” sisteminde üretilmektedir. Bugünün tekstil geri toplama oranı 2030
yılına kadar üçe katlanırsa, dünya ekonomisi
için 4 milyar Euro’dan fazla değere sahip olabilir. Bu rakam, yalnızca çöplüklere gönderilemeyen ürünlerin değerini temsil etmektedir.
Eğer endüstri, tüm elyafları toplamanın ve
geri dönüştürmenin bir yolunu bulursa, bu
değer 80 milyar Euro’ya kadar çıkacaktır. Her
durumda, ana materyalin kullanımının azaltılması, endüstriyi hammaddedeki dalgalanmalara karşı daha az hassas hale getirecektir. Ve
eğer endüstri şimdi harekete geçmezse, doğrusal model yakında fiziksel sınırlarına ulaşacaktır. Mevcut tahminlere göre, dünya nüfusu
2030 yılına kadar 8,5 milyar kişiyi aşacak ve
küresel hazır giyim üretimi %63 artacaktır. Ancak, toprak ve fosil yakıtları sınırlı kaynaklardır

ve su gittikçe daha da azalacak. Mevcut uygulamaların hem endüstriyi hem de gezegeni
tehlikeye atmasının nedeni budur.
Günümüzde, kıyafetlerin %15’inden azı geri
dönüşüm için toplanmaktadır ve kıyafet üretmek için kullanılan malzemenin %1’inden azı
yeni kıyafetlere geri dönüştürülmektedir. Her
saniye, bir kamyon tekstil çöpe gitmektedir.
Giyim talebinin yılda %2 oranında artacağı
tahmin edilirken, giyim eşyalarının giyilme sayısı 2000’li yılların başlarına göre üçte bir oranında azalmıştır.
Moda endüstrisi liderleri, dayanıklılık, sökme
ve geri dönüşüme yönelik ürünler oluşturmak
ve geri dönüştürülmüş elyafların ürünlerindeki payını artırmak için tasarım ve ürün geliştirme ekiplerini eğitmelidir. Perakendeciler
ayrıca kullanılmış giysileri toplama çabalarını
arttırmalıdır.
Öncü firmalar, ürünleri daha uzun süre kullanmaya imkân sağlayacak ve tüketici sonrası
tekstil ürünlerinin büyük ölçekte geri dönüşümünü mümkün kılacak dairesel iş modellerini
keşfetmelidir. Liderler, kullanılmış kıyafetlerin
yaygın şekilde toplanması için daha iyi sistemler geliştirmeli ve tekstil atıklarının yüksek
kaliteli elyaflara dönüştürmelerini sağlayacak
yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine yatırım
yapmak için meslektaşları, endüstri kuruluşları, hükümetleri ve tüketicileri ile iş birliği yapmalıdır.
3-Daha İyi Ücret Sistemlerinin Teşviki
Küresel moda endüstrisi, ekonomik refahın lideri ve büyük bir iş yaratıcısıdır. Değer zinciri
boyunca 60 milyon kişiyi istihdam etmektedir.
Endüstri genelinde işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayan ücret uygulamasının teşvik edilmesi, moda markalarının, değer zincirlerinde
çalışan işçilerin ve ailelerinin refahına olan
katkılarını arttırmaları için bir fırsattır. Çoğu
moda markası üretim işçilerinin ücretlerini belirlememekle birlikte, kurumsal başarısızlıklar
nedeniyle ihtiyaç duyulan sistemli değişimin
desteklenmesinde rol oynamaktadır.
Araştırmalar, birçok fabrikanın geçerli asgari
ücret yasalarına uymadığını ve bazı giysi üreten ülkelerde asgari ücretlere uyduklarında
bile ödenen ücretlerin işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çok düşük olduğunu göstermektedir. Düşük ücretler kurumsal yönetim
ve destek mekanizmaları eksikliği gibi daha
büyük sorunlara bağlıdır. Geçtiğimiz yıl, ücret

artışlarını arttırmak için özel ve kamu paydaşları arasında daha fazla iş birliği yapılmıştır.
Ücretlerin nasıl ölçülmesi gerektiği ve daha
iyi ücret sistemlerine yönelik sistematik değişimin nasıl sağlanabileceği ile ilgili bütünsel
bir anlayış geliştirme ihtiyacı hala bulunmaktadır. Gelecekteki araştırmalarda, temel ücret
ve kesintilerden, emekli maaşlarına ve sigorta
ve sağlık gibi nakit dışı faydalara kadar ücretlendirmenin karmaşık bir mesele olduğunu
dikkate alınmalıdır.
Moda markaları, yerel yasaların asgari gerekliliklerine uyulduğundan, yani aşırı gecikmeden ve yasadışı olarak kesinti yapılmadan en
az asgari ücretin ödendiğinden ve diğer adaletsiz veya makul olmayan engeller getirilmediğinden emin olmak için üreticilerle birlikte
çalışmalıdır. Satın alma, verimlilik ve eğitim
gibi alanlardaki gelişmelerin daha iyi ücret
sistemlerinin kurulmasına nasıl katkıda bulunabileceğini araştırmalıdır.
Öncü firmalar, çalışanların açık, işleyen, sağlam ve güvenilir ücret belirleme mekanizmalarına yönelik sistemik değişimi teşvik etmek
için markalar, üreticiler, çalışan temsilcileri,
yerel yönetimler ve dernekler arasındaki diyalogu desteklemelidir.
4- Dördüncü Sanayi Devrimi
Değer zincirinin dijitalleştirilmesindeki fırsatların benimsenip, diğer markalarla, üreticilerle
ve hükümetlerle işgücünün geçişine hazırlanmak için iş birliği yapılmasını içerir.
Tedarik zincirinin dijitalleştirilmesi sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sağlayabilir. Teknoloji ile birlikte, çalışanlar boyama ve kesim gibi
birbirini tekrarlayan ve tehlikeli görevlerden
alınarak daha yaratıcı ve daha ödüllendirici
faaliyetlere odaklanmaları sağlanabilir. Ayrıca, hassas çalışmayı, üretkenliği ve şeffaflığı
artıran teknolojik gelişmeler enerji kullanımını ve atığı azaltmaya yardımcı olabilir. Değer
yaratma perspektifinden bakıldığında, dijitalleştirme, talepteki değişkenlikleri karşılamak,
üretimi hızlandırmak ve hataları azaltmak için
daha fazla esneklik sağlayabilir.

üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. İşçilerin, ailelerinin, moda endüstrisinin ve bir
bütün olarak ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ve yıkıcı etkileri önlemek için bu sürecin
iyi yönetilmesi gerekmektedir.
1784’teki dokuma tezgâhının piyasaya sürülmesinden bu yana, teknoloji moda endüstrisinde büyük bir değişim faktörü olmuştur.
Bugün sanayi dijital bir devrimin ortasında
bulunmaktadır. Otomasyon ve Nesnelerin İnterneti gibi teknolojiler, kıyafetlerin üretilme
ve dağıtılma şeklini değiştirecektir. 2020 yılına
kadar, robotların tüm üretimin %25’ini gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu gelişme, öncelikle
gelişmekte olan ülkelerdeki düşük maliyetli
el emeğine dayanan yüksek adetlerde üreten
markaları etkiler. Sektördeki tüm oyuncuların
dijitalleşmenin etkisini hissetme ihtimalinin
yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Otomasyon ve yeni teknolojiye dayalı üretim
yöntemleri, moda üretim zincirini, özellikle de
üretim ve perakende aşamalarını kaçınılmaz
olarak dönüştürecektir. Bununla birlikte, bu
dönüşümün kapsamı şu anda bilinmemekle
birlikte tahmin edilmesi güçtür.
Markaların, değer zincirleri üzerindeki potansiyel etkileri analiz ederek teknolojik inovasyonun etkilerine hazırlanmaya başlaması
gerekir. Ancak, tüm sanayi ve kamu politikacıları tarafından tüm işgücü üzerindeki etkilere
hazırlanmak için toplu bir çaba gösterilmesi
gerekecektir. Moda markalarının, tedarik zincirindeki işgücü ve çalışanlar üzerindeki etkisini
hesaba katan sorumlu bir otomasyon modeli
geliştirmek için endüstri paydaşlarıyla birlikte
çalışması gerekir. Öncü firmalar, eğitime ve
beceriye yatırım yapmaya ve acil durum planlamasına başlamalıdır. Değişimin muhtemel
büyüklüğü göz önüne alındığında, yöneticiler,
üreticiler ve yerel yönetimler ile iş birliği yaparak teknolojiye dayalı üretim yöntemlerinin
olası sonuçlarını ölçmek ve büyük ölçekli olarak işgücünün dönüşümünü desteklemek için
hazırlanmalıdır.
Kaynak: https://www.globalfashionagenda.
com/ceo-agenda-2019-released-in-davos-during-world-economic-forum-2/#

Ancak bu teknolojik ilerlemelerin bir dezavantajı olduğu gerçeğini inkâr etmemek gerekir.
Otomasyon, bazı ülkelerde konfeksiyon işçilerinin %90 kadar kısmının işlerini kaybetmesine
neden olabilir. Konfeksiyon endüstrisinin 3.6
milyon kişiyi istihdam ettiği Bangladeş gibi ülkelerde, tedarik zinciri dijitalleştirmesi iş gücü
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DOMOTEX 2019 Almanya’da Dünya Trendlerinin
Buluşma Noktası Oldu!
DOMOTEX’in Bir Sonraki Durağı; Çin ve ABD’den Sonra,
27 – 30 Nisan 2019’da Gaziantep!

Fotoğraflar kaynak: © Deutsche Messe

11 - 14 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen,
halı ve zemin kaplamaları alanında dünyanın
önde gelen ticari fuarı DOMOTEX, bu yıl sektörün uluslararası trendlerini ziyaretçileriyle buluşturdu. Bu yılki “CREATE’N‘CONNECT” teması,
zemin tasarımında tüm yönleriyle dijitalleşmeye ve yaratıcı bağlanabilirliğe odaklanarak, tüm
etkinlik için bir ana tema oldu. Özel “Framing
Trends” etkinliği kapsamında sergilenen ilgi çekici sunumlar, yenilikçi ürünlerin tanıtımları ve
destekleyici etkinlik takvimi, özellikle odak noktası yaşam tarzı olan ziyaretçiler için DOMOTEX’i
canlı bir cazibe merkezi haline getirdi.
İstanbul, Sektörün iş, yenilik ve trendler için en
büyük ve en önemli merkezi olan DOMOTEX
Hannover’de, 60’tan fazla ülkeden 1.400’den
fazla katılımcı buluştu. Tüm DOMOTEX katılımcılarının yaklaşık %70’i yurtdışından gelerek
DOMOTEX Hannover’in uluslararası kimliğini
bir kez daha ortaya koydu. Rakamlar ayrıca mimarlar, iç mimarlar ve iş profesyonelleri tarafından katılımda bir artış olduğunu ortaya koydu.
Türkiye ise, toplam 23.506 metrekare alanda
169 firmayla şimdiye kadarki en büyük katılımını gerçekleştirdi ve aynı zamanda 10. kez Domotex’te en büyük katılımı sağlayan ülke oldu.
Makina halısı, el halısı, duvardan duvara halı,
iplik, paspas, parke ve laminat ürünleriyle fuara
katılan Türk firmalarının birbirinden şık stand-

58

ları ve ürünleri ziyaretçiler tarafından büyük
ilgi gördü. 29 senedir DOMOTEX’te başarılı bir
şekilde milli katılım organizasyonunu yürüten
İHİB (İstanbul Halı İhracatçıları Birliği); bu yıl da
2. Holde el halısı sektöründe Türk pavilyonunu
düzenledi; hem de makina halısı salonlarında
firmalarını ağırladı.
Domotex Turkey fuarının destekçilerinden
Gaziantep Ticaret Odası ise fuarda yer alan
standıyla, 27-30 Nisan 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleşecek olan Domotex Turkey
fuarının tanıtımını gerçekleştirdi. Öte yandan
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği de
fuarda stand açarak üyelerini ağırladı.
Makina Halısının merkezi Gaziantep’te gerçekleştirilecek 27 – 30 Nisan DOMOTEX Gaziantep 2019’da ise Türkiye’nin makina halıları tüm
dünyayı saracak trend ve tasarımları ile dünya
genelinden önemli alıcıları cezbetmeye hazırlanıyor!
DOMOTEX Hannover 2019’da Bu Yılki Yenilikler!
DOMOTEX Hannover 2019 kapsamında düzenlenen ve tüm yönleriyle ana tema CREATE’N’CONNECT’e odaklanan Framing Trends,
etkinliğin en yaratıcı ve dikkat çeken merkezi
oldu. “Framing Trends” alanında Türkiye’den de
Stefany Home & Living, bu alanda sunum yapma hakkına sahip olan firmalardan biri olarak

sıradışı sunumuyla fuar süresince tüm katılımcı
ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Tüm dünyadan fuarı ziyarete gelen önemli
sektör temsilcileri, satın almacılar, iç mimarlar,
distribütörler, DOMOTEX Hannover 2019’da
dört gün boyunca, halı ve zemin kaplamaları
alanında bambaşka bir dünyaya adım atma
fırsatı yakaladılar. Dünyanın lider halı ve zemin
kaplamaları fuarı DOMOTEX Hannover’de, katılımcı firmalar, üniversite öğrencileri ve genç
tasarımcılar, CREATE’N’CONNECT ana teması
üzerine kurulu birbirinden eşsiz halı ve zemin
kaplamaları sunumlarını gerçek bir show niteliğinde ziyaretçilerle buluşturdu. 2019 yılı trendlerinin yanı sıra 2020 halı ve zemin kaplamaları
yönünde ipuçlarının da yer aldığı fuarda, klasik
parçalardan, yaratıcı ve farklı tasarımlara halı ve
zemin kaplamalarına yönelik tüm bileşenler
büyük ilgi gördü.
DOMOTEX Hannover 2019 kapsamında sergilenen en dikkat çeken projelerden biri de
Total Tool Milano tarafından oluşturulan ve
tasarlanan “Wood Lifecycle” (Ahşabın Yaşam
Döngüsü) zemin çalışması oldu. Aynı zamanda
yaratıcı etkileşim ve çevreye odaklanan tasarım
projelerinden, “Art & Interaction” ile ise Rena
Detrixhe Amerika Oklahoma’dan getirilen kızıl
kumlardan geçici bir halı oluşturdu. Bu “Kızıl
Tozdan Kilim” için toprak elekten geçirilerek

Fotoğraflar kaynak: © Deutsche Messe

daha ince bir tabaka elde edilip, sonrasında
düz bir katman oluşturuldu. Köşelerde ise eski
ayakkabı tabanları kullanılarak, yüzey üzerinde
geometrik şekiller ve süslemeler yapıldı. Sanatçı
bu eseriyle, doğup büyüdüğü memleketin arazilerinden maden çıkarılmasının çevre üzerindeki büyük etkisine dikkat çekmeye çalışmıştır.
Portekizli sanatçı Vanessa Barragão ise tuvalinde son derece özgün biçimde bir araya getirilmiş geri dönüştürülmüş malzemelerden
hazırladığı el yapımı, deniz altı dünyalarını sergileyerek, ziyaretçilere sunduğu görsel şölenin
yanı sıra okyanusların sıcaklığının artmasını önlemek için daha çevre dostu bir tekstil üretim
yöntemi kullanılması gerektiğine dair mesajını
vermeyi amaçladı.
Katılımcılar İçin İlham Kaynağı;
“Bağlantılı Zemin Tasarımı”
ESIGN Software ve active online tarafından
gerçekleştirilen ortak çalışmada zemin kaplama sektörü için özel görselleştirme yazılımı ve
veri yönetimi çözümleri ana odak noktası oldu.
ESIGN’ın modüler “Interior Studio Platform 3.5”
yazılımının yeni yapay zeka aracının prototipi
sergilenirken, active online’ın artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik araçları ile web siteleri
veya çevirim içi mağazalar için ürün verilerinin
otomatik aktarımını sağlayan yeni “materialo”
fonksiyonları tanıtıldı.

Dijital çözümlerle birlikte birçok ürün segmentinde uygulanan kişiselleştirmenin büyüyen bir
trend halini aldığı günümüzde, bu trend, dijital
baskı kullanılarak grafik etkilerle tasarlanan halılar vasıtasıyla DOMOTEX Hannover’de de yer
aldı.
Halı ve zemin kaplamaları fuarı alanında dünyanın lider markası DOMOTEX Hannover ile
tüm sektör temsilcisi ziyaretçiler, önemli iş
bağlantıları kurabilme fırsatının yanı sıra; her
türlü zemin ihtiyacına uygun kişiselleştirilmiş
ürünlerden, sürdürebilir doğal malzemelerden
faydalanarak oluşturulan halı ve zemin kaplamaları ürünlerinin oluşturulmasına, geleneksel
zemin kaplamalarının en son teknolojik yeniliklerle oluşturulmasından, eskitilmiş görünüm ve
geometrik desenli halılara, klasik tasarımlardan,
otantik doğu ezgilerine, Anadolu’nun eşsiz tasarımlarından, geleneksel zemin kaplamalarına,
ödüllü halı tasarımlarından, yenilikçi, zamandan
tasarruf sağlayan, montaj dostu zemin kaplama
uygulamalarına kadar eşsiz bir dünyaya adım
atma fırsatını yakaladılar.
Alman devi, dünyanın en büyük fuar organizatörü firmalarından, Deutsche Messe A.G.
tarafından düzenlenen halı ve zemin kaplamaları alanında bir numaralı fuarı DOMOTEX’in bir
sonraki durağı ise; DOMOTEX asia/CHINAFLO-

OR ve DOMOTEX USA fuarlarını takiben ülkemizin gurme şehri, makina halısının merkezi
Gaziantep’te! DOMOTEX Hannover’i kaçırmış
olanlar için Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi
Hannover Fairs Turkey tarafından Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar
Odası işbirliği ile gerçekleştirilen, DOMOTEX
Turkey, 27 – 30 Nisan 2019’da 90’a yakın ülkeden önemli satın almacı gruplarını, tasarımcı, iç
mimar ve ithalatçıları, 6. kez Türkiye’nin makina
halısı tasarımları ve ihracatçıları ile buluşturmaya hazırlanıyor.
Detaylı bilgi ve fuarı ücretsiz ziyaret etmek için
online kaydınızı; www.domotexturkey.com
adresinden gerçekleştirebilirsiniz.
Dünya’da DOMOTEX
DOMOTEX USA: 28 Şubat - 2 Mart 2019, Atlanta, Georgia, ABD
DOMOTEX asia/CHINAFLOOR: 26 – 28 Mart
2019, Şanghay, Çin
DOMOTEX Turkey: 27 – 30 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye
DOMOTEX Mexico: 15 – 19 Ekim 2019, Mexico
City, Meksika
DOMOTEX: 10 – 13 Ocak 2020, Hannover, Almanya
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FUAR

PremIere VIsIon ManufacturIng Paris
Fuarı’na Türkiye damgası
Fotoğraflar kaynak: www.premierevision.com

büyük katılımcısı 32 firma ile Türkiye oldu. Fuara
katılan markalar 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sundu.

Türkiye’den 32 giyim markası, dünyanın en büyük moda fuarı olma özelliğine sahip Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na katıldı.
Türkiye, dünya üzerinde en çok katılımcıyla bir
rekora imza attı.
Dünya genelinde konfeksiyon sektörünün en
prestijli fuarı, Premiere Vision Manufacturing
Paris, geçtiğimiz hafta sona erdi. Fuarı’nın en
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Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı her
yıl Şubat ve Eylül aylarında olmak üzere iki
kez düzenleniyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Sertbaş, bu yıl 32 firma ile katılım sağladıklarını, bugüne kadarki en yüksek katılımla
Paris’te olduklarını ve Türkiye’nin konfeksiyon
ihracatında Fransa’nın en büyük 5. pazar olduğunu söyledi. Fuara genç tasarımcılar da katıldı.
‘EİB 13. Moda Tasarım Yarışması’nda finale kalan
tasarımcılar, fuarı ziyaret ederek trendleri yakından görme fırsatı yakaladı.
Kaynak: www.sozcu.com.tr

TEX-TEK KİMYA ENDÜSTRİ A.Ş.
www.tex-tek.com

EKONOMİK GÖSTERGELER

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK

GÖSTERGELERİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, Mart 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

Kaynak: TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

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

Kaynak: TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi

Ürün Grupları itibariyle Türkiye Tekstil Sektörü ihracatı

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

2019
ABD DOLARI
4,9591
5,0827
5,2128
5,3455

EURO
5,8056
5,9141
6,0285
6,1424

Birim (1.000 $)

2017
OCAK-Aralık

2018
Ocak-ARALIK

Değişim

Elyaf İhracatı

618.860

739.562

19,5%

İplik İhracatı

1.795.936

1.919.612

6,9%

Dokuma Kumaş İhracatı

2.460.617

2.503.065

1,7%

Örme Kumaş İhracatı

1.554.205

1.536.506

-1,1%

Özel İplik ve Kumaşlar

695.777

667.260

-4,1%

Ev Tekstili Kumaşları

467.145

477.181

2,1%

Tekstil Sektörüne Dahil Ev Tekstili

1.627.596

1.606.558

-1,3%

Tekstil Sektörüne Dahil Teknik Tekstil

1.365.391

1.537.956

12,6%

TOPLAM TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACATI

10.108.680

10.509.682

4,0%

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamlan / Şubat 2019

