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TÜRKİYE
TEKSTİL VE
HAMMADDELERİ
SEKTÖRÜ
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TEKSTİLİN BÜYÜK
DÖNÜŞÜMÜ...
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Halkbank - Turkishtime Ortak Akıl Toplantıları, bu ay tekstil ve hammaddeleri sektörünün
önde gelen temsilcilerini konuk etti. Dünya piyasasında daha üst kulvarda rekabet etmenin
şartı olan ‘büyük dönüşüm’ nasıl gerçekleşir? Bu soru etrafında bugünün sorunlarını
tartışan tekstilciler, serbest ticaret anlaşmalarından katma değeri yüksek ürün çeşidini
artırmaya kadar özel sektör, devlet ve STK’ların yapması gereken pek çok ev ödevi
olduğu görüşünde birleşti. Dernek başkanları ve şirket yöneticilerinin dile getirdiği çözüm
önerilerinden 10 maddelik bildirge ortaya çıktı...
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“ANA STRATEJİYİ
BİLMEDEN
SEKTÖREL STRATEJİ
BELİRLEMEK ZOR”

Prof. Dr. Emre Alkin,
ABD’nin “olmazsa
olmaz” kategorisindeki
ürünleri karşısında
Türkiye tarafının
rekabete açık ürünleri
olduğuna dikkat çekti.

“Türkiye’de siyaset cephesi büyümeyi hala
‘daha fazla sayıda mal ve hizmet üretmek’
şeklinde tanımlıyor. İşadamının şikayeti bu.
Aslında siyaset cephesinin de şikayeti var:
‘İnovasyon diye ürünlerde ufak geliştirmeler
yapıp devletten destek koparmayın”.

TEKSTIL ve hammaddeleri
sektörünün kanaat
önderleriyle sıcak bir günde
İstanbul’da bir araya geldik.
Bende ufak bir heyecan
vardı. Çünkü TİM Genel
Sekreterliği’ni bırakıp
akademiye döndükten
sonra ilk defa “ellerinde
büyüdüğüm” değerli
insanlara moderatörlük
yapacaktım. Dersimi çalışıp
gelsem de, tatlı bir heyecan
vardı işte...
İTHİB Başkanı İsmail Gülle
ile tanışıklığımız neredeyse
20 yılı buluyor. Toplantının
evsahiplerinden olduğu
için açılışı yaptı. Meseleyi
ortaya koydu. Diğer evsahibi
Halkbank’ı temsilen de
Erdal Erdem, bir bankacı
ciddiyetiyle katılımcıları
dikkatle dinleyeceğini,
zaten ciddi katkılarda
bulunan bankanın böylelikle
daha da önemli katkılarda
bulunabileceğini ifade etti.

Ben de bugünlerde tekrar
yakınlaştığımız Rusya
pazarı, zorlandığımız
ABD pazarı ve diğer
alternatiflerden söz açarak
başladım.
Toplantının yapıldığı tarihte
Rusya ile ilgili olumlu
adımlar henüz atılmamış
olduğu için, “Önemli pazar
ama vakit lazım” şeklinde
bir yaklaşım mevcuttu.
Ancak tüm katılımcılar,
bu sorunun zamana
bırakmadan öncelikli olarak
siyasetin atacağı adımlarla
çözülmesi gerektiğinin altını
çizdiler. Herhalde bugün
gelinen şartlar bu beklentiyi
karşılamaya başlamıştır.
Diğer taraftan ABD pazarıyla
ilgili olarak kimsenin çok
büyük bir beklenti içinde
olmadığı görüldü. Zaten
Ekonomi Bakanlığı da
Amerikan markalarının
Uzak Doğu’da ürettiği
ürünlere son derece ağır

ve anlamsız tarife/tarife
dışı şartlar uyguladığı için
karşılıklı olarak bir şey
beklememek en doğrusu.
ABD’nin ‘olmazsa olmaz’
kategorisindeki ürünleri
karşısında Türkiye tarafının
rekabete açık ürünleri var.
Eğer bizim de ‘olmazsa
olmaz’ ürün sayımız artarsa
ve Ekonomi Bakanlığı daha
akılcı bir strateji uygularsa
ABD pazarında büyümeye
başlamak mümkün. İsmail
Gülle “ABD bitmeyen
sevdamız” diye nitelendirdi
durumu. Kotasız ve tarifesiz
mal satabilmek için ABD
ile anlaşıp sığınmacıların
yoğunlaştığı bölgelerde

üretilenleri ihraç etme
önerisi de geldi. Not edilmeli
bence.
Çin, Hindistan ve Afrika’nın
zor ama potansiyeli olan
pazarlar olduğunun
belirtildiği konuşmalardan
sonra “İran” deyince herkes
bir durdu. Genel olarak
“İran’da iş yapılacaksa
mutlaka yerel bir ortak
lazım” ifadesi kullanıldı.
Çok çetin bir rekabetin
olduğu, Avrupalıların bu
rekabette öne çıktığı da
bir başka gerçek. Yine de
tüm katılımcılar zorluğuna
rağmen “mutlaka olmamız
gerek” yorumunu yaptılar.
Aslında toplantının ana
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Prof. Dr.
EMRE ALKİN
Kemerburgaz Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

“Ekonomi
Bakanlığı’nın
TTIP konusunda
aşırı duygusal
bir yaklaşımı
var. Bu konuda
diplomasinin
sonuna kadar
zorlanması çok
önemli.”
KIMDIR?

teması “olmazsa olmaz
ürün sayısı artmalı”
şeklinde de olabilirdi.
Fakat ben yine üzerime
düşeni yaptım ve şu soruyu
sordum: “Ekonomideki
ana felsefe sizce ne?”.
Herkes tebessüm etti.
Ekonomide ana stratejimiz
olmadığı için katılımcıların
sessiz kalmasını doğal
karşıladım. “Başlangıç
olarak komşularla ‘0’ sorun
felsefesine geri dönmek bile
yeterli” diyenler oldu.
Konuyu derinleştirdikçe
sanayi 4.0 stratejisi için de
endişelerin olduğunu fark
ettim. Türkiye’de siyaset
cephesi büyümeyi hala

“daha fazla sayıda mal ve
hizmet üretmek” şeklinde
tanımlıyor. İşadamının
şikayeti bu. Aslında siyaset
cephesinin de şikayeti
var: “İnovasyon diye
ürünlerde ufak geliştirmeler
yapıp devletten destek
koparmayın”.
Her iki taraf da haklı. İş
dünyası daha fazla katma
değer için bastırıyor, devlet
de destekleri seçici şekilde
vermek istiyor.
“Cari açığı gerçekte biz
kapatıyoruz” dedi bir
katılımcı. Rakamlarla da
kanıtladı bunu. Ardından
da TTIP konusunda
“kendiliğinden yok olabilir

1969 yılında İstanbul’da
doğdu. İstanbul
Üniversitesi İktisat
Fakültesi İngilizce İktisat
Bölümü’nü bitirdi. 2002
yılında profesör oldu.
Çukurova Holding,
Anadolu Endüstri
Holding, Doğan Holding
ve Altınbaş Holding’de
çeşitli sorumluluklar
üstlendi. TİM genel
sekreterliği, Türkiye
Finansman Şirketleri
genel sekreterliği, Vergi
Konseyi üyeliği ve Türkiye
Futbol Federasyonu
genel sekreterliği yaptı.

bile, çok kafaya takmayın”
diyerek değişik bir bakış
açısı sundu. Hemen hemen
tüm katılımcılar, Gümrük
Birliği’nin bugünkü halinin
demode olduğunda birleşti.
O tarihte Brexit henüz
gerçekleşmediği için “AB
üyesi olmayan ama Gümrük
Birliği üyesi olan” tek ülke
bizdik. Brexit sonucunda
belki iki yıl sonra yanımıza
bir ülke daha gelebilir.
Bazı sektörlerin aksine TİM
2023 İhracat Hedefleri’nin
kendi sektörleri için
“ulaşılabilir” olduğunu
söyledi tüm katılımcılar...
Katma değerli ürünler
öne çıkarsa iş daha da
kolaylaşacak. Yine de
“ev ödevimizi tam olarak
yapmadık” şeklinde bir öz
eleştiri de geldi. “Tasarımda
mesafe kaydedilmesine
rağmen, inovasyon ve
Ar-Ge’de yolun başındayız”
değerlendirmesi genel kabul
gördü. Halkbank Genel
Müdür Yardımcısı Erdal
Eren, “Bilanço ve mali tablo
kalitesi, ürün kalitesi kadar
önemli” dedi. Yani sadece
sanayicilik değil işletmecilik
bilgisi de gerekiyor kredi
alabilmek için...
Ekonomi yönetiminin çok
parçalı yapısından herkes
şikayetçi. Bir yatırım için
9-10 otoriteye başvurmak
yoruyor herkesi. Her
sektörde olduğu gibi
burada da eğitim büyük
sorun. Entegre bir eğitim
sistemi herkesin arzusu.
Kamu alımlarındaki
sorunlardan yazılım
sıkıntısına, teşviklerin
karmaşıklığından başvuru
zorluklarına kadar
operasyonel sorunlar da
mevcut. Bu durum taktik
ve stratejik düzeyde
planlama yapmayı
engelliyor. Ancak her yerde
aynı cümle geçerli: “Ana
strateji belli değil ki, alt
stratejiye karar verilsin…” _
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Prof. Dr. EMRE ALKİN - Öncelikle hepiniz hoş

ürkiye dünyanın
yedinci büyük pamuk
üreticisi. Devasa tekstil
üretim kapasitesi
ile kimyasal elyafta
Avrupa’da ikinci sırada.
Hazırgiyim tedarikinde
dünyada yedinci sırada. Bu
rakamların arkasındaki
büyük güç ise tekstil ve
hammaddeleri sektörü...
30 milyar dolarlık iç piyasa
tüketimine sahip sektörün
2023 ihracat hedefi 20 milyar
dolar. Bu hedefe ulaşmanın
zor olmayacağını ifade eden
tekstil üreticileri, Türkiye’nin
en güçlü sektörlerinden
biri olarak dünyadaki
pazar payını artırmak için
daha rekabetçi bir yapıya
kavuşmak gerektiğini ifade
ediyor. Değişen rekabet
dinamikleri içerisinde
büyüyebilmek ise sektörün
önündeki pek çok sorunun
çözülmesi ve yapacağı atılım
hamlesinde ihtiyaç duyduğu
desteklerin sağlanmasıyla
mümkün...

geldiniz. Tekstil ve hammaddeleri sanayiini,
üretimi ve yüksek katma değeri temsil eden
bir sektör olarak bu ay konuk ediyoruz.
Toplantımızın metodolojisini anlatmak
gerekirse; önümüzde hepsi birbiriyle bağlantılı
dokuz maddelik bir gündem var. Burası
hem sektör olarak dertlerin döküldüğü,
kalıplaşmış sorunların dile getirildiği hem
de çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir
platform. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı
Akademik İstişare Konseyi üyesi olduğum
için Sayın Cumhurbaşkanı “Sektörlerle ilgili
sorunları bize anlatacaksın” diyor. Dolayısıyla
sorunların yanı sıra sizlerin önerdiği çözümleri
de dinlemek isteriz. Organizasyonun sahibi
Turkishtime ama evsahibimiz İTHİB ve sayın
Başkan İsmail Gülle. Sözü önce İsmail Gülle’ye,
ardından toplantılarımızın çözüm ortağı
Halkbank’ı temsilen burada bulunan Erdal
Erdem’e veriyorum.

İSMAİL GÜLLE - Bu toplantıya katılan
arkadaşlarımızın hepsi Türkiye’nin en
kıymetli işini yapıyor ve hepsi konularında
son derece bilgi sahibi ve sözü değerli kişiler.
Cari fazla veren bir sektör olarak tekstile
itibarını yeniden kazandırmak gerektiğini
düşünüyorum. Görünen o ki, 2023’te de
Türkiye’nin ihracat şampiyonu tekstil ve
hazırgiyim olacak. Buradaki herkese sektöre
fayda sağlayan çalışmalarından ötürü
teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

ERDAL ERDEM - Turkishtime ile Ortak Akıl
Toplantıları kapsamında dördüncüsünü
düzenlediğimiz bu oturumda tekstilin
sorunlarını konuşmak için sektörün en önemli
temsilcileriyle bir arada olmaktan mutluluk
duyuyoruz. Tekstil şu anda Türkiye’nin
lokomotif sektörlerinden biri. Gerek istihdam
gerekse ihracat gelirlerinde önemli paya
sahip, ara mamul üretimi yapan ve diğer
sektörlere de olumlu etkisi olan bir sektör. Biz
de Halkbank olarak bu toplantıdan çıkacak
sonuçlara fayda sağlayacak şekilde aktif bir
rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Analizlerimizi
bu kararlara göre yapacağız ve günlük
revizyonlarla canlandıracağız. Tekstil
sektörünün finans kaynaklarına ulaşması
konusunda her türlü kredi ve diğer bankacılık
işlemlerini desteklemek konusundaki
kararlı duruşumuz devam ediyor. Bu yıl
TİM ile yaptığımız protokol doğrultusunda
birçok sektörün ülkemizin 2023 hedefleri
kapsamında desteklenmesi için banka olarak
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu masa
etrafında oluşturulacak çözüm önerilerinin de
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sektöre ve banka olarak bizim çalışmalarımıza
katkısı olacağını düşünüyorum.

Prof. Dr. EMRE ALKİN - Birinci konumuz Rusya...
Gelişmeler tekstili nasıl etkiledi? Ayrıca
İran’ın Batı’ya daha fazla yaklaşması bir fırsat
olarak görülmeli midir? İran zor anlaşılan bir
ülke ve kâr transferi konusunda çok ciddi
sıkıntılar olduğu söyleniyor. Bu arada bitmeyen
aşkımız ABD ile geldiğimiz son durum nedir?
Bu noktada Rusya konusundan başlayarak
görüşlerinizi almak isteriz...

ZEKİ KONUKOĞLU - Türkiye’nin Rusya ile olan
problemleri ile Rusya’nın kendi içindeki
problemlerini birbirinden ayırmamız lazım.
2014 ve 2015 yılında petrol fiyatlarında
yaşanan çöküş doğal gaz ve petrol üreten
ülkelerin ekonomilerinde, bütçelerinde
sarsıntıya yol açtı. Herkes bu durumun
yarattığı olumsuzluklarla mücadele ederken
üzerine bir de uçak krizi yaşandı. Rusya
zaten Türkiye ile olan ticaretini tamamıyla
kesmeye çalışıyor da diğer ülkelerle dolu
dolu ticaret mi yapıyor? Bu açıdan bakınca
hayır. Diğer pazarlara bakarsak... Çin hepimiz
için tehdit gibi görünüyordu. Ama biz Sanko
Ailesi olarak önceleri kendimize tehdit olarak

gördüğümüz Çin’i şimdi fırsata dönüştürdük.
Orada pazarımızı büyütmek için çalışmalar
yapıyoruz. Ülke o kadar büyük ki hepimize
yer var. Hindistan biraz daha büyük ve
keşfedilmeyi bekleyen bir pazar. Yani bizim
ne yapıp edip hem Çin hem de Hindistan
pazarlarından pay almamız lazım. Çok önemli
bir potansiyeli olan Afrika’yı ülke olarak erken
aşamada keşfettik. “ABD aşkımız hiç bitmiyor”
dediniz. Doğru ama bu pazardan bizim çok
büyük bir beklentimiz yok. Katma değeri
yüksek, nadide mallar veremiyorsanız, belli
bir seviyenin üstüne çıkmayan ürünlerle ABD
pazarında rekabet etmeniz çok zor. İran bizim
için büyük bir fırsattır. 80 milyon nüfus, 400
milyar dolara yakın -yani bizimkinin yarısı
kadar- gayri safi milli hasılaları var. İran zor
bir ülke, şartları ve insanları zor. Geçmişe
baktığımızda iyi geçinememişiz ama bugün
artık ne yapıp edip İran ile ortak iş yapma
kanallarını geliştirmemiz lazım.

SABRİ ÜNLÜTÜRK - Rusya konusunda Zeki
Bey’in değerlendirmelerine katılıyorum.
Rusya’nın ekonomik problemleri uçak
krizinden önce başlamıştı. Konu siyasi olarak
çözülse de bu ülkenin kendi gelirlerini artırıp
ticaret yapabilir hale gelmesi lazım. Tekstil

Turkishtime’ın Ortak Akıl
Toplantıları kapsamında
dördüncü kez düzenlenen
oturumun liderliğini
İTHİB (İstanbul Tekstil
ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği) Başkanı
İSMAİL GÜLLE yaptı.
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Tekstil sektörünün
temsilcileri, Türkiye’de
ekonomi ve sanayi
yönetiminin çok
parçalı yapısı
nedeniyle yatırımların
onay sürecinin zaman
aldığını belirtti.

%3
Türkiye’nin dünya
tekstil ihracatından
yılda yaklaşık
8 milyar dolar ile
aldığı pay.

öncelikli ürünler arasında olmadığından,
yakın gelecekte Rusya’ya yüksek hacimlerde
mal satmamızın pek mümkün olmadığı
kanısındayım. İran büyük bir fırsat olmakla
birlikte rekabetin yüksek olduğu bir ülke.
İran ile Türkiye geçmişte birbirini çok seven
iki ülke, iki toplum olmadı. İran’ın Çin ile
uzun yıllardan beri ticareti var. Bizim ürün
ve fiyatlarımızı Çin ile karşılaştırıyorlar,
dolayısıyla zaten zor bir pazar olan İran ile
işlerin kolay olmayacağına inanıyorum.
Bu pazarda biz Batılılardan önce avantaj
sağlarız diye düşünüyoruz ama ben buna
inanmıyorum. Ambargonun kalktığı anda
Avrupalılar zaten oradaydı. Bütün otellerde
Fransızlar, İngilizler vardı. Hemen gidip bir tur
attılar. Ve tabii İran’da partnersiz iş yapmak
mümkün değil, düzgün bir partner bulmak da
zor. Amerika hakikaten yüksek katma değerli
standart ürünlerde şansımızın sıfır olduğu,
rekabetçi olmayan bir pazar. Pazar demek bile
zor diye düşünüyorum.

MEHMET ALİ BERKMAN - Ben 45 senedir iş
hayatındayım. Bunun bilgi teknolojilerinde
geçen altı senesi hariç hayatım sanayide geçti.
Akkök Grubu olarak biz akrilik elyafta dünya
piyasasının yüzde 17’sine, Türkiye pazarının
ise 65-70’ine sahibiz. Amerika’ya bile teknik
elyaf satıyoruz. İran’ın ambargo döneminde
bile problem yaşamadık. Çin, fiyatlar bazında
zor bir ülke ama bizden akrilik elyaf almaya
devam ediyor. Daha çok konfeksiyon aldığı
için, elyafı da daha çok Belarus’tan tedarik
ettiği için Rusya zaten bizim açımızdan
büyük bir pazar değildi. Biz sekiz sene önce
katma değerli ürün artırma politikalarına
paralel, teknik elyafa yoğunlaşmaya karar
verdik. Karbon elyaf, yanmaz elyaf ve akrilik
tarafında da kontinü filament gibi ürünleri
gerçekleştirmeyi başardık. İyi bir Ar-Ge’miz
var. Boru hatlarının karbondan üretilmesi
konusunda çalışmalar yapmak üzere
Rusya’da bir Ar-Ge laboratuvarına yüzde 33
ile ortak olduk. Rusya ile olan ilişkilerimizin
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olup İran pazarına potansiyelinin altında
ihracat yaptığı çok sayıda ürün grubu
var. Dolayısıyla iş yapma pratiklerimizi
yenilememiz gerekiyor. Rusya pazarında
ise kısa zamanda bizden doğan boşluğu
doldurabilecek İtalya, Çin gibi ülkeleri
görmek de mümkün. Avrupa Birliği’nden
bahsetmek gerekirse... Bizlerin “yeni
pazar” diye bahsettiği ülkelerin ithalat
talebi Almanya’nın yüzde 30’u kadar. Yeni
pazarlar arayışına girerken AB tarafında
ihracatta nasıl tutunacağımız konusundaki
stratejimiz çok önemli. ‘Yeni pazar’ diye
gittiğimiz ülkelerde kazanımlarımız
Almanya, İtalya ve Fransa pazarlarına
kıyasla ihmal edilebilir düzeyde kalıyor.
Yeni pazarlara gidilmesin demiyorum ama
yeni ürün yeni pazardan daha önemli.

son dönemde bozulması yüzünden
Amerikalılarla ortak olduğumuz bu şirkette
çalışan Türkler bazı sıkıntılar yaşıyor.
Umarım kısa sürede bu ilişkiler düzelir.

Prof. Dr. ÜMİT ÖZLALE - Çin ve Hindistan başta
olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde orta
gelir kuşağının genişlemesiyle beraber 1
milyar yeni müşteriden bahsediliyor. Sanayi
4.0 sadece üretim dinamiklerini değil,
tüketici talep ve alışkanlıklarını da önemli
ölçüde değiştirdi. Dolayısıyla yeni pazarlara
alışılageldik stratejilerle açılamayacağımız
kesin. İran pazarı ise sadece bize açık
değil. Başta Avrupalı şirketler olmak üzere,
yaptırımların sürdüğü dönemde birçok
şirket -çoğunlukla yerli bir ortakla işbirliği
yaparak- İran piyasasında önemli bir ticaret
hacmi yakalamıştı. Bu pazarda tekstil
ve hammaddeleri sektörlerinde yaklaşık
700 milyar dolarlık bir potansiyel mevcut.
Yani Türkiye’nin küresel ölçekte rekabetçi

BÜLENT BAŞER - TOBB’a bağlı yegâne Tekstil
Meclisi olarak Sanayi Bakanlığı’nın
hazırladığı “Türkiye Sanayi Stratejisi
2015-2018 Eylem Planı” çerçevesinde görüş
bildiren tek meclis olarak biz varız, diye
biliyorum. Bugün burada gündeme konulan
maddelerin hepsi halen geçerliliğini koruyor.
Gümrük Birliği kapsamında Türkiye’nin
üçüncü ülkelerle neler yapabileceği
konusunda ben daha pragmatik bir
öneriyle gelmek istiyorum... Biz Avrupalı
saygın bir hukuk şirketiyle Gümrük
Birliği’ne rağmen Türkiye’nin haklarının
ne olduğuna dair bir çalışma yaptık. Bu
çalışmayı da ilgili bakanlıklarımıza ilettik.
Ardından ek vergi kararı çıktı. Benzer
bir çalışmayı da Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşması için
yaptık. Meclisimiz tarafından onaylandı ve
ilgili bakanlıklara gönderildi. Türkiye’nin
TTIP’de yer almıyor olması, sadece ABD
pazarı ve NAFTA’da değil, AB pazarında
da çok büyük kayıplara sebep olacaktır.
Türkiye olarak TTIP’de yer almamız şart.
Çünkü biz aynı pazarda bu defa ABD’li
ürünlerle rekabet etmek durumunda

İSMAİL GÜLLE
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı,
Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri
Yönetim Kurulu Başkanı

“2023’te de ihracat
şampiyonu tekstil
ve hazırgiyim
olacak. Cari fazla
veren bir sektör
olarak tekstile
itibarını yeniden
kazandırmalıyız.”
KIMDIR?
1960 yılında Sivas’ta
dünyaya gelen İsmail Gülle,
1982 yılında İTÜ Elektrik
Fakültesi’nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi İşletme
İktisadi Enstitüsü’nde
ihtisas programını
tamamladı. 2003 yılından
bu yana yürüttüğü İTHİB
başkanlığının yanı sıra
Tekstil ve Hammaddeleri
Sektör Kurulu’nda
başkan ve TİM Sektörler
Konseyi’nde üye olarak
görev yapıyor. Gülle, aynı
zamanda İSO’da meclis
başkan yardımcısı.

İRAN’DA 700 MİLYAR
DOLARLIK BİR TEKSTİL
POTANSİYELİ MEVCUT

Ümit Özlale
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ERDAL ERDEM
Halkbank Esnaf - KOBİ
Bankacılığından Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

ZEKİ KONUKOĞLU
Sanko Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

“Banka olarak
tekstil sektörünün
finansmana erişimini
desteklemek
konusundaki
kararlı duruşumuz
devam edecek.”
KIMDIR?
1971 yılında Çankırı’da
doğan Erdal Erdem, Afyon
Kocatepe Üniversitesi
İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
mezunu. Bankacılık
kariyerine 1995 yılında
Türkiye Finans’ta başladı,
1996-2012 arasında
Asya Katılım Bankası’nda
çeşitli kademelerde
görev yaptıktan sonra
Ziraat Bankası yönetim
kurulu üyeliğine getirildi.
2014 yılından itibaren ise
Halkbank’a önce finansal
yönetim ve planlama
ardından esnaf ve KOBİ
bankacılığından sorumlu
genel müdür yardımcısı
olarak atandı.

“Dünyada sattığınız
mal vazgeçilmez
bir ürünse rahat
konumdasınız. Ama
herkesin elinde olan
bir mal satıyorsanız
sorunlarınız biraz
daha derin demektir.”
KIMDIR?
1954 yılında Gaziantep’te
doğan Zeki Konukoğlu,
İngiltere Leeds Üniversitesi
tekstil mühendisliği
bölümünden 1979 yılında
mezun oldu. Aynı yıl genç
bir mühendis olarak
başladığı Sanko Grup’ta
yıllar içerisinde pek çok
görev aldı, 1989 yılında İsko
Dokuma İnegöl tesislerinin
kuruluşu ve işletilmesini
üstlendi. Konukoğlu,
2005-13 arasında Sanko’da
yönetim kurulu başkan
vekilliği yaptı, Enerji Grubu
başkanlığını yürüttü.

ÜLKE OLARAK SERBEST
TİCARET ANLAŞMALARINA
TARAF OLMALIYIZ
Bülent Başer

kalacağız. Önem taşıyan bir diğer konu da
lojistik maliyetlerimiz. Rakiplerimiz Çin’den
Mersin’e İstanbul’a 40 dolar maliyetle
mal gönderiyor, biz Avrupa’ya 50 dolara
mal göndermek konusunda zorlanıyoruz.
Özelleştirme furyası içerisinde devlet tek
satışta maksimum kârı nasıl elde ederim
diye baktı. Halbuki liman özelleştirmeleri,
nakliyelerin ve elleçlemelerin rekabetçi
fiyatlarla oluşturulması şartı gözetilerek
yapılmalıydı. Oysa sonuçlanan özelleştirmeler,
Türkiye’nin uluslararası pazarlarda nakliye
konusundaki rekabetçiliğinin önünü kapattı.
Bu hatadan dönülmesi gerekir. Şimdi
neredeyse herkes sanayi bahçesine bir liman
koyma peşinde. Kore’ye, Çin’e, ABD’ye veya
Suudi Arabistan’a baktığınızda nakliyelerin
ve lojistik hizmetlerinin rekabetçi şekilde
verildiği limanları olduğunu görüyorsunuz.
Kanun yapıcıları yönlendirmesi gerekirken
bizim sivil toplum örgütleri, burada kâr var
diye liman özelleştirmelerine giriyor. İran
ve Rusya ile tercihli ticaret anlaşmasının
imzalanması için sivil toplum örgütlerinin
öncülük etmesi gerekir. Gümrük Birliği buna
engel değildir, bize bu hakkı tanıyor. İran ve
Rusya ile aldığımız doğal gaz karşılığı mutlaka
bir mahsuplaşma sistemi gerekiyor. Halkbank
veya Ziraat Bankası’nda özel hesaplar açılmak
suretiyle doğal gazın belli bir kısmının Türk
katma değeri yani yerli girdi oranı yüzde 50’nin
üzerinde olan ürünlerle mahsuplaşmasının
yolu açılması lazım. Cezayir, Rusya veya
İran ile bu kapının açılması lazım. AB’nin
Türkiye’nin ekonomik çıkarlarını gözetmeden
yapmakta olduğu serbest ticaret anlaşmalarına
müdahil ve taraf olmak için istişarelerde
bulunmak zorundayız. Birlikte çalıştığımız
Avrupalı hukuk firması bunun bizim yasal
hakkımız olduğunu çok açıkça ifade etmiştir.

VEHBİ CANPOLAT - Gelişmekte olan ülkelerin
genellikle ilk yaptığı iş ucuz işçilik nedeniyle
konfeksiyondur. Ve konfeksiyon yaparken
de hammaddeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Aşağıda Akdeniz, yukarıda Moldova, Ukrayna
ve çevresindeki ülkelerin hepsinde gelecekte
gelişecek olan ilk iş konfeksiyondur ve bu
ülkelerin hammaddeye ihtiyacı olacak. Keşke
etrafımızdaki tüm ülkelerle serbest ticaret
anlaşmalarımız olsaydı, diye düşünüyorum.

İSMAİL GÜLLE - 2013’te Rusya’ya ihracatımız
tekstil sektörü olarak 1 milyar dolardı. Ama
ülkedeki iç dinamiklerden dolayı geçen yıl
bu rakam 475 milyon dolara düşmüştü. Bu
senenin ilk dört ayında 22 milyon dolar oldu.
Amerika bizim bitmeyen sevdamız. Bu pazara
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şu anda tekstil ve konfeksiyon ihracatımız
yıllık 800 milyon dolar civarında. Neticede
dört aylık tekstil ve hammaddeleri ihracatında
da 165 milyon dolar rakamına ulaştık. İran hem
çok yakın hem de çok uzak olduğumuz bir
ülke. İran ile bilhassa ticaret anlaşmalarımızın
devletler bazında yapılması gerekiyor. Biz
mücadeleyi sektör olarak yürütüyoruz ama
İran ile bizim dışımızda herkes görüşmeleri
devletler bazında yapıyor.

MEHMET ALİ BERKMAN - Türk-Amerikan
İş Konsey’inde de Transatlantik Ticaret
Anlaşması konusu sık geçiyor. Amerikalılar
topu Avrupa Birliği’ne atıyor.

BÜLENT BAŞER - Anlaşma hukukumuza göre,
Gümrük Birliği sadece sanayi ürünlerini
kapsıyor. Transatlantik Anlaşması ise sanayi
ve tarım ürünlerinin, hizmet sektörlerinin
ve finansal sektörlerin tamamını kapsıyor.
Dolayısıyla Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin
kapsamını geliştirmediği sürece Transatlantik
Ticaret Anlaşması’na üye olma şansı sıfır.
Bu strateji, partiler üstü olmak zorunda.
Sivil toplum örgütleri olarak biz görevimizi
yapmadığımız, her şeyi Ankara’dan
beklediğimiz sürece gol yemeye devam ederiz.

AHMET ÖKSÜZ - Amerika önemli bir pazar. Bizim
sektörümüzün hedef pazarları da gelişmiş
ve büyük ekonomilerdir. Türk-Amerikan İş
Konseyi haricinde bir konsey daha var. ABD
Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanımız
arasında yedi-sekiz sene önce kurulmuştu. İki
tarafın da işadamlarından oluşan bu çalışma
grubuna ben ikinci döneminde üye olarak
girdim. Amerika pazarında özellikle vergi
oranları sebebiyle en çok etkilenen sektör
tekstil. Hem ülkemizdeki Suriyeli mültecilerle
ilgili insancıl bir proje geliştirelim hem de
burada üretilen ürünlerin Amerika’ya vergisiz
gönderilmesi konusunda somut bir yol alalım
istedik. Türkiye’de yüzde 20 gibi bir oranda
istihdam ile mültecilere iş imkanı sağlayalım,
sağlanacak bir vergi muafiyetiyle de ABD’de
ticaretimizi geliştirelim yönündeki önerimiz
Amerika tarafında büyük ilgi gördü. Amerika
kanadının başkanı “Biz bunu iki ülkenin
ortak görüşü olarak kotasız/tarifesiz sunalım”
dedi. Çalışmalara başladık. 19 Mayıs’ta ABD’de
müsteşarlar arasında toplantı yapıldı.
Prof. Dr. EMRE ALKİN - Ekonomi Bakanlığı’nın
TTIP konusunda aşırı duygusal bir yaklaşımı
var. Bu konunun öne çıkarılması, diplomasinin
sonuna kadar zorlanması çok önemli. Yanı

Ege İhracatçı Birlikleri
(EİB) Koordinatör
Başkanı Sabri
Ünlütürk, ihracat
kilogram değerleri
bakımından sektörün
alması gereken yol
olduğuna değindi.

5.27

MİLYAR DOLAR

Türkiye tekstil ve
hammaddeleri
sektörünün
1 Ocak-18 Temmuz
2016 döneminde
gerçekleştirdiği
ihracat büyüklüğü.

11 ~12

H A L K B A N K O RTA K A K I L T O P L A N T I L A R I

Sanko Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki
Konukoğlu, Çin’i bir
tehdit değil bir fırsat
olarak gördüklerini
belirterek “Ülke o kadar
büyük ki, hepimize
yer var” dedi.

4.6
$/KG

Tekstil ve
hammaddeleri
sektörünün bugün
itibarıyla ihracat
birim değeri.
2015 yılı itibarıyla
Türkiye’nin genel
ihracatta kilogram
fiyatı ise 1.34 $/kg.
Yüksek teknoloji
ürünlerinde
kilogram başına
düşen birim değer
10.2 $’a çıkıyor.

sıra sosyal bir yatırım önerisi ile, Suriyeli
mültecilerin istihdamı için yeni bir projeyle
gelmişsiniz...

SABRİ ÜNLÜTÜRK - Bu çok doğru bir proje.
Türkiye’nin her yerindeki birçok işletme
bundan faydalanabilir. Sadece tekstil değil,
başka sektörler de bunu kapsayabilir.
VEHBİ CANPOLAT - Bence farklı sektörlere
yaymamak lazım, çünkü Suriyelilerin
çalışabilecekleri sektör konfeksiyon.
Sektörümüzün ABD’ye ürün satması
konusunda önündeki en önemli engel yüksek
vergiler olduğundan bu projenin vergi boyutu
düşünüldüğünde sadece tekstil sektörüyle
sınırlı kalması daha doğru olur.

Prof. Dr. EMRE ALKİN - Sektör şu anda istihdam,
katma değer, yerli girdi açısından ne durumda?
2023’te tekstil için belirlenen 20 milyar
dolarlık ihracat, sektör için gerçekleştirilmesi
kolay bir hedef sanki. Bunun yanı sıra inovatif
ürünlerle katmedeğer yaratmak konusunda
başkanlarımızın görüşü nedir?

SABRİ ÜNLÜTÜRK - 20 milyar dolar ihracat hedefi
tekstil sektörü için ulaşılamaz değil. Tabii

dünya hammadde fiyatlarının uzun bir süredir
en dipte seyretmesinden dolayı hepimizin
ciroları değişim gösteriyor ama uzun vadeli
perspektife baktığımızda hammadde
fiyatlarının daha yüksek seviyelere geldiği,
tekstil firmalarının iş hacminin arttığı
dönemler gelecektir. 2023 hedefi bizim için
katma değeri yüksek ürünler üretmek ve
ihraç etmek anlamına geliyor. Bununla ilgili
biz ev ödevlerimizi tam olarak yaptık mı?
Sektör olarak tam anlamıyla yaptığımızı
söyleyemeyiz. İhracat kilogram değerine
baktığımızda arzu edilen noktada değiliz.
Bazı firmalar bunu başarmış durumda ama
sektörün ortalamasına baktığımızda katma
değerli ürün üretiminde önümüzde uzun bir
mesafe var. Ar-Ge, inovasyon ve tasarımı bir
arada değerlendirmek gerekir. Firmalarımızın
önemli bir bölümü, artık kendi tasarımı
olan ürünleri satar hale geldiler. Bu alandaki
yarışmaların faydası olduğunu düşünüyorum,
İTHİB’in bu konudaki çalışmalarını takdir
etmek gerekir. İhracatçı Birlikleri ve TİM’in
düzenlediği inovasyon haftaları ile inovasyon
ve Ar-Ge’nin önemi hem firmalara, hem
tekstil sektörüne hem de diğer sektörlere
anlatıldı, farkındalık düzeyi artırıldı. Türk
tekstil ve hazırgiyim sektörünün Ar-Ge

With

merkezi olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon
İhracatçı Birlikleri İTA Eğitim, Araştırma ve
Danışmanlık (İTKİB İTA) şirketinin sektöre
fayda sağlayacağını umuyorum. EİB’de İTA’dan
daha küçük bir Ar-Ge merkezi kurduk ve
burada koruyucu tekstil ürünleri geliştirmek
istiyoruz. Sektördeki şirketlerin bir bölümünün
buna benzer dönüşüm projelerine emek
harcaması gerekiyor.

MEHMET ALİ
BERKMAN
Aksa Akrilik Sanayii
Yönetim Kurulu Başkanı

AHMET ÖKSÜZ
Kipaş Pazarlama
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. EMRE ALKİN - Halkbank’a bir sorum
olacak. Tekstil firmaları karşınıza kredi
talebiyle geldiğinde bilançoyu bakıp hangi
hikayeleri dinlemek istersiniz? Tasarımmarka-inovasyon konusunda belli noktaya
gelmiş firmalar sizi heyecanlandırır mı?

ERDAL ERDEM - Herkesin bir uzmanlık
alanı var ve bizim uzmanlık alanımız
da bilanço. Ama firmalarımızın taşıdığı
vizyon, yarattıkları katma değer bizim
açımızdan önemli. Uluslararası bankacılık
standartlarınca bu kriterler, sürekli revize
edilse de kredi değerlendirmelerinde ana
unsur bilançodur. Bir şirketin yüksek katma
değerli ürün yaptığını bilançodan tespit
ediyoruz. Bilançolardan bağımsız şekilde
firmalarımızın ürünlerinin niteliğine bakarak
bir değerlendirme süreci yürütme şansımız
yok. Çünkü söz konusu ürünün kalitesini,
uluslararası piyasada tutunup tutunmayacağını
sektördeki profesyoneller değerlendirir, biz
finans tarafına bakarız. Yatırım kredilerinde
firmaların beklentisi, düşük maliyetli olması
ve nakit akışının teminatını oluşturması
yönünde elbette. Fakat sektördeki mali
kayıtlarda yeterli düzen olmaması ve
bilançoların firmaların durumunu bütünüyle
yansıtmaması bizim açımızdan bir sorun.

Prof. Dr. EMRE ALKİN - İfade ettiğiniz bu nokta çok
önemli.

ERDAL ERDEM - Biz bir kamu bankası olarak
halka açık bir şirketiz. Yatırımcılarımız,
bilançomuzu günü gününe denetliyor.
Denetçilerimiz yapacağımız artışların kredi
vadelerindeki uyum ya da uyumsuzluğunu
takip ediyor. Kamu bankası olma özelliğimizi
kaybetmeden, ülkenin bilançosunu dikkate
alarak hareket etmeye çalışıyoruz. Halkbank
başta olmak üzere kamu bankalarının özel
sektörün büyümesi, finansmanı ve orta/
uzun vadede büyük şirketlerin yaratılması
konusunda ciddi gayreti var. Sektör açısından
yeterli değil elbette, çünkü ülkemizdeki
sermaye birikiminin yeterli olmaması
şirketlerin kaynak ihtiyacını artırıyor.

“Üreticiler olarak
kendi ülkemizin
ihtiyacı olan teknik
tekstildeki fırsatları
kaçırmamamız
gerekiyor. Teknik
tekstilin gelişmesi
için öncelikle bir
pazara ihtiyaç var.”
KIMDIR?
1970’te Kahramanmaraş’ta
doğan Ahmet Öksüz, Yıldız
Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümünden
mezun olduktan sonra
Florida Üniversitesi’nde
master yaptı. TOBB’da
Konfeksiyon Sektörü
Meclisi başkanlığı yaptı.
Halen İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB) yönetim
kurulu üyesi. Ayrıca Ekonomi
Bakanlığı Türkiye-ABD İş
Konseyi üyesi.

“Hedefimiz yatırım,
ekipman ve bilgi
teknolojilerinin dahil
olduğu sanayi 4.0
ise bize en başta
eğitimli işgücü lazım.”
KIMDIR?
İstanbul Erkek Lisesi’nin
ardından ODTÜ İdari
Bilimler Fakültesi Sanayi
Yönetimi’ni bitiren Mehmet
Ali Berkman, daha
sonra ABD Syracuse
Üniversitesi’nden MBA
derecesi aldı. 1972’de Koç
Grubu’nda çalışma hayatına
atıldı. Berkman, bugün
Akkök Holding’de yönetim
kurulu üyesi ve icra kurulu
danışmanı olarak görev
yapıyor. Gruba bağlı pek
çok şirkette yönetim kurulu
başkanlığının yanı sıra
Dowaksa’da yönetim kurulu
başkan vekilliğini üstlendi.

2023’TE 20 MİLYAR DOLAR
İHRACAT HEDEFİ TEKSTİL
İÇİN İMKANSIZ DEĞİL.

Sabri Ünlütürk

13 ~14

H A L K BA N K ORTA K A K I L TOPL A N T I L A R I

AHMET ŞİŞMAN
Hassan Tekstil
Yönetim Kurulu Başkanı

SABRİ ÜNLÜTÜRK
Ege İhracatçı Birlikleri
(EİB) Koordinatör Başkanı,
Sun Grubu Başkanı

“Tekstildeki herkes
mutlaka karbon
üzerine odaklanmalı.
Yakın gelecekte
pervaneler, uçaklar,
uçak balataları ve
otomobillerin çoğu
karbondan olacak.”
KIMDIR?
1976 yılında İstanbul’da
doğan Şişman, Marmara
Üniversitesi Maliye
Bölümü’nü bitirdi. Lisansüstü
eğitimini İngiltere’de
University of Middlesex’de
finans üzerine tamamladı.
2006-14 arasında İstanbul
Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçı Birliği’nde
(İTHİB) yönetim kurulu
üyeliği yaptı. 2014’ten bu
yana ise başkan yardımcılığı
görevini yürütüyor.

“20 milyar dolar
ihracat hedefi
tekstil sektörü için
ulaşılamaz değil.
Ancak katma değeri
yüksek ürünler
üretmek ve ihraç
etmek anlamında
ev ödevlerimizi tam
olarak yapmadık.”
KIMDIR?
1958 İstanbul doğumlu
Sabri Ünlütürk, Ege
Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği’nden mezun.
Aile işi olan kimyasal
maddeler üretimi konusunda
deneyim kazandıktan
sonra 1987 yılında Şükrü
Ünlütürk ile Sun Tekstil’i
kurdu. Halen Ege Tekstil
ve Hammaddeleri İhracatçı
Birlikleri yönetim kurulu
başkanı, TİM denetim
kurulu üyesi ve EİB
koordinatör başkanı olarak
görevlerini sürdürüyor.

SERMAYE YETERSİZLİĞİ
VAR AMA ÇÖZÜMÜ SÜREKLİ
BORÇLANMAK DEĞİL.

Mehmet Ali Berkman

Bankalar, finansmanı yurtiçindeki mevduatlar
veya uluslararası piyasalardaki finans
kaynaklarından sağlıyor ve sendikasyonlarla
yabancı para kaynaklarını doğrudan size
aktarıyor. Uluslararası piyasadan bu kaynağı
talep ederken yurtdışındaki banka bize “Senin
özkaynağın nedir ve kredileri neye göre
kullandırıyorsun? Hangi rating notuna sahip
firmalara, hangi teminatlarla kullandırıyorsun”
diye soruyor ve bunu ince bir hesapla önümüze
koyuyor. Bundan kaçma şansımız yok. Şu
anda Türkiye’de bankacılık sektöründeki
kredi mevduat oranı çok yüksek, ama bu
yurtdışından geliyor. Dolayısıyla o kaynağa
sahip olan kuruluşları da biz bilançomuzla
ikna etmek zorundayız. Bilanço hepimiz için
problem. En büyük arzumuz, reel sektörün
kısa zamanda hızla büyümesini sağlayacak
finansman şekillerini ortaya koymak.

MEHMET ALİ BERKMAN - Bizim ülke olarak
orta gelir tuzağından çıkmamızın yegâne
yolu, bugünkü ürün ve ihracat yapısını
farklılaştırmamız. İhracatımızın kilogram
değeri 2 dolar civarındaysa ve bunu biz 5
dolara çıkarmak istiyorsak çok farklı bir
yaklaşım gerekiyor. Ar-Ge ve inovasyonu dahil
etmeksizin bile bizim için bu çok zor değil.
İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak için
yapılması gerekenleri özetlersem sanayicinin
kontrolü dışında olan faktörler var: Mevzuat,
eğitim sistemi, kanun ve yönetmelikler,
maliye ve ekonomi politikaları, ithalat-ihracat
mevzuatı ve teşvik sistemi var. Bu kadar çok
‘var’ın yanında bir de işe burnunu sokanların
sayısındaki fazlalık var. Bakanlar kurulunda üç
başbakan yardımcımız var, üçü de ekonomici...
Ekonomi Bakanlığı var, Maliye Bakanlığı var,
Sanayi Bakanlığı var, Kalkınma Bakanlığı var,
Ulaştırma Bakanlığı var, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı var, Enerji Bakanlığı var. Yani yedi
bakanlığın yanında ekonomi kökenli üç
başbakan yardımcımız daha var. Sanayicinin
kontrolünde olan faktörlere bakalım... İnsan
kaynakları ve üretim teknolojilerine yatırım,
Ar-Ge ve inovasyon. Bu faktörler arasındaki
bağlantıları hatasız bir çalışma haline
getirebilirsek, bazı hayallerimiz hakikat haline
gelebilir. Rahmi Koç derdi ki, “Aman çocuklar
vizyonunuz illüzyon olmasın”. Çünkü vizyonla
hayal arasında zaman çizgisi var. Hayalinizi
çok üst düzeyde, belirlediğiniz süreyi de çok
kısa tutarsanız –mesela ihracatı yedi yılda 150
milyar dolardan 500 milyar dolara çıkaracağım
gibi– o zaman bunun bir illüzyon haline
gelme riski var. Ama bu şartları yerine getirip
350 milyar dolara çıkarım derseniz gerçekçi
olur. Ar-Ge bir iklim meselesidir. Hedefimiz
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yatırım, ekipman, bilgi teknolojilerinin dahil
olduğu sanayi 4.0 ise bize en başta eğitimli
işgücü lazım. Bizim yazılımcımız çok az, hatta
maalesef yok. Sonra etkileşim için kümeleşme
yapmamız lazım. Akademik çevreler
ve üniversiteler gibi üretim zincirindeki
oyuncuların hepsini bir araya getirirsek bu
kümeleşme kendi içinde ciddi sinerji yaratır.
Biz Arçelik’teyken İTÜ ve ODTÜ’nün doktora
öğrencileri bizim laboratuvarda çalışırlardı,
sömestr sonunda notları biz verirdik. Bu
süreci hızlandırmak istiyorsak çok dikkatli
şekilde yabancı ortaklıklar kurmamız
lazım... Kontrolümüzün dışındaki tüm
olumsuz faktörlere rağmen kendi şartlarımızı
oluşturup uluslararası çapta bir destek ve
makro düzeyde iklim yakalayabilirsek başarılı
olabiliriz. Ülkemizde klasik teşvik, vergi
avantajları üzerine bina edilmiştir. Ekonomi
Bakanlığı bunu değiştirmeye çalışıyor.
Halbuki biz Akkök Grubu olarak mesela
Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile çalışıyoruz.
Devletten karbon elyaf üretimi konusunda
ciddi destek aldık. Projeyi inceliyor ve
karşılıklı müzakere ediyorlar. Ve size peşin
bir para veriliyor. Karşılığında bir teminat
mektubu alınıyor. Eğer belirlenen süre içinde
belirlenen şartları karşılayacak şekilde üretimi

gerçekleştirirseniz bu para hibe ediliyor.
Gerçekleştiremezseniz teminat mektubunun
karşılığını getir diyorlar. Sen bir risk alıyorsun,
o da bir risk alıyor. Ülkede sermaye yetersizliği
var mı var. Ama bunun çözümü sürekli
borçlanmak değil. Ayrıca döviz üzerinden
borçlandığınızda kur farkı yüzünüze çarpıyor.

Hassan Tekstil Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet
Şişman, “Teknik tekstilde
ilerlemek istiyorsak,
geliştirilen ürünler kamu
alımlarıyla desteklenmeli
ve uygulamalar
denetlenmeli” diyor.

Prof. Dr. EMRE ALKİN - Sözünüzü unutmayın,
dünyadaki işletmelerin yüzde 42’si, ilk üç
ayda işletme sermayesini kaybediyor. Parantez
açarak bilgiyi verelim, çünkü şok edici bir şey
değil yani...

MEHMET ALİ BERKMAN - Dolayısıyla proje
yapıyorsunuz ve size ilerde mahsup edeceğim
dediği rakama göre peşin bir para alırsınız
ve sermaye olarak bunu kullanırsınız. Bunu
hibe etmez ama ilerde sizden full vergi
alır. Firmaya denilir ki, “ben seni beş yıl
destekledim, sen olgunlaştın, uluslararası
piyasaya girdin, ihracat da yapıyorsun, şimdi
de ben senden makul bir vergi alıyorum”
der. Siz de firma olarak işletme sermayesi
kaybetmeden sistemin içine girersiniz. Peki
bu modeli bir öneri olarak dokuz bakanlıktan
kime anlatacaksınız? Bir koordinasyon
kurulu kurulur ve proje bazlı gelen teklifler

18.
Türkiye’nin teknik
tekstil ihracatında
dünyadaki yeri.
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Halkbank Genel
Müdür Yardımcısı
Erdal Erdem,
bankaların ürün
niteliğine bakarak
firmaları bilançolardan
bağımsız şekilde
değerlendirme
şansının olmadığına
dikkat çekti.

%1
Teknik tekstilin
ülkemizin genel
ihracatından yılda
ortalama 1.5 milyar
$ ile aldığı pay. Bu
kalemde en fazla
ihracat yapılan ilk
beş ülke Almanya,
Fransa, İtalya,
Rusya Federasyonu
ve ABD şeklinde
sıralanıyor.

Herkese teşvik vermek kimseye vermemek
anlamına da geliyor. Burada Sophie’nin
Seçimi gibi zor bir seçim var kabul ediyorum.
Dolayısıyla geleceğin çocuğunu seçeceğiz.

bu stratejik hedeflere bire bir karşılık gelen
yani ürüne yönelik veya sektöre yönelik
hedefler çerçevesinde değerlendirilir. Bölgesel
teşvikler belli bölgelerin kalkınmasına yönelik
değil ürüne veya sektöre yönelik olur. Ama
böylesi bir modeli şu anda olduğu gibi dokuz
bakanlıkla birden gerçekleştirmek mümkün
değil. Botaş şu anda karbon elyaf ile boruları
güçlendirme yatırımına gidiyor. İhaleye
çıkıyorlar ve belirlenen şartlar arasından bir
tanesi bu üretimi 2009’dan bu yana yapıyor
olmak. Ben 2012’de başlamışım, şu anda tüm
dünyaya ihracat yapıyorum ama senin ihalene
giremiyorum. Sonra Botaş, karbon elyafı
Amerika’dan alıyor. Bir önceki bakanımız
Mustafa Elitaş “teşvik konusunda aklınızın
alamayacağı şeyler yapacağız” dedi. Kaç ay
geçti ortada bir şey yok. Yazılım, sanayi 4.0’a
geçmek için olmazsa olmaz. Biz ülke olarak
bugüne kadar orta teknoloji ile haşır neşir
olduk, yüksek teknoloji üretimine girenlerimiz
var ama sayısı çok az. Sanayi 4.0’da ise
makineler birbiriyle konuşacak.

AHMET ÖKSÜZ – Bir kere kendi ülkemizin
ihtiyacı olan teknik tekstilde potansiyeli
üreticiler olarak kaçırmamamız, elimizde
tutmamız gerekiyor. Teknik tekstilin gelişmesi
için öncelikle pazara ihtiyaç var. Avrupalı bu
alanda pazarı çok açmıyor. Biz son üç-dört
yıldır teknik tekstile bayağı bir odaklandık.
Dört-beş ay önce Milli Savunma Bakanlığı’nın
kurşun geçirmez yelek ihalesine de girdik.
İki yerli, üç de yabancı olmak üzere beş firma
bu ihaleye girdik. Uzakdoğu’da biliyorsunuz
teknik tekstil ile elyafları çok gelişmiş
durumda. Bizim mevzuatımızda yüzde 15
avantaj olması gerekirken bu uygulanmıyor.
Amerika’ya bakıyorsunuz, ordusu “Made in
USA” olmayan hiçbir şeyi giymiyor. Bizde
öyle değil, ihale var. Peki bu koşullarda yerli
sanayici nasıl gelişecek?

Prof. Dr. EMRE ALKİN – Yüksek teknoloji ve

BÜLENT BAŞER - Bizim sanayi stratejisi

inovasyon ve Ar-Ge’yi kullanmadan hiç bir
şey olmayacağını kabul ediyorsak seçici
ve çeşitlendirilmiş aksiyonlara ihtiyaç var.

belgesine koyduğumuz eylem planlarından
bir tanesi de budur. 11. Madde’de yerli malı
uygulamasının sanayide teknolojik dönüşüme

With

yıllık bazda etkisinin değerlendirileceği
yönünde Sanayi Bakanlığı’nın taahhüdü var.
Bizim eklediğimiz madde şudur: Kanun zaten
emrediyor, en az yüzde 51 katkı oranı olması
gerekir, bununla ilgili olarak yerli üreticilere
yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacaktır. Ama
bunu kamu kurumları için zaruri değil,
ihtiyari olarak bıraktı. Yani kamudaki ilgili
kanun maddesine veya yönetmeliğe bunun
“zorunludur” ibaresiyle eklenmesi gerekiyor.
Sayın Berkman’ın görüşlerini tamamıyla takdir
ediyorum, destekliyorum ama yine hep şunu
söylüyorum: Biz sivil toplum örgütleri olarak
kanun maddelerinde değişiklik önerilerini
etkili gerekçelerle yapmadığımız sürece
sorunun parçası olmaya devam ederiz.

BÜLENT BAŞER
TOBB Tekstil Meclisi Üyesi,
Başer Holding Başkan Yardımcısı

ALİ SAMİ AYDIN
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri
ve İşadamları Derneği
(TETSİAD) Başkanı, Aydın
Tekstil Genel Müdürü

“Türkiye’nin TTIP’de
yer almıyor olması,
sadece ABD ve
NAFTA’da değil,
AB pazarında da
çok büyük kayıplara
sebep olacaktır.”

MEHMET ALİ BERKMAN - Doğru. Zaten hukuk
ve mevzuat diye baştan söylediğim
kontrolümüz dışında olan konuları öneri
haline getirmemiz lazım. Geçenlerde Maliye
Bakanlığı’na özelleştirmelerdeki KDV
konusunda süregelen yanlış bir uygulamanın
değiştirilmesini önerdik. Bu tür uygulamaları
tabii sıkıntı yaşadığınız zaman görüyorsunuz.
Öngörülmediği için de mevzuat üstüne
ilavelerle değiştiği için zamanla ipin ucu
kaçıyor. Önünüze bir torba kanun geliyor takip
bile edemiyorsunuz. Hukukçularınızın ve mali
müşavirlerinizin sizi ikaz etmesi lazım. Yoksa
kalem kalem takip etmeniz mümkün değil.

Prof. Dr. EMRE ALKİN - Elektronikle de mevzuat
takip edilemiyor ki, bir denetçi gerekiyor.

Prof. Dr. ÜMİT ÖZLALE - Orta gelir tuzağından
çıkan ülkeler sanayi ve dış ticaret politikalarını
aynı potada eriten bir anlayışla ilerliyorlar.
Japonya’nın ünlü MITI’si (Ministry of
International Trade and Industry) bunun
iyi örneklerden biri. Özellikle küresel
krizden sonraki dönemde birçok ülke sanayi
politikasını yeniden hatırladı ve “seçici sanayi
politikası” adı altında sanayi 4.0 ile uyumlu ve
koordineli bir politika anlayışı geliştirdiler.
Prof. Dr. EMRE ALKİN - Bir bakanlık
konsolidasyonundan söz ediyorsunuz.
İşadamının muhatap olduğu kamu düzenleyici
otoritelerinin biraz daha konsolide olmasında
fayda var. Birbirinden ayrılmayan unsurları
ayrı muhataplarla ayrı müzakere etmek sonuç
almayı zorlaştırıyor.
MEHMET ALİ BERKMAN - Artı bir konu daha
var. Bakanlık, müsteşarlık seviyesinde
alınan stratejik kararların uygulanmasında
uygulayıcıların yeterli olup olmadığı çok

“Pamuk ülkesiyiz
ama pamukla ilgili
ticaretin yönü ve
sentetikteki yatırım
trendleri konusunda
bir yol haritası
çizilmesi lazım.”
KIMDIR?
1969’da doğan Ali Sami
Aydın, ABD’de dil eğitimi
aldıktan sonra 1990 yılında
iş hayatına atıldı. Aydın
Mensucat Döşemelik Kumaş
Sanayii’nde yönetim kurulu
başkan yardımcılığının
yanı sıra Türkiye Ev Tekstili
Sanayicileri ve İşadamları
Derneği’nde (TETSİAD)
yönetim kurulu başkanlığı
ve İSO Dokuma Kumaş
Sanayii Meslek Komitesi’nde
başkan yardımcılığı
görevlerini yürütüyor.

KIMDIR?
1957 yılında Malatya’da
doğan Bülent Başer, Robert
Lisesi’nin ardından İngiltere
Bradford Üniversitesi’nde
endüstriyel işletme eğitimi
gördü. İş yaşamına 1981
yılında Başer Kimya’da başladı.
1986-94 yılları arasında
Başer Colgate’in çeşitli
kademelerinde yöneticilik
yaptı. 1995’te Başer Holding
Kimya Grubu başkanlığına
getirildi. Tarsus Tekstil’de
koordinatörlük, Aschem
Petrokimya’da yönetim kurulu
başkan yardımcılığı ve genel
müdürlük görevlerini üstlendi.

TEKNİK TEKSTİLİN
GELİŞMESİ İÇİN ÖNCELİKLE
PAZARA İHTİYAÇ VAR

Ahmet Öksüz
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Prof. Dr.
ÜMİT ÖZL ALE

şüpheli –özellikle de bazı bakanlıklarda–.
Onlara dert anlatamıyorsunuz. Yukarıdaki
bakan konuyu yönlendiriyor, aşağıya inip
de o karar mevzuat ve yönetmeliğe dönüşüp
doğru uygulamaya geçinceye kadar akla arayı
seçiyoruz.

Özyeğin Üniversitesi
Ekonomi Bölümü Başkanı

VEHBİ CANPOLAT
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği (TTTSD) Başkanı, Migiboy
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

“Orta gelir tuzağından
çıkan ülkelerin önemli
bir bölümü, sanayi ve
dış ticaret politikasını
aynı potada eritip
‘seçici’ bir sanayi
politikası benimsedi.”
KIMDIR?
2001’de Boston College’dan
ekonomi doktorasını alan Ümit
Özlale, 2013 yılından beri
Özyeğin Üniversitesi İşletme
Fakültesi Ekonomi Bölümü
başkanı olarak görev yapıyor.
Daha önce Bilkent Üniversitesi
ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde öğretim
üyeliği yapan Özlale, TÜBİTAK
tarafından 40 yaş altında
başarılı bilim insanlarına verilen
ödülün de sahibidir. 2015’ten
bu yana İTHİB ekonomi ve
yönetim danışmanlığı görevini
de sürdürüyor.

“Aşağıda Akdeniz,
yukarıda Moldova,
Ukrayna ve
çevresindeki ülkelerde
gelişecek olan ilk iş
konfeksiyon. Ve bu
ülkelerin hammaddeye
ihtiyacı olacak.”
KIMDIR?
1959 yılında Elazığ’da
doğan Vehbi Canpolat,
Marmara Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi mezunu.
Halen Çorlu-Kırklareli ve
Kahramanmaraş’ta kurulu iplikörme-boya-baskı işletmeleri
bulunan Migiboy Tekstil’in
yönetim kurulu başkanlığını
yürütüyor. İTHİB’de yönetim
kurulu üyeliğinin yanı sıra
İSO’da Meclis Üyesi ve Türkiye
Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği’nde (TTTSD) başkan
olarak görev yapıyor.

TÜRKİYE’DEKİ SORUNLARIN
TEMELİNDE BÜROKRATİK
DİRENÇ YATIYOR
İsmail Gülle

AHMET ŞİŞMAN - Teknik tekstilin gelişmesi
konusunda söylemek istediğim şeyler var,
müsaadenizle... Aşağı yukarı 80. senesini
dolduran bizim grupta ben üçüncü kuşak
yöneticiyim. Genel olarak teknik ürünler
yapıyoruz. Ancak alıcı bu teknik özellikleri
talep etmezse siz istediğiniz kadar yeni ürün
geliştirin satamıyorsunuz. Kendi ülkenize
satamadığınız bir ürünü de yurtdışına hiç
satamıyorsunuz, çünkü referansınız olmuyor.
Biz son 12-13 senedir Ar-Ge yapıyoruz. Nefes
alan, su geçirmeyen, geç tutuşan bir afet
çadırı ürünü geliştirdik, bunu geliştirmemize
rağmen hatta Kızılhaç da almasına
rağmen Kızılay’a veya AFAD’a bu çadırları
satabilmiş değiliz. İhale kanunundan dolayı
veya çevre ilişkilerinden dolayı bu ürünü
satamayacağız ve büyük ihtimalle bu segmenti
sürdürmeyeceğiz. Karayolları ile birlikte
karbon elyaflarla ilgili viyadüklerin donmasını
önleyecek bir proje geliştirdik. Herhangi bir
yerinden kesilse bile karbonun iletkenliğini
kullanarak kopmayan ve elektrikle ısınan
bir ürün olacak bu. İstanbul’da belediyede bir
arkadaşım vasıtasıyla üst geçitlerin donmasını
ve yayaların kaymasını önlemeyecek şekilde
basamakların kaplanması işi için gittik...
Şimdi iki numune yapacağız. Bu ülkede
teknik tekstil gerçekten isteniyorsa gelişecek.
Mesela geotekstiller ülkemizde hakkıyla
kullanılmıyor. Polipropilen olması gerekirken
pamuktan geotekstil yapılıyor. Koymasanız
ince mıcır kullanılacak yol çökmeyecek ama
pamuk kullanılıyor ve yol çöküyor. Teknik
tekstili gerçekten bir yere getirmek istiyorsak
birilerinin bunu denetlemesi gerekiyor. Belki
bir sivil toplum kuruluşu devlete de önerilerle
gittiği zaman dikkate alınır. Tekstildeki üretici
ve Ar-Ge’si olan şirketler mutlaka karbon
üzerinde çalışmalı. DowAksa’nın da içinde
olduğu bir ekiple bu konuda çalışılabilir,
çünkü yakın gelecekte pervaneler, uçaklar,
uçak balataları, otomobillerin çoğu karbondan
olacak. Avrupa’daki ortaklarımızla karbon
üzerine çalışmamın da bir nedeni bu. Bu
ürünlerin çoğunluğunun alıcısı devlettir. Bu
alanın gelişmesi için devletin satın almasa bile
en azından denetim yapması gerekir.
ZEKİ KONUKOĞLU - Teknik tekstil segmentinin
geliştirilmesi konusunda dikkat çekmek
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istediğim bazı noktalar var. Sene 2000-2005
arasında bizim Güneydoğu’daki fabrikalarınıza
bol yıldızlı bir arkadaşımız geldi ve “Neden
siz Sanko olarak devlet ihalelerine teklif
vermezsiniz” diye sordu. O gün şunu
anlatmaya çalıştık: Siz bu ihale kanununda
bir fiyat çıkarmışsınız, bir şartname
koymuşsunuz. Böyle bir şartname olamaz.
Peki bu kadar ulaşılması zor, şartları ağır bir
şey istiyorsun karşılığında yaptığın ödeme
nedir? En ucuz fiyat. Biz ne yapıyoruz Sanko
olarak? Biz birçok ihalenin projesini teslim
ettik ama şahsen kendimiz girmedik. Bunun
böyle olmayacağını da ifade ettik. Oysa bir
sektör yaratılabilir. Teknik tekstil, askeri tekstil
konusunda tecrübe kazanırız, bütün dünya
müşterimiz olur. Kendi ordunu giydirmeden
Fas, Tunus ordusunu nasıl giydireceksin?
Devletin ihale şartnamesine ağır koşullar
koymak yerine, bakışı ‘ben bu sektörü nasıl
geliştiririm’ olmalı. Bizim devletimizin anlayışı
ise ben nasıl cezalandırırım, ben içinden
nasıl pay alırım şeklinde... Ben devlet sadece
alım yapsın demiyorum, yüzde 25-30 fazla
ödesin en iyi şirketi yukarı taşıyalım ve hep
beraber ödüllendirelim diyorum.Gelelim
2023 meselesine... Cumhurbaşkanımız 2023
diye bir hedef koydu. Siyasiler, sektörler

bu hedefe ulaşmak için gayret ediyoruz.
Şimdi 2023’e yedi sene kaldı. Bu yedi senede
hedeflerin tamamı yerine getirilemeyecek,
bunu anladık. 2023’te yapamadıklarımızı
gelin 2053’te tamamlayalım. Bu ülkenin en
büyük gücü insan, insan olmadan ve insanı
eğitmeden bir yere gelme şansınız yok. Bize
üniversiteden öğrenciler geliyor, ya Ar-Ge’de
ya da pazarlamada çalışmak istediklerini
söylüyorlar. Peki güzel evladım hadi seni ArGe departmanına aldık, neyi geliştireceksin?
Sen ürün yapmayı biliyor musun? Ürünü
tanımıyorsun bile... Pazarlamacı tanımadığı
malı satmaya çalışıyor. Böyle bir dünya
yok. Üniversitedeki hocalara görev düşüyor.
Amerika’da okuyan öğrencilerin üçte birine
yakını Çinli. Çin için çok pozitif, bizler için
çok tehlikeli bir durum. Bence biz de benzer
bir politika uygulamalıyız. Şu anda en çok
konuşulan konu bizdeki üniversitelerin
sayıca fazlalığı. ABD nüfusu 400 milyon,
6 bin üniversite var. Türkiye’nin nüfusu
75 milyon, 187 üniversite var. Oranlamaya
bakılırsa demek ki bizim 1000 hatta 1500
üniversiteye ihtiyacımız var. Eğitimin
kalitesini artırmamız lazım. Üniversitelere
gidiyoruz, hangi hocaya dokunsak geçim
sıkıntısı içinde. Peki gerçekten acaba

Aksa Akrilik Sanayii
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Berkman,
bölgesel teşviklerin
katmadeğeri yüksek
ürüne veya sektöre
yönelik planlanması
gerektiğinin altını çizdi.

%12
Sektörün toplam
işgücü içerisindeki
payı. Tekstil, üretimde
Türkiye’nin en fazla
istihdam sağlayan
sektörlerinden biri.
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Katılımcıların ortak
görüş bildirdikleri bir
diğer konu da ihale
şartnamelerindeki
bazı teknik sıkıntıların
aşılamaması idi.
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Tekstil ve
hammaddeleri
sektörünün
geçen yılki ihracatı.

İngiltere’deki, Avrupa’daki hocalar çok yüksek
maaşlar mı alıyorlar? Bizim hocalarımızın
motivasyona ihtiyacı var. İyi anlatan hoca ile,
öğrenciyle iyi temas kuran üniversite hocasıyla
kuramayan arasında fark var. Hocalarımızın
eğitime katkılarını artırmamız lazım. Her
şeyi devletten beklemeyip kendimize düşeni
yapmalıyız. Bundan 15 sene önce Sanko olarak
Uludağ Üniversitesi’ne teklifte bulunduk. Bize
danışman olması için hocalarının en iyisini
istedik ve bir maaş da biz verelim dedik.
Üniversitenin senatosu bunu uzun süre tartıştı
ve dedi ki “Mühendislik fakültesi de böyle bir
uygulama istiyor”. Bursa’da o gün için 50 tane
tekstil firması vardı, her birimizin bir hocaya
sponsor olması motivasyonu artıracaktı,
mühendislik fakültesiyle uygulamaya
geçiremedik. Makine mühendisliği hocalarını
destekleyecek bir sürü sanayi kolu var örneğin.

MEHMET ALİ BERKMAN - Koç Vakfı, üniversitesi ve
lisesine her yıl 30 milyon dolar hibe ediyor.

Prof. Dr. EMRE ALKİN - Altınbaş Vakfı 115 milyon
TL’lik mülkünü Kemerburgaz Üniversitesi’ne
devretti.

ZEKİ KONUKOĞLU - Yıllar önce ülkemizde okul

yaptırma seferberliği vardı, hepimizin aileleri
bu seferberliğe katıldı, binlerce okul inşa
edildi. Ülkemizin kişi başına düşen yıllık milli
geliri 10 bin dolar, bu düzeydeki ülkelerin
vatandaşlarının öğrenim süresi 12. Bizde 5,5 - 6
yıl. Bu nasıl bir şey? Demek ki biz sanayi olarak
görevini yerine getirmiş, bu milli hasılayı
10 bin dolara çıkarmışız ama milli eğitimde
sınıfta kalmışız.

Prof. Dr. ÜMİT ÖZLALE - Üniversite - sanayi
işbirliği üzerinde çok konuşulan ama
hiçbir mesafe alınamayan bir konu. 1995’de
ODTÜ’den mezun olduğum dönemde
sanayiyle işbirliği yapmak neredeyse ayıp
karşılanırdı. Bu konunun önemini size
ABD’den örnek vererek anlatayım. ABD’de
MIT’den mezun olan kişiler şu ana kadar
25 bin 800 şirket kurmuş, 3.3 milyon kişi
istihdam etmişler, 2 trilyon dolarlık ciro
ile dünyanın en büyük 11’inci ekonomisi
olmuşlar. Stanford mezunları 40 bin şirket
kurmuşlar, 5.4 milyon çalışan var, 2.7 trilyon
dolar ciro yaratıp 10’uncu büyük ekonomiyi
meydana getirmişler. Sonuç olarak geldiğimiz
nokta, bu ülkenin zayıf bir eğitim altyapısı ve
önemsenmeyen bir üniversite-sanayi işbirliği
ile üçüncü nesil bir üniversite anlayışına da
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uzak kalmasıdır. Biz eğitim altyapısındaki
bu kadar eksiklikle, üniversite-sanayi
işbirliğindeki bu yerinde sayma haliyle,
üçüncü neslin üniversitede ile büyüme
dinamiklerini de kaçırmış olacağız. Yeni
üniversite mezunlarının Aksa’ya, Sanko’ya
başvurmasının yanı sıra nasıl fikirler
geliştirebileceklerini, bu fikirlerin filizlenmesi
için nasıl yatırım bulabileceklerini, yenilikçi
fikre dayalı bu girişimlerin küresel dünyada
nasıl yankı bulabileceğini araştırmamız
lazım. Evet eğitimde çok açık var. Ekstradan
ekleyeceğim şey girişimci eksikliği de var.
Türkiye’de yaratıcı düşünce denen şey iğdiş
edilmiş durumda. Bunu yapabilen ülkeler
kendi içlerinden 100’ü geçmeyen çalışanıyla
15-20 milyar dolarlık şirketler çıkartabiliyor.
Girişim sermayesi ve risk sermayesinin
sanayi 4.0 ile nasıl birleştirebileceğine bilanço
dışında nelerin ön plana çıkabileceğine
bakmamız gerekiyor. İkincisi sanayi ile
üniversitenin çok daha fazla yakınlaşması
gerekiyor.

Prof. Dr. EMRE ALKİN – Şu anda burada ben
kendi işimi yaparım deyip yapmış olan,
bunu başarmış olan kişiler oturuyor. Bu oran
Türkiye’de yüzde 32, dünyada Yunanistan’ın
önünde ilk sırada geliyoruz. Demek ki,
girişimcilikle ilgili bir sıkıntımız var.
Bilenlerden de öğrenme gayreti içinde değiliz.

BÜLENT BAŞER – Sanayi Eylem Planı’na
da deklare ettiğimiz iki konuyu burada
çözüm odaklı ele aldık diye düşünüyorum.
Birincisi teknik tekstille ilgili konuydu.
Ahmet kardeşim sizden ricam, TOBB Tekstil
Meclisi’nde çalışma grubu oluşturup ihale
şartnamelerindeki ticari ve teknik pürüzlere
odaklanıp bahsi geçen önerileri gündeme
getirmemiz. Çünkü şu anda biz Milli Savunma
Bakanlığı, Emniyet ve Diyanet’e kumaş
veriyoruz. İhale şartnamelerindeki yanlışların
nedenini istişare ediyoruz, bu kapıyı açtılar.
Eskiden bu kapı açık değildi. Biz de eskiden
aracılara veriyorduk. Bunlar o malı nasıl
geçiriyor, aklımız ermiyordu. Şimdi bu iş
bitti. Artık ordu askerimize daha doğru ürün
giydirmek istiyor. Emniyet aynı şekilde... Yine
TOBB sektör meclislerinde bu konuda çalışma
grubu kurup teknik şartnameleri hazırlayan
kişilere ulaşabileceğimize inanıyorum.
TOBB’un –siyasetten uzak şekilde– kanunları
yatırımları, eğitimi, kamu ihalelerini,
teşvikleri, istihdam üzerindeki yüksek
vergileri çözümleyici şekilde çalışma içerisine
girmesi gerekir. Aksi takdirde problemin
parçası haline geliyoruz. Kamudaki kişilerin

çoğunluğu biliyorsunuz, bu konuların
teknik detaylarına hakim değil. Bize sivil
toplum örgütleri olarak bu noktada büyük
görev düşüyor. Eğitime gelince... Eğitmen
arkadaşlarla ciddi bir çalışma yaptık ve OECD
PISA testlerinde Türkiye 45’inci-50’nci sırada.
Kore 1980’li yıllarda milli gelir, ihracat ve
eğitimli insan gücü bakımından her alanda
Türkiye’nin gerisindeydi. Şu anda Kore PISA
testlerinde her yıl ilk 5’te yer alıyor. Obama’ya
2012 yılında sunulan bir rapor, bugün bizim
ülkemizde eğitim alanındaki sorunların
adeta bir özeti. ABD’de öğrenciler neden
mühendislik bölümüne gitmiyor da, Koreli,
Çinli veya Alman öğrenciler mühendislik
fakültelerinde okuyorlar diye soruluyor
raporda. Kore ise şu anda müfredat sayısını
azaltmış ve sadece edebiyat ve matematik
derslerine anaokulu ve ilköğretimde başlamış
durumda. Çocuklara anaokulu seviyesinde
okumayı, okuduğunu anlamayı ve anladığını
yazabilmeyi öğretiyor. Matematik son derece
önemli. İlkokul müfredatına geçen sene
yazılım dersi koydular. TOBB Meclisi’ne
eğitimde de görev düşüyor. Biz eğitimde
sadece öğrencilerin değil eğitmenlerin
eğitilmesi konusunda da çalışmamız lazım.
Bize Colgate’te şunu öğrettiler: Siz yöneticinizi
eğitmiyorsanız, alttan gelene de çok bir şey
yapamazsınız. Eğitimcilerimizin sosyal olarak
dünya insanı olması lazım. Biz dünyadan
kendimizi soyutlamamalıyız.

Prof. Dr. EMRE ALKİN - Bu noktada İsmail
Başkanım şu ana kadar ortaya konulan
meseleler hakkında sizden bir değerlendirme
alacak olursak, eğitimdeki sorunlar veya
bürokrasideki yavaşlık konusunda neler
söylersiniz?..

İSMAİL GÜLLE - Yaptıklarımıza bakınca bu
kadar çarpık bir yapının içinde nasıl başarılı
olmuşuz diye soruyorum. Bu konuştuklarımız
aslında hepimizin bildiğimiz şeyler. Niyeyse
çözüm yolunda yol alamıyoruz. Bir temsilci
olarak kamu ayağına bunları o kadar çok
anlatıyoruz ki, yıkamadığımız bir bürokrasi
var demek ki... Türkiye’deki bu sorunların
temelinde bürokratik direnç yatıyor. Milli
Eğitim’deki sıkıntılardan bahsediyoruz ama
Ak Partili hükümetin yedinci bakanı da
geçenlerde atandı. Her yeni bakan, yeni bir
uygulama demek. Son derece geride kalmış,
yetersiz bir uygulama. Eğitim bütçenin
yüzde 20’sini alıyor, bu masadaki herkes
birer eğitim gönüllüsü, okul yapıyoruz,
burslar veriyoruz, devletin yapması gerekeni
üstleniyoruz. Devletin organizasyon ve

8.2

MİLYAR DOLAR

Tekstil ve
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sektörünün geçen
yılki ithalatı.
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kaliteyi artırması gerektiği bu noktada, 100
senelik Cumhuriyet’te eğitimi konuşuyoruz.
Buradaki her firma ürettikleriyle, Ar-Ge
ile, inovasyon ile kendine göre bir farklılık
yaratıyor. Tasarım yapmasak da ürün
geliştiriyoruz. Tüm bu eksik yapıya rağmen
başarıyoruz. Hedefe bir adım mesafedeyiz
ama o bir adım mesafeye yaklaşamıyoruz.
Çünkü bizim ulaşmaya çalıştığımız yerde
bizi geriye çeken bir yük var. Bu yükü,
kamuyu bir türlü işin merkezine oturtamadık.
Senelerdir farklı yöntemler arasında yoğrulup
duruyoruz. Tekstil belki bu ülkedeki 2023
hedefini tutturacak tek sektör. Bu kadar köklü
bir sektör. 2008 senesinde kendini anlatmak,
kendisinin ne olduğunu anlatmak durumunda
kaldı. Bu olabilir mi?

Prof. Dr. EMRE ALKİN - İki soruyu birleştiriyorum.
İşgücü piyasasında yaşanan sıkıntılar nedir?
Asgari ücret meselesinde ne yapmak lazım?

Prof. Dr. ÜMİT ÖZLALE - İlk önce bir istatistikle
başlayayım. Uzun bir süredir Türkiye’de
işgücü verimliliğindeki artış, reel ücret
artışının gerisinde kalıyor. O bakımından
asgari ücretteki artışı haklı gösterecek bir
gelişme yok. 2010’dan beri bizim işgücü
verimliliğimiz çok sınırlı bir biçimde artıyor.
Bunun üzerine bir de asgari ücretteki
artışı getirdiğinizde tekstil ve hazır giyim
sektörlerindeki faaliyet karlarının yüzde
25-45 arasında düşeceğini tahmin ediyoruz.
Her ne kadar asgari ücretteki artışlar iç
talebi -çoğunlukla- dayanıksız tüketim
malları vasıtasıyla canlandırsa da, bunun
sürdürülebilir bir büyütme yaratmadığı açık.
Ekonominin temel dinamiklerinde asgari
ücretteki bu artışı gerekçelendirecek bir
işgücü kalitesi artışı yok.
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Geçen yılki ülkeler
sıralamasında ilk
sırayı alan İtalya’ya
Türkiye’nin
yaptığı ihracatın
büyüklüğü. İkinci
sıradaki Rusya’ya
466 milyon,
Almanya’ya ise
384 milyon dolarlık
tekstil ihracatı
gerçekleştirdik.

MEHMET ALİ BERKMAN - Biz her sene hedef
verirken gerek insan gerekse makine
verimliliği konusunda iyileştirme öngörürüz.
Her yılın bir öncekine göre daha iyi olmasını
temin etmeye çalışırız. Bu yıl asgari ücretteki
artış bizim için büyük sorun olmadı, çünkü
verimlilik hedefini her yıl gerçekleştirmek
bir alışkanlık haline geldi. Ama bu tabii ciddi
altyapısı olması gereken bir şey. Bir kere
mesela biz makineleri Aksa’da kendimiz
üretiyoruz. Tasarımını yapıyoruz, bir kısmını
ürettiriyoruz. Ama DowAksa tarafında
örneğin fırınları almak çok zor. Özel izinlerle
ihracat yapıyorlar, fakat gelen fırınlarda bizim
arkadaşlar verim artırmak için ciddi teknik
değişiklikler yaptı ve başarılı oldu. Verimlilik
konusunda biraz da kendimize bakmalıyız.

AHMET ÖKSÜZ - Asgari ücret artışı bizim
sektörümüzü de etkiledi ama asıl hazırgiyim
sektörünü çok olumsuz etkilendi. Sektörün
rekabet gücünü düşürdü. Neyse ki, ihracattaki
kurlar şirketlere biraz destek oldu. Eğer
kurların düşük olduğu dönemde olsaydık
ihracat tarafında çok sıkıntı olacaktı. Orta
ölçekteki bir firma bile 500 kişi çalışıyor. Bu
firma çok daha büyük ciro ve işe sahip oluyor.
BÜLENT BAŞER - Esas sorun Türkiye’de
istihdam üzerinde vergi yükünün yüksekliği.
Yüzde 20 olan OECD ortalamasının çok
üzerindeyiz. Rekabette olduğumuz ülkelerde
bu oran yüzde 10-15 seviyelerinde. İlgili
bakanlıklarla görüştüğümüzde bize “Beli
bir sektöre ayrımcılık yapamayız. Zaten
konfeksiyonda, hazırgiyimde, tekstilde
kayıtdışısınız. Zaten bizim kümestekiler var,
biz onlardan alıyoruz” dediler. Eski çalışma
bakanı da bu indirim yapıldığı zaman her bir
puanlık düşüşün 50 milyon TL’ye tekabül
ettiğini söyledi. Yani demek istediğim,
bizim kanun yapıcının cebinden bir şey
çıkmadan sektörün yükünü hafifletecek bir
çözüm önerisi getirmemiz lazım. İstihdam
üzerindeki vergileri çözmezsek emek
yoğun sektörlerde zorlanırız, kayıtdışılığı
önleyemeyiz. Önerimiz şu: Bu amaçla tarım,
toprak, madencilik, orman ve hayvancılığa
bağlı yerli girdi oranı asgari yüzde 50’nin
üzerinde olan sektörlerin hassas sektör
olarak tanımının yapılması, bu kapsama
giren sektörlerdeki -tekstil ve hazırgiyim de
dahil- bölge ayrımı yapılmadan asgari 100 işçi
çalıştırılmak kaydıyla istihdama ödedikleri
vergilerin yüzde 50’sinin ödeyecekleri
kurumlar vergisine mahsup edilmesi. Eğer
gerçekten biz sektörümüzün 2023 hedeflerine
ulaşmasını istiyorsak istihdam vergileri
sorununu çözmemiz lazım. Yoksa Ankara’dan
bu çözümün gelemeyeceğini düşünüyorum.

İSMAİL GÜLLE - Bülent Bey’in yapmış olduğu
çalışmaya ilave biz de bir çalışma yaptık.
Buna göre Türkiye’de uygulanan vergi oranları
rekabet içerisinde olduğumuz ülkelere göre
çok yüksek seviyelerde. Tabii bu kayıtdışılık
azalıyor. Banka işlemleri, faturalandırma
denetimleri derken devlet bu konuda ciddi
miktarda vergi tahsilatını başarılı şekilde
yürütüyor. Ama sadece istihdam üzerindeki
vergiler değil, vergilerin geneli yüksek. Bu
Türkiye’nin önemli sorunu. Bence komple
düzenleme yapılmalı. Maliye Bakanlığı da
buna hak veriyor ama çok basit damga vergisi
vb. basit bir şey de maalesef kaldırılamıyor.
Bu nedenle tekstile yatırımlar da azalıyor.
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Prof. Dr. EMRE ALKİN - Sektörün bu kadar derdini,
dinledikten sonra finansa geliyoruz. Tekstilin
finansal kaynaklara erişimini artırmak için
neler yapılmalı?

ERDAL ERDEM - Öncelikle ilk defa işini kuran
yatırımcıya kaynak sağlanması konusuna
açıklık getirmeliyim. Bizim iki yıldır
uyguladığımız 75 bin TL’ye kadar ilk defa
iş kuracak kişilere yönelik bir yıl ödemesi,
dört yıla kadar vadeli kredi kaynaklarımız
var. Yanı sıra Hazine destekli esnaf kredileri
altında verilen bir kredimiz de var. Son bir
yılda 500 kişiye yakın girişim sahibinin bu
kredilerden faydalandığını görüyoruz. Ama
Hazine kaynaklarını kullanan kişi sayısı
350 bin ve bu finansmanın faiz oranı yüzde
10’larda. Yani Türkiye’de esnaf odasına kayıtlı
350 bin kişi Halkbank’ın kredili müşterisi.
Kullandıkları bu kaynağın faizi maksimum
yüzde 10, vadesi ise genellikle 48 ay. 350
bin kişiye kullandırılan kredi toplamımız
18 milyar TL civarında. Bu krediyi kullanan
kendi emeğiyle iş yapan kişi anlamında
esnaf, kendi girişimini iki yıl içinde ucuz
bir maliyetle dönüştürmüyor, bunu daha
çok günlük hayatının finansmanı olarak
kullandığı bir ürün haline getiriyor. Yani

sahadaki algısı ve dönüşü noktasında bir
sıkıntı var. Ama finans tarafında bizler,
tekstil sektörünü önemsiyoruz. Çünkü
ülkenin istihdam problemi var. Tekstil
sektörü istihdamın önemli aktörlerinden biri.
Ülkedeki eğitim düzeyi dikkate alındığında,
düşük nitelikli çalışanların en hızlı şekilde iş
hayatına kazandırılabildiği bir alan. Yanı sıra
ihracatta ciddi dinamiği var. Bu toplantıların
içinde bulunmamızın ana nedeni sektörü
kuşbakışı gören önerileri dinlemek. Firmaları
büyütmek için finans ayağında neler
yapabiliriz sorusunun yanıtını geliştirmek.
İhracat yapan firmalarımıza destek sağlamak
konusunda TİM ile ortak yürüttüğümüz
protokoller var. Bu çerçeveyi dikkate alınca
Halkbank olarak eksik noktalarımız vardır
ama ciddi de bir gayretimiz var.

ZEKİ KONUKOĞLU - Tabii Halkbank’ın yaptığı
çalışma takdire şayan. Biz hükümetin bu
yönde aldığı kararları destekliyoruz. KOBİ’ler
bize lazım, gelecekte daha fazla lazım
olacak. Biz Türkiye’nin gelişmiş bir ülke
olmasını bekliyoruz ama gelişmiş ülkelerin
enstrümanlarını sunamıyoruz. Oysa benzer
silahlara ihtiyacımız var. Bırakın finansmanın
darlığını bolluğunu Bugün Avrupa’da faizler

Prof. Dr. Ümit Özlale,
“Uzun bir süredir
Türkiye’de işgücü
verimliliğindeki artış
reel ücret artışının
gerisinde kalıyor.
Yeni asgari ücreti
haklı gösterecek bir
gelişme yok” dedi.
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Kipaş Pazarlama
Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Öksüz,
“Ülkemizin ihtiyacı
olan teknik tekstilde
üreticiler olarak
potansiyeli elimizde
tutmamız gerekiyor”
diye konuştu.

libor artı 1,5 seviyesinde. Neredeyse 1,5’un
altında bir maliyet varken biz 14’lerle, 16’larla,
20’lerle para kullanmaya çalışıyoruz. Dövizde
borçlanma deseniz 4’ün altına inebilen kim
var? Bir tarafta kaynak kıtlığı, öbür tarafta
kaynakların maliyetleri. Peki devlet faizleri
4’e çekse kurları filan tutamayız, para
girişleri-çıkışları her şey allak bullak olur.
Bilmiyorum ama 1970’lerde yatırım yapana
Merkez Bankası kaynağından kredi verilirdi.
Enflasyon 50’lerde iken yüzde 23’lerle
krediler verilirdi, yatırımcı desteklenirdi. İyi
ki yapıldı, Türk sanayisi bugün bu noktalara
geldi. Dolayısıyla bizim gibi üreten sanayi
kesime bankalar ceplerinden veremeyeceğine
göre, Merkez Bankası’nın teşvikleriyle daha
uygun faizlerle destekler verilebilir.

olacak gibi konularda bakanlık yapmıyorsa
bizim kurumlarımızın bir yol haritası çizip
bu yatırımları desteklemesi lazım. Yani
Türkiye’de fazla sayıda olan bir makineye
komple bir teşvik verilmesi bir şey ifade
etmiyor. Önemli olan geleceği iyi okumak,
trendleri iyi belirlemek ve trendler karşısında
yatırım yapılmasını sağlamak lazım. Bunlar
bulunduğu takdirde yol yakındır.

ALİ SAMİ AYDIN - Konuştuklarımızın hepsi

herkese. Makro anlamda toparlayacak
olursak... İşin esası devletin sektörle alakalı
ana strateji geliştirmesi gerekiyor. Mutlaka
vizyoner ve iç barışı da sağlayan bir anlayışta
olması lazım. Sektörleri anlamak, duymak
lazım. Can Yücel’in şiiriyle bitireyim: “En uzak
mesafe ne Afrika’dır, ne Çin, ne Hindistan /
En uzak mesafe, iki kafa arasındaki mesafedir
birbirini anlamayan.” _

2023 hedefi ile yakından ilgili. Bu hedef
bizim için iyi bir fırsat ama kullanamadık.
Belki gereken yol haritasını çizemediğimiz
için hedefe ulaşmakta zorluk çektik. Hedef
koymak çok kolay ama gidilecek yolun
haritasının çizilmesi çok daha önemli. Pamuk
ülkesiyiz ama pamukla ilgili ticaret nereye
doğru evriliyor, sentetikteki yatırımlar nasıl

BÜLENT BAŞER - 2023 yeni yatırımları
gerektiriyor ve yeni yatırım yapmazsak 500
milyar dolarlık hedefi bulamayız. Buradaki
konsensusun 500 milyar doların bir illüzyon
olduğu yönünde oluştuğunu görüyorum. Ama
önemli olan yeni yatırımların yapılması.

Prof. Dr. EMRE ALKİN - Çok teşekkür ediyoruz

With

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ
SEKTÖRÜ ORTAK AKIL TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
Madde 1

İhracatın artması için komşularla “0” sorun politikasına dönüş yapılmalı
Tekstil sektörünün temsilcileri, devletin son dönemde dış pazarlarda yaşanan daralmayı dikkate alarak dış
siyasette komşularla özellikle barışçıl, vizyoner ve sorunsuz bir noktaya gelinmesini talep ediyor. Transatlantik
Ticaret Anlaşması (TTIP) için geri sayımın başladığı bu dönemde anlaşmanın ihracatımıza yansıyacak
etkilerinin bertaraf edilmesi için Türkiye acilen aksiyon almalıdır. Gümrük Birliği’ne hukuken aykırı olmayan
serbest ticaret anlaşmaları için adımlar atılmalıdır. İran ile ortak iş yapma kanallarının geliştirilmesi, yine İran ve
Rusya ile aldığımız doğal gaz karşılığı bir mahsuplaşma sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Madde 2

Özel sektör, yeni pazarlar, inovasyon ve Ar-Ge’de liderlik üstlenmeli
Ar-Ge ve inovasyon konusunda yeterli görülmemekle birlikte sektör önemli bir yol kat etmiştir. Katma değeri
yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve teknoloji içeren ürün ve hizmetlerle dünya ticaretindeki payın artırılması için
ürün çeşitliliği artırılmalı. Sektörel eğitim altyapısının yanı sıra Ar-Ge becerisinin gelistirilmesi için bilgi
alışveriş ağının güçlendirilmesine hız verilmelidir. Teknik tekstil ve nanoteknolojide odaklanma sağlanmalı,
firmalarımız sıradan mal yapan üreticiler olmaktan sıyrılıp yenilikler sunan aktörler haline gelmelidir. Yeni
pazarların araştırılması, özel sektör tarafından ihracat stratejisine sağlanacak en önemli katkılardan biridir.

Madde 3

Teknik tekstilin gelişmesi için şirketler yerli alımlarla desteklenmeli
Dünya pazarında gelecekte daha fazla önem kazanacak olan teknik tekstilde söz sahibi olabilmek için ürün
geliştiren firmalar öncelikle bir iç pazara ihtiyaç duymaktadır. Bu pazarın yaratılmasında itici güç olacak kamu
alımlarında yüzde 15 yerli üretim şartı konulması gerekmektedir. Sektörde ciddi bir yatırım mevcut
olduğundan bazı firmaların daha katma değerli teknik tekstil üretimine yönlendirilmesi lazım. İhale kanunu bu
doğrultuda yeniden düzenlenmelidir. İhale şartnamelerindeki ticari ve teknik sorunların giderilmesi ivedilikle
sağlanmalıdır. Sektör meclislerinde oluşturulacak çalışma gruplarının bu konudaki önerileri dikkate alınmalıdır.

Madde 4

Finansmana erişim kanalları çeşitlendirilmeli
Tekstilin sermaye yoğun bir sanayi dalı haline gelebilmesi için finansal kaynaklara ulaşması önem taşımaktadır.
Banka kredisi ve öz sermaye finansmanı konusunda verilen desteklere erişimin kolaylaştırılması, şartların
iyileştirilmesi için farklı destek modellerinin geliştirilmesi gerekiyor. Finansman kaynaklarına erişim için şart
olan mali tablo kalitesini sağlamakla yükümlü özel sektör finans kesiminden uygun maliyetlerde krediler ve
enstrüman zenginliği sağlanmasını talep etmektedir. Sanayi kesimine Merkez Bankası’nın teşvikleriyle daha
uygun faizlerle sunabileceği destekler de yine sektör temsilcileri tarafından dile getirilen önerilerden biridir.

Madde 5

Ekonomi yönetiminin çok parçalı yapısı sadeleştirilmeli
Orta gelir tuzağından son çıkan ülkelerin, bilim sanayi teknoloji bakanlığı ile ekonomi bakanlıklarını birleştirdiği
modeller göz önünde bulundurularak koordineli bir sanayi politikası oluşturmak için bakanlıklar arasında
konsolidasyon gerekli. İşadamının muhatap olduğu kamu düzenleyici otoritelerinin sayısının azaltılması talep
edilmektedir. Bakanlık, müsteşarlık seviyesinde alınan stratejik kararların uygulanmasında uygulayıcıların
yeterli olup olmadığı konusunun önemle altı çizildi.
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Tekstilin ‘büyük dönüşüm’ü
için gereken 10 şart

Madde 6

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü için eğitimde reform yapılmalı
İstihdamda Türkiye’nin öncü sektörlerinden biri olan tekstil ve hammaddeleri, eğitimli ara eleman başta olmak
üzere işgücüne yönelik ihtiyacını üniversitelerle ve kariyer merkezleriyle birlikte geliştirdiği işbirlikleriyle
karşılamaya çalışmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi önerisinin yanı sıra genel eğitim
kalitesinin artırılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücü için temel becerileri geliştirecek bir eğitim
reformunun hayata geçirilmesi gerektiği dile getirilmektedir. Sanayi atılımını eğitimde gerçekleştirdiği
reformlarla sağlayan Kore gibi ülkelerin modelleri incelenmelidir.

Madde 7

Teşvik sistemi bölgeye göre değil ürüne göre yeniden düzenlenmeli
Serbest ticaret anlaşmaları ve gümrük duvarları konusunda sektörün yaşadığı sorunlar göz önünde
bulundurularak ihracata dayalı öncelikli sektörlerde Ar-Ge ve inovasyona verilen desteklerin artırılması, dış
pazar tanıtım teşviklerinin hedef yeni pazarlar için yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle yatırım
teşvik sisteminin revize edilmesi, işletmelerin bulundukları coğrafi bölgelerde desteklenmesi, teşviklerin
bölgesel değil sektörler hatta alt sektörler bazında verilmesi önerilmektedir. Katma değerli ürün çalışmalarının
teşviklerin tespitinde kriter olarak ele alınması şarttır. Ayrıca kaynak kullanımı destekleme fonu, enerji katkısı
gibi doğrudan desteklere ağırlık verilmesi yararlı olacaktır.

Madde 8

Vergi yükü hafifletilmeli, bürokrasi azaltılmalı
Yeni asgari ücretin işletmeler üzerinde yaratacağı ücret ve kıdem yükü maliyetinin ihracatı olumsuz
etkilememesi için üretici/ihracatçı firmalara yönelik ilave destekler sağlanmalıdır. İstihdam üzerindeki vergi
yükü OECD ortalamasının çok üzerindedir. Tarım, toprak, madencilik, orman ve hayvancılığa bağlı yerli girdi
oranı asgari yüzde 50’nin üzerinde olan sektörlerin hassas sektör olarak tanımının yapılması, bu kapsama
giren sektörlerdeki -tekstil ve hazırgiyim de dahil- bölge ayrımı yapılmadan asgari 100 işçi çalıştırılmak
kaydıyla istihdama ödedikleri vergilerin yüzde 50’sinin ödeyecekleri kurumlar vergisine mahsup edilmesi önerisi
dikkate alınmalıdır. Çok sık değişiklik yapılan mevzuatın takibi şirketlerin verimliliğini olumsuz etkilemektedir.

Madde 9

Haksız ithalatı azaltacak önlemler geliştirilmeli
2011 yılında başlatılan ek vergi kapsamında yer alan dokuma ve konfeksiyon ürünleri ithalatında uygulanan
ilave gümrük vergisi oranlarının artırılması, ayrım yapılmadan tüm ülke grupları için tek bir oran olarak yeniden
belirlenmesi gereklidir. Haksız ithalatla etkin şekilde mücadele edilmesi bağlamında ithalatın aşırı arttığı ülke
ve GTİP’lerin Ekonomi Bakanlığı tarafından güncel olarak tespit edilmesi amacıyla etkin bir yazılım ve denetim
sisteminin devreye konularak ithalat kontrol altına alınmalıdır.

Madde 10

Pamuk üretimini artırmak yönünde çalışmalar yapılmalı
Tekstil endüstrisinin en önemli girdilerinden biri olan pamukta yıllık 1.5 milyon tona ulaşılması için üretimin
etkin şekilde desteklenmesi, rekolte ve kalitenin artırılması için önlemler alınması gerekmektedir. Pamuk
ülkesi olduğunu sık sık dile getiren Türkiye’nin, pamukla ilgili küresel ticaretin yönü, sentetikteki yatırım
trendleri gibi konularda bir yol haritası çizmesi gerekmektedir.

With

TÜRKİYE’NİN
TEKSTİL VE
HAMMADDECİLERİ
NE İSTİYOR?
Tekstil sektörünün önde gelen derneklerinin başkanları ve sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri, ülke ekonomisine daha fazla değer kazandırmak konusunda üretici ve
ihracatçı olarak sahip oldukları potansiyelin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve bu
doğrultuda atılması gereken adımları kaleme aldılar.
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“Küresel rekabetçilik için
taleplerimiz dikkate alınmalı”
“Sektörümüz, Avrupa’nın en büyük üretici ve ihracatçılarından biri olarak dünya
piyasası ile rekabet edebilir seviyeye ulaştı. Elyaftan ipliğe, pamuk karışımlı kumaştan
organik pamuğa ve suni sentetik ürünlere kadar bütün alt grupları üretiyoruz.”

İSMAİL GÜLLE
İstanbul Tekstil
ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği
(İTHİB) Başkanı

2023 ihracat vizyonu
içerisinde 20 milyar dolar
değerinde ihracat hedefini
benimsemiş olan tekstil ve
hammaddeleri sektörümüz
bu doğrultuda faaliyetlerini
sürdürmektedir. Türkiye’nin
ihracata yeni başladığı
1980’li yıllarda tekstilin
gerçekleştirdiği yaklaşık 700
milyon dolarlık ihracat
değerine karşılık, bugün bu
büyüklüğü 10 milyar doların
üzerine çıkarmamız
sektörümüzün 2023

hedeflerine doğru emin
adımlarla ilerlediğinin bir
göstergesidir.
2016 yılı Ocak-Mayıs
dönemine bakıldığında
tekstil ihracatının 4,1 milyar
dolar civarında gerçekleştiği
görülmektedir. Tekstil ve
hammaddeleri sektörünün
en büyük dış pazarı
konumundaki Avrupa Birliği
ve Ortadoğu ülkelerine
yönelik ihracatımız yaklaşık
3 milyar dolardır. Tekstil
sektörü, Avrupa’nın en

büyük üreticilerinden
ve ihracatçılarından biri
olarak dünya piyasası ile
rekabet edebilir bir seviyeye
ulaşmıştır. Elyaftan ipliğe,
pamuk karışımlı kumaştan
organik pamuğa ve suni
sentetik ürünlere kadar
bütün alt grupları başarıyla
üretmekte ve her bir alt
grupta dünya çapında
liderlerden biri olarak
kabul edilmektedir. 2015
yılında hedef pazar olarak
belirlenen ABD’ye tekstil
ihracatının artış eğiliminde
olması da sektörümüz
adına ayrıca sevindiricidir.
Tüm bu gelişmelere
bakıldığında 2016 yılı tekstil
ve hammaddeleri ihracat
toplamının geçen yılki
ihracat rakamlarını aşacağı
tahmin edilmektedir.
Tekstil alanında Türkiye’nin
en yüksek sayıda üyeye
sahip olan ve önde gelen
ihracatçı birlikleri arasında
yer alan İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçı
Birlikleri (İTHİB), bu
hedeflere ulaşma gayesi
ile alım heyetlerinden
fuar organizasyonlarına,
tanıtımdan tasarım
yarışmalarına kadar
birçok alanda çalışmalar
yürütmektedir.
İstihdam alanında da öncü
sektörlerden biri olan tekstil
ve hammaddeleri, eğitimli
ara eleman başta olmak
üzere işgücüne yönelik
ihtiyacı üniversitelerle
ve kariyer merkezleriyle
birlikte geliştirdiği
işbirlikleriyle karşılamaya
çalışmaktadır. Bunun
yanında yüksek bütçeli
tasarım yarışmaları ile genç
yetenekler bu alana teşvik
edilmektedir.
Tekstil sektörünün kamudan
en önemli beklentisi,
küresel rekabetçiliğini
koruyabilmesi için sektörel
taleplerinin dikkate
alınmasıdır. _

With

“20 milyar dolar ihracat hedefi
için daha fazla destek şart”
“Son 20 yılda tekstil üretimi dünyada 10 kat arttı. Dünya genelinde bu artışın devam
edeceği öngörülüyor. Dolayısıyla serbest ticaret anlaşmaları ve gümrük duvarları
konusunda yaşadığımız sorunlara karşı önlemler alınmalı.”

SABRİ ÜNLÜTÜRK
Ege İhracatçı Birlikleri
(EİB) Koordinatör Başkanı

AVRUPA’DAKI en büyük üretim
kapasitesi ile 20 yıldır ülke
ihracatının lokomotifi olan
tekstil sektörü, sağladığı
milli hasıla ve yarattığı
istihdam bakımından
ekonominin temel
direklerinden biri. Tekstilin
ülkemizin öncelikli
sanayilerinden biri olarak
tanımlanması kaçınılmaz.
Türkiye tekstilde Avrupa
Birliği ülkeleri arasında

birinci, konfeksiyonda
ikinci konumda. Hazırgiyim
tedarikçisi olarak ise
dünyada yedinci büyük
ülke. Hammadde olarak
dünyanın altıncı büyük
pamuk üreticisiyiz,
kimyasal elyaf üretiminde
ise Avrupa’da ikinci
sıradayız. Bakış açımız
yapısal sorunların hızlı
tespiti, çözüm önerilerinin
geliştirilmesi, fırsatların

yakından takip edilmesi
ve değere dönüştürülmesi,
rekabet gücü yüksek
üretimin sağlanması
gerektiği yönünde.
Sektörel eğitim ve öğrenim
altyapısının yanı sıra ArGe becerisinin gelişmesi,
küresel rekabet gücünü
sağlayan uygulamaların
ve tekstil teknolojilerinin
araştırılması, uyarlanması
ve kullanımı, sektörel ve
sektörler arası bilgi alışveriş
ağının ve işbirliklerinin
güçlendirilmesi, modamarka ve dağıtım
kanallarının oluşturulması,
çok amaçlı/işlevli akıllı ve
katma değeri yüksek ürünler
ve bu ürünlerin yenilikçi
sunumlarının yapılması
yönünde çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge
ve inovasyon konusunda
yeterli görmemekle birlikte
sektör olarak önemli bir
yol kat ettik. Dünyada
tekstil üretimi son 20 yılda
yaklaşık 10 kat artmış
durumda. Dünya genelinde
bu artışın devam edeceği
öngörülüyor. Serbest ticaret
anlaşmaları ve gümrük
duvarları konusunda
yaşadığımız sorunlar göz
önünde bulundurularak
ihracata dayalı öncelikli
sektörlerde Ar-Ge ve
inovasyon desteklerinin
artırılması, dış pazar
tanıtım teşviklerinin
yeniden düzenlenmesi,
rekabetçi olabilmemiz
için maliyetlerimizin
düşürülmesi yönünde
önlemlerin artırılması
gerekiyor. Hükümetin
katma değerli sanayi
üretimini ve ihracatını
destekleyecek radikal
kararları acilen devreye
almasını bekliyoruz. 2023’te
sektörümüz için belirlenen
20 milyar dolar ihracat
hedefine ulaşmak için daha
fazla desteğe ihtiyacımız
olduğu bir gerçek. _
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“Tekstil terbiye, sektörün gizli kahramanı”
“Biz tekstil terbiye sanayicilerinin bir rüyası var: Dünya markalarının çevreye ve insan sağlığına zararsız Türk kumaşlarından
üretildiğini belirten ‘Turkish Green Textile’ etiketi taşıması. Bunun patentini aldık ve altyapısını kurmaya çalışıyoruz.”

VEHBİ CANPOLAT
Türkiye Tekstil Terbiye
Sanayicileri Derneği
(TTTSD) Başkanı

BUGÜN konfeksiyon ile
birlikte yıllık 27 milyar
doları bulan ihracatı ve 30
milyar dolarlık iç piyasa
tüketimi ile 57 milyar dolar
civarında büyüklüğe ulaşan
tekstil Türkiye’nin dünyada
en güçlü olduğu sektördür.
Ve bu gücün arkasındaki
gizli kahraman tekstil
terbiye sektörüdür. Bugün
kapasite olarak Avrupa’da
birinci, dünyada üçüncü
olan sektörümüz aynı
zamanda Türk markalarının
büyümesinin ve dünyaya
açılmasının arkasındaki
güçtür. Bir ülkenin tekstil
ülkesi olabilmesi için
öncelikle tekstil terbiyenin

güçlü olması gerekir, zira
moda kumaşla başlar.
Modanın üretilebilmesi için
tekstil ve konfeksiyon
sürekli değişen dizayn, renk
ve kalitelerdeki
hammaddeye süratle
ulaşabilmelidir ki gelişip
büyüyebilsin. Günümüzde
başarılı dünya markalarının
satın alma yöntemleri
değişti. Artık kısa aralıklarla
daha düşük miktarlarda
ürün alımı yaparak raflarını
sürekli değiştiriyor ve
tüketiciye modayı daha hızlı
şekilde ulaştırarak başarılı
oluyorlar. Buna da ‘pronto
moda’ ya da ‘fast fashion’
diyorlar. Bu akım, bizim yerli

markalarımızın da başarılı
olduğu ve gelecekte dünya
markaları arasına girmesini
sağlayacak alandır.
Hammaddenin hızlı
teminini mümkün kılan
unsur ise dünyadaki
gelişmeleri takip edip
yatırım yapmanın
yanı sıra 600 tekstil terbiye
fabrikası ile adeta dinamo
görevi üstlenen
sektörümüzdür. 2023 yılına
dair devletimizin belirlediği
500 milyar dolarlık ihracat
hedefine ekonomimizi
ulaştıracak olan ana sektör
de tekstil terbiyedir.
Kumaşın üretilmediği
ülkeler, sadece dikiş yapan
fasoncular olarak kalacaktır.
Gelecekte coğrafyamızda
ucuz işçilikten dolayı
konfeksiyon daha fazla
büyüyecektir. Ama bütün bu
ülkelerin kaliteli ve moda
kumaşa büyük bir hızda
ihtiyaçları olacak. Bunu
temin edebilecekleri yegâne
ülke Türkiye’dir ve
inanıyorum ki, bu durum
gelecekte de devam
edecektir. Biz tekstil terbiye
sanayicilerinin Amerikalı
Malcolm X’ınkine benzer bir
rüyamız var: Bu da dünya
konfeksiyon markalarının
ürünlerinin üzerinde
çevreye ve insan sağlığına
zararsız Türk kumaşlarından
üretildiğini belirten,
patentini aldığımız ve
altyapısını kurmaya
çalıştığımız “Turkish Green
Textile”dır. Bunu
başarabilirsek hem
sektörümüz hem de ülkemiz
büyük prestij kazanacaktır.
Türkiye’nin yolu açık ve
aydınlık olacaktır. _

With

“Teknik tekstil
ve nanoteknolojide
güçlenmeliyiz”
“En önemli girdilerimizden biri olan pamuk
üretiminin yıllık 1.5 milyon tona ulaşıncaya kadar
etkin şekilde desteklenmesi, rekolte ve kalitenin
artırılması için önlemler alınması gerekmektedir.”

ALİ SAMİ AYDIN
Türkiye Ev Tekstili
Sanayicileri ve
İşadamları Derneği
(TETSİAD) Başkanı

KNOW-HOW, altyapı, üretim
kapasitesi, kalite anlayışı ve
teknoloji olarak
değerlendirdiğimizde Türk
ev tekstili sektörünün
sürdürülebilir rekabet
gücüne sahip nadir
sektörlerimizden biri olduğu
görülecektir. Ev tekstilinin
en önemli özelliklerinden

biri, dışarıya bağımlılığının
çok az olmasıdır. Bu yönüyle
çok güçlü bir katma değer
ürettiğimizi söyleyebiliriz.
Ancak sektörümüzün çok
daha ileriye taşınabilecek
kapasiteye ve bilgi
birikimine sahip olduğunu
biliyoruz. Bu amaca sağlıklı
şekilde ulaşabilmek için de
özel sektör, kamu ve
STK’ların güçlü şekilde
işbirliği yapabilmesi gerekir.
Öncelikle tekstil sektörünün
kısa, orta ve uzun vadeli
hedeflerine ve dünyada her
açıdan yaşanan değişime
göre hazırlanmış stratejiler
geliştirmeli ve planlar
yapmalıyız. Tüm paydaşlar
bir araya gelmeli ve
geleceğimiz için sağlıklı
altyapıyı oluşturmalıyız.
Özel sektör hızla kendini
geliştirmeli ve dünyayı çok
yakından takip edebilmeli.
Teknik tekstil ve
nanoteknoloji alanındaki

çalışmalarımızı
güçlendirmeliyiz. Her
ürünümüzde inovatif bir
fikrin esintisi olmalı. Sıradan
mal yapan üreticiler
olmaktan sıyrılıp yenilikler
sunan, aklın ve bilginin
sahibi bir sektör
olabilmeliyiz. Kamunun da
bizim yanımızda olması, en
önemli itici gücümüz
olacaktır. Kamudan
beklentilerimizi şu şekilde
özetleyebiliriz:
• 2011 yılında başlatılan ek
vergi kapsamında yer alan
dokuma ve konfeksiyon
ürünleri ithalatında
uygulanan ilave gümrük
vergisi oranlarının
artırılması, ayrım
yapılmadan tüm ülke
grupları için tek bir oran
olarak yeniden belirlenmesi
gereklidir.
• Haksız ithalatla etkin
şekilde mücadele edilmesi
bağlamında ithalatın aşırı
arttığı ülke ve GTİP’lerin
Ekonomi Bakanlığı
tarafından güncel olarak
tespit edilmesi amacıyla
etkin bir yazılım ve denetim
sisteminin devreye
konularak ithalat kontrol
altına alınmalıdır.
• Yeni asgari ücretin
işletmeler üzerinde
yaratacağı ücret ve kıdem
yükü maliyetinin
ihracatımızı olumsuz
etkilememesi için üretici
ihracatçı firmalara ilave
destekler sağlanmalıdır.
• Üretimimizin en önemli
girdilerinden biri olan
pamuk üretiminin yılda 1.5
milyon ton/yıla ulaşıncaya
kadar pamuk üretiminin
etkin şekilde desteklenmesi,
rekolte ve kalitenin
artırılması için önlemler
alınması gerekir.
• Ayrıca kaynak kullanımı
destekleme fonu, enerji
katkısı gibi doğrudan
desteklere ağırlık verilmesi
yararlı olacaktır. _
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“Dış pazarlardaki gücümüz için kritik dönem”
“AB’den sonra en büyük tekstil ithalat pazarı olan ABD pazarında da gelişebilmemiz büyük önem taşıyor. AB ve ABD
arasında devam eden TTIP anlaşmasına Türkiye’nin de dahil olması için her türlü resmi ve lobi girişimine hız vermeliyiz.”

BÜLENT BAŞER
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
Tekstil Meclisi Üyesi

TEKSTIL ve hazırgiyim imalat
sanayimiz 15 milyar dolar/yıl
üzerindeki net dış ticaret
fazlası ile ülke ekonomimize
en yüksek katma değer ve
dış ticaret fazlası sağlayan
imalat sektörlerimizin
başında gelmektedir.
Tekstil ihracatımızın yüzde
60’ının Avrupa ülkelerine
(AB, Rusya, Ukrayna vd.)
düzenli olarak yapıldığı göz
önüne alındığında, bu
pazarda yerleşik şirketlerin
Türk tekstil ve konfeksiyon
ürünlerini belli avantajlar
sebebi ile tercih ettiği
görülmektedir. Bu başarının
temelinde ise saygın
STÖ’lerin yıllar süren

bilimsel ve hukuki
çalışmaları sonucunda, 2011
yılında Ekonomi
Bakanlığımızın yürürlüğe
koyduğu ek vergi kararı
yatmaktadır. Ancak, tekstil
ve hazırgiyimin 2015 yılı
itibarı ile takribi yüzde 75
kapasite kullanım oranı ile
çalıştığı dikkate alınır ise
2023 hedefleri için sektörde
ileri teknoloji yatırımlarına
devam edilmesi, insan
kaynaklarının geliştirilmesi,
Ar-Ge ve moda tasarım
çalışmalarının artması,
rekabetçi lojistik altyapı ve
hizmetlerin sağlanması ve
üretim tedarik zincirinin
gözetilmesi alternatif ihracat

pazarlarında da büyümek
için önem arz ediyor.
Bu amaçla, Bilim, Teknoloji
ve Sanayi Bakanlığı Sanayi
Strateji Eylem Planı’na
eklenmek üzere TOBB
Tekstil Sektör Meclisi’nin
aşağıdaki önerilerinin
uygulamaya konması, tekstil
sektörü dışında tüm imalat
sanayimizin gözetilmesinde
yararı olacaktır. Ülkemiz
sanayisinin uluslararası
pazarlarda rekabet gücünün
artırılarak daha dinamik bir
yapıya kavuşturulmasını
temin etmek amacıyla uzun
vadeli yatırım kredi,
rekabetçi girdi destek ve
teşvik programları
genişletilmelidir. Rekabetçi
imalat sanayi girdi destekleri
(istihdam vergileri, enerji,
faiz indirimi vb.), direkt
destek yerine endirekt
olarak şirketlerin
ödeyecekleri vergilere
mahsup yöntemi tercih
edilerek sağlanmalı, böylece
kayıt dışı faaliyetlerin de
azaltılması hedeflenmelidir.
AB ve ABD arasında devam
eden TTIP anlaşmasına
Türkiye’nin de dahil olması
için her türlü resmi ve lobi
girişimlerinin yapılması
artarak devam etmelidir.
Diğer hedef pazarlar olan
Afrika, Güney Amerika gibi
ülkelere yapılan ihracat da
daha fazla teşvik edilmeli,
bu kapsamda Türk bayraklı
deniz, hava, kara taşıtları ile
yapılan hassas sektörler
ürünleri ihracat navlun
giderlerinin önemli bir
kısmının ihracatçı/üretici
şirketlerin ödeyecekleri
vergilere mahsup edilmesi
sağlanmalıdır. _

