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TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI 

 

Çalışmanın Arka Planı ve Amacı 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü 

artırmak, İAOSB’de faaliyet gösteren sektörlerin ortak sorunlarını saptamak ve çözüme yönelik 

çalışma fikirlerini ortaya koymak amacıyla sektörel araştırma ve çalıştaylar 

gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmaların ilki 2009 – 2010 yılları arasında bir İzmir Kalkınma Ajansı projesi olarak 

Makine, Metal ve Döküm firmalarına yönelik olarak düzenlenmiştir. Ardından 2012 yılında 

Plastik ve Kauçuk, 2013 yılında da Gıda ve İçecek sektörlerine yönelik çalıştay gelmiştir. Bu 

yıl ise İAOSB’de dördüncü yoğunluklu sektör olan Tekstil ve Hazır Giyim sektörlerine yönelik 

bir araştırma çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışmanın Yöntemi  

Çalışmada Micheal E. Porter’in Rekabet Elması Modeli, yöntem olarak kullanılmıştır. Elmas 

Modeli, bir işletmenin rekabet gücünün sektöründeki diğer işletmelerin ve değer zincirindeki 

diğer aktörlerin performansıyla ilgili olduğunu savunan uluslararası rekabet analiz yöntemidir.  

İlk aşamada yapılan masabaşı araştırmayı, bu sektörde faaliyet gösteren katılımcılarımızla 

yapılan görüşmeler takip etmiştir. Bir sektörün rekabet gücü, sadece kendi faaliyetleri ile değil, 

o sektöre yönelik bilgi ve eğitim veren kurumlar, sivil toplum örgütleri gibi destekleyici 

kurumların faaliyetleri ile de belirlenmektedir. Bu nedenle çalışma dahilinde sektörü temsil 

eden önemli kurumlar, Üniversite ve Meslek Lisesi görüşmeleri yer almıştır. 2014 yılı Mart – 

Mayıs  ayları arasında 23sanayici ve 7 kurum ile yarı yapılandırılmış yüzyüze görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.  

Son bölüm olan Çalıştay ile tekstil ve hazır giyim sektörünün ortak sorun alanları, öncelikleri 

ve çözümüne yönelik faaliyetler, karşılıklı fikir alışverişi ile belirlenmiştir.  
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Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü 

Dünyadan Rakamlar   

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) verilerine göre; dünya genelinde tekstil 

ve hazır giyim sektöründe 13,5 milyonu tekstil, 13 milyonu hazır giyim alanında olmak üzere 

toplam 26,5 milyon kişi istihdam edilmektedir (1). 

Dünyada tekstil ve hazır giyim sektörü son 40 yılda 60 kat büyüme göstermiştir. Sektörün 

üretim kapasitesinin talebin iki katından daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Dünya tekstil 

ve hazır giyim sektörü ihracatı 2011 yılında 2010 yılına göre %17 büyüyerek 706 milyar dolara 

yükselmiştir. Bu rakamın 294 milyar doları tekstil sektörüne ait olup, 412 milyar doları hazır 

giyim sektörüne aittir. Dünya mal ticaretinde yaklaşık %4,5’luk bir paya sahiptir (2). 

 

Türkiye’den Rakamlar 

Tekstil ve hazır giyim değer zincirine baktığımızda; doğal ve kimyasal lif ve elyaf üretimi ile 

başladığını görmekteyiz. Ardından iplik, kumaş (dokuma-örme/dokusuz yüzeyler), boya 

terbiye, hazır giyim (baskı, apre, kesim, dikim vb.) gibi üretim süreçleri gelmektedir. Özellikle 

son 10 yılda iplik üretimi aşamasından başlamak üzere değer zincirinin her aşamasına 

“Tasarım” çalışmalarının entegre olduğu görülmektedir.  

TÜİK ve SGK verilerine göre tekstil sektörünün üretim değeri 2012 yılında 26,5 milyar Dolar, 

hazır giyim sektörünün üretim değeri ise 19,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.    

TÜİK ve SGK’nın 2012 yılı verilerine göre, Türk tekstil ve hazır giyim sanayinde %99’ı 

KOBİ, %95’i de aile şirketi niteliğinde olan 51.300 firma faaliyette bulunmaktadır. Bunların 

17.300’ü tekstil, 34.000’i hazır giyim alanında olmak üzere toplam 885.000 kişiye istihdam 

sağlamaktadırlar(3). Bununla birlikte, sektördeki gerçek istihdam sayısını belirlemek; küçük 

firma sayısının çokluğu, taşeron işletmeler ve sektörde ihtisaslaşmada sınırların çizilmesinin 

çok zor olması nedeniyle mümkün olamamakla birlikte 2 milyon civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu rakam ile tekstil ve hazır giyim sanayi tarımdan sonra en büyük istihdama 

sahip sanayi dalıdır.  

TÜİK 2011 yılı verilerine göre, İzmir’de tekstil ve hammaddeleri sektöründe faaliyet gösteren 

577 firma, hazır giyim sektöründe ise 4.781 firma bulunmaktadır. İzmir’de imalat sanayinde 

faaliyet gösteren işletmelerin %20’sini oluşturmaktadır.  
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Sektörde 41.224’ü hazır giyim sektöründe, 5.611’i tekstil sektöründe olmak üzere toplam 

46.835 çalışan istihdam edilmekte ve bu rakam ile imalat sanayi istihdamının %20’sini 

oluşturmaktadır. 

TCMB verilerine göre tekstil ve hazır giyim sektöründe kapasite kullanım oranı 2013 yılında 

%78,3 olmuştur (4). 

 

Dış Ticaret Rakamları 

Ülkemiz, dünya tekstil ürünlerinin imalatı ve giyim eşyalarının imalatı sektörleri toplam 

ihracatı içinde ortalama %3,5’luk bir paya sahiptir(5). 

 

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İhracat ve İthalat Rakamları  

(ABD Doları) (2011-2013) 

 
İhracat 

Bir önceki yıla göre 

değişim 
İthalat 

Bir önceki yıla 

göre değişim 

2011 23.358.045.060 %13,6 13.552.426.854 %15,0 

2012 23.502.625.807 %0,62 11.176.957.830 -%17,5 

2013 25.529.617.925 %8,6 12.272.946.874 %9,8 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mart 2014, aktaran: İTKİB 

 

2013 yılının ihracat şampiyonu, ihracatını bir önceki yıla göre %12 oranında artırarak 21,3 

milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü olmuştur. İkinci sırayı 17 milyar 441 

milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü, üçüncü sırayı ise 17 milyar 327 milyon dolarla hazır 

giyim ve konfeksiyon sektörü almıştır. Tekstil ve hazır giyim sektörü beraber 

değerlendirildiğinde ihracat rakamı 25,5 milyar Dolar’dır ve bu rakamla tüm sektörler arasında 

1.sıraya yerleşmektedir.  

Türkiye’nin tekstil ihracatı, 2014 yılının ilk çeyreğinde, 2013 yılının aynı dönemine kıyasla 

%9,2 oranında artarak 2,3 milyar dolar olmuştur. 2014 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin genel 

ihracatı %6,2 oranında artışla 38,6 milyar dolara çıkarken; sanayi ihracatı da %5,3 oranında 

artarak 30,4 milyar dolara yükselmiştir.  

Ocak-Mart 2014 döneminde tekstil ihracatının artış oranının (%9,2) hem Türkiye genel 

ihracatının artış oranından (%6,2) hem de sanayi ihracatının artış oranından (%5,3) yüksek 

olması neticesinde, Türkiye genel ihracatı içinde tekstil ihracatının payı %5,7’den %5,8’e, 

sanayi ihracatı içindeki payı %7,2’den %7,4’e çıkmıştır (6). 



İzmir Atatürk Organize                     Proje ve İş Geliştirme Birimi 

Sanayi Bölgesi                                   İAOSB Haber Dergisi Haziran 2014 Sayısı 

 

2013 yılında Türkiye’nin 320.000 dolar üzerinde tekstil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler Rusya 

Federasyonu, İtalya, Almanya, Romanya, İngiltere’dir. 1 milyon Dolar’ın üzerinde hazır giyim 

ihracatı yapılan başlıca ülkeler Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa’dır.  

 

İzmir’in bu ihracat içindeki yeri nedir? 

Özellikle tekstil imalatının ana girdisini oluşturan pamuk üretiminde Ege Bölgesi’nin; Antalya, 

Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile birlikte öne çıkması, İzmir bölgesinin 

uluslararası ticaret yolları üzerinde bulunuşu, tekstil ve hazır giyim sektörünün Ege Bölgesi’nde 

ve İzmir’de yoğunlaşmasına neden olmuştur. İzmir ayrıca organik pamuk üretiminde de öne 

çıkmaktadır.  

TİM kayıtlarına göre; İzmir İli ihracatının %17’sini tekstil ve hazır giyim sanayi 

gerçekleştirmektedir. İzmir’de 2013 yılında hazır giyim ihracatı bir önceki yıla göre %13 artış 

göstererek 1 milyar 256 milyon Dolar, tekstil sektörü ihracatı ise bir önceki yıla göre %9 

oranında azalış göstererek 154 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar ile hazır 

giyim sektöründe İzmir’in Türkiye’nin toplam hazır giyim ihracatı içerisindeki payı %7,3, 

tekstil sektörünün payı ise %1,8 olmuştur. 

 

KG Başına Katma Değer 

Tekstil sektörü en yüksek katma değer yaratan sektördür. Birim ihracat fiyatı da en yüksek olan 

sektörler arasında yer almaktadır.  

Tekstil ve hazır giyim sektöründe 1980’lerde 3 TL olan kilogram başı ihracat değeri bugün 26 

dolara kadar yükselmiştir.Türkiye’nin ihracatının ortalama kilogram değeri 1,6 dolardır. 1 

dolarlık pamuk, değer zincirinin sonuna gelindiğinde 25 dolar olarak satılmaktadır. Örneğin 

2,5-3 dolara tshirt yapılması mümkün iken, üzerine nakış ve değişik kumaş çeşitleri ya da 

karşımlar konulduğunda 10 Euro’ya satılabilmektedir (7). 

 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre; 2013 yılında tekstil ve hazır giyim sektörü 13 milyar 257 

milyon Dolar dış ticaret fazlası vermiş ve iki sektör birlikte değerlendirildiklerinde ihracatın 

ithalatı karşılama oranı %208 olarak gerçekleşmiştir. Hazır giyimde bu oran daha da yüksek 

olup %577’dir. Aynı yıl Türkiye genelinde ihracatın ithalatı karşılama oranı %60 olarak 

gerçekleşmiştir.  
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Bu rakamlar sektörün imalat sanayi ve Türkiye ekonomisi içerisindeki yerinin önemini 

açıklıkla vurgulamaktadır. 

 

İthal Ara Malı Bağımlılığı 

Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Eylem Planı 2013-2015’de (2012) belirtildiği üzere; 

Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından bir tanesi, imalat sanayinin ithalata bağımlılık 

düzeyinin yüksek oranda olmasıdır. 2011 yılında 241 milyar dolar tutarındaki ülke toplam 

ithalatı içerisinde toplam ara malı ithalatının tutarı 173 milyar dolar civarında olup, ara malı 

ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı %71,9 gibi oldukça yüksek bir orandır (8). Ekonomi 

Bakanlığı tarafından 2011 yılında Türkiye imalatının ithalata bağımlılık oranı %43 olarak 

açıklanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere; Türkiye’de 100 dolarlık imalat yapmak için 43 

dolarlık ara/yatırım malı ithal edilmektedir. İthalata bağımlılık açısından incelendiğinde; 2011 

yılında tekstil sektörü üretiminde ithal ara malı ve yatırım malının payı %43, hazır giyim 

sektörü üretiminde ise %19 olmuştur (9). Bu rakamlar ile sektör Türkiye ortalamasının altında 

yer almaktadır. 

 

Ar-Ge Rakamları 

TÜİK tarafından Kasım 2013’te yayınlanan “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 

2012” çalışması sonuçlarına göre; Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri 

Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı binde 9,2’dir. Bu oran 2011 yılında binde 8,6 

idi(10).  

2011 yılında imalat sanayi içinde Ar-Ge harcamalarının oranı tekstil sektöründe % 3,12, hazır 

giyimde % 0,52 oranında gerçekleşmiştir. 2009 yılında bu rakamlar tekstilde %2,46, hazır 

giyimde %0,62 olarak gerçekleşmişti. İmalat sanayinde çalışan Ar-Ge personeli sayısı 

bakımından yapılan değerlendirmede tekstilde %2,65, hazır giyimde %0,68 oranında Ar-Ge 

personeli istihdamı sağlandığı görülmektedir. Yine 2009 yılı için bu oranlar tekstilde %3,64, 

hazır giyimde %1,39 idi (11).  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kayıtlarına göre 11 Mart 2014 tarihi itibariyle 5746 

sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Hakkında Kanun kapsamında Türkiye’de toplam 

155 Ar-Ge Merkezi vardır ve bunların 7 tanesi tekstil sektöründedir (12). 

  



İzmir Atatürk Organize                     Proje ve İş Geliştirme Birimi 

Sanayi Bölgesi                                   İAOSB Haber Dergisi Haziran 2014 Sayısı 

 

İhracat Hedefi 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda açıklanan 2023 yılında Türkiye’nin 

ihracatının 500 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) 2023 yılı ihracat hedeflerini; tekstil sektöründe 20 milyar dolar, hazır giyim ve 

konfeksiyon sanayinde 52 milyar dolar olarak açıklamıştır (13). Türk tekstil sektörünün 

vizyonu; katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve teknoloji içeren ürün ve hizmet sunumları 

ile dünya ticaretindeki payın ve toplumsal refahın artırılması olarak belirlenmiştir (14).  

 

İAOSB Saha Analizi Bulguları 

Saha analizi kapsamında öncelikle içinde bulunulan coğrafyanın Tekstil ve Hazır Giyim 

Sektörü için uygunluğu araştırılmıştır. Çalışmaya katılan firmalara İAOSB’de yer almanın 

avantajları sorulduğunda yüzde 65’i“Altyapı olanakları” , yüzde 30’ u “OSB’de bulunmanın 

prestij etkisi”,  yüzde 26’sı “Tedarikçilere yakınlık” kriterlerini ilk 3 sıradan birine koymuştur. 

Yüzde 65’i Bölgenin genel yaşam koşullarının çalışmalarını çok olumlu/olumlu etkilediğini 

belirtmiştir. Yüzde 83’ü tüm taşıma ve yerleşim masrafları karşılansa dahi, üretim tesisini 

Türkiye’nin bir başka yerine taşımayı düşünmediğini belirtmiştir. Bunun sebebinin bölgesel 

sahiplik yapısı olduğunu, İzmir’de yaşamaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Görüşmeye 

katılan firmaların yüzde 70’i “Türkiye’deki hangi yer sizin sektörünüzde yapılan iş için en iyi 

yerdir?” sorusuna ticaret avantajı ve müşteriye yakınlık kriterleri nedeniyle “İstanbul” yanıtını 

vermiştir. 
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İAOSB’ de gerçekleştirilen saha analizi bulgularına göre görüşmeye katılan firmaların yüzde 

78’si en kritik ve önemli müşteri grubunda perakendecilerin yer aldığını, yüzde 26 ‘sı ise hazır 

giyim endüstrisinin yer aldığını ifade etmiştir.  

Sanayicilerimiz perakendeci müşteri grubunu beklentileri yüksek, yakın temasta bulunulması 

gereken, kendileri bir talepte bulunmadan çözüm sunulması gereken bir grup olarak 

tanımlamışlardır. Firmaların yüzde 82’si birinci sırada yer alan ana rakiplerinin “Türkiye’deki 

Firmalar” olduğunu belirtmiştir. En kritik ve önemli tedarikçi grubunda sırası ile yardımcı 

malzeme üreticileri, kumaş üreticileri, kimyasal üreticileri, iplik üreticileri ve fason dikimciler 

gelmektedir. 

Müşterilerin sırasıyla fiyat, kalite, hız ve tasarım konularına önem verdikleri belirtilmiştir. 

 

Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı 

Saha analizi sırasında görüşülen firmaların yüzde 65’i son 3 yılda sektörde faaliyet gösteren 

firmaların sayısının azaldığını belirtmiştir. Yaşamlarını devam ettiren firmalar ise iş hacimlerini 

büyütmüşlerdir. Firmaların neredeyse tamamı sektördeki rekabetin ezici ağırlıkla maliyete, 

sonra da kaliteye dayandığını ifade etmiştir. Firmaların yüzde 73’ü aile şirketidir. Yüzde 

91’inin web sayfası bulunmaktadır. Yüzde 34’ü ulusal fuarlara, yüzde 47’si ise uluslararası 

fuarlara katılım göstermektedir. Firmaların yüzde 87’si Ar-Ge faaliyetlerinde bulunduğunu, bu 

faaliyetler için ortalama 4 çalışan görevlendirdiklerini belirtmişlerdir. Yüzde 35’i,tekstil ve 

hazır giyim sektöründe koleksiyon çalışmalarının tamamının Ar-Ge çalışması olduğunu 

vurgulamıştır. Ar-Ge çalışmalarının ciro içindeki payının ortalama yüzde 3,15 olduğu 

belirlenmiştir. TÜİK “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2012” çalışması 

sonuçlarına göre; Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

(GSYİH) içindeki payı binde 9,2’dir.KOBİ’lerde ise bu oran yüzde 0,3 civarındadır.  

Sektör genelinde teknolojinin yerinin belirlenmesi amacıyla yöneltilen sorulara alınan yanıtlar 

ışığında; firmaların yüzde 70’i son bir içinde yeni makine yatırımı yapmış olduğunu 

belirtmiştir. 2013 yılında firma başına düşen yeni makine yatırımı 613 bin TL, yıllık makine 

bakım harcaması ise 27 bin TL’dir. 

Görüşülen firmalardan sadece yüzde 35’i firmalar arası işbirliğinin olduğunu belirtmiştir. 

Sektör içerisinde sosyal anlamda bir iletişimin olduğunu, ancak birlikte hareket etme, birlikte iş 

yapma kültürünün olmadığını, bunun temelinin güven duygusunun eksikliğinden 

kaynaklandığını belirtmişlerdir. 
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Firmaların yüzde 65’i kredi kullandığını, yüzde 56’sı ise işletmesini büyütmeyi düşündüğünü 

belirtti. Büyümenin; üretim kapasitesi artışı sağlanması, yeni yatırım yapılması, kurumsallaşma 

çalışmalarının yapılması, işletmenin alansal olarak büyütülmesi şeklinde gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Sektörün en büyük sıkıntıları arasında diğer sektörlerde olduğu gibi nitelikli iş gücü eksikliği 

yer almaktadır. Firmalar mavi yakalı eleman temin etmekte çok büyük güçlük çektiklerini 

belirtmişlerdir. Sektör genelinde belirlenen mesleki eğitim ihtiyaçları makineci, kalıpçılık, 

kalite kontrol gibi konularda yoğunlaşmaktadır.  

Çalışmaya katılan firmaların yüzde 91’i ihracat yaptığını belirtmiştir. Ortalama üretim 

kapasitesinin yüzde 86’sı ihraç edilmektedir. İhracatta, Avrupa Birliği üyesi ülkeler öne 

çıkmaktadır. Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz İhracat 

gerekleştirilen başlıca ülkeler olarak belirtilmiştir. Farklı pazarları telaffuz eden neredeyse hiç 

olmamakla birlikte Körfez ülkeleri, Afrika ülkeleri gibi satın alma gücü yeni yeni oluşmaya 

başlamış, talepleri gelişmiş pazarlara göre çok daha mütevazi olan potansiyel pazarların 

bulunduğu, sektör temsilcileri tarafından ifade edilmiştir. 

Görüşmeye katılan firmaların yüzde 48’itamkapasite üretim yapmadığını belirtmiş, kapasite 

kullanım oranının genellikle yüzde 84 olduğunu ifade etmiştir. 

 

Çalıştay 

Çalıştay katılımcıları ile ilk olarak saha analizinde belirlenen sektörün sorunları, problemler, 

geliştirilmesi gereken ana konular paylaşılmıştır. İnsan Kaynakları ve Eğitim, İşletme Yapısı, 

Hammadde, Pazarlama-İhracat, Ar-Ge,Teknoloji ve Tasarım, Maliyet ve Finansman olmak 

üzere altı başlıkta kategorize edilen sorunlara çalıştay katılımcıları eksik gördükleri başka 

sorunları da eklemişlerdir. Ardından katılımcılar, bu sorunları önem sırasına göre oylayarak 

önceliklendirmişlerdir. Bu çalışmaya göre ana sorun alanları altında ifade edilen sorunlar ve 

parantez içinde aldıkları oy sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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İnsan Kaynağı ve Eğitim (52) 
Nitelikli işgücü eksikliği,  sirkülasyon, (16) 
Sektörde makine ve kalıp ustalarının uzun 
sürede yetişmesi,(0) 
Tekstil Mühendisliği bölümlerinin puanlarının 
düşmesi,(2) 
Üniversitede uygulamalı eğitim eksikliği,(1) 
Tekstil ve moda tasarımı konusundaki eğitim 
kalitesinin –istisnalar hariç- düşük olması,(0) 
Bilgi üreten kurumlar (mesleki eğitim veren 
kurumlar) ile sanayinin bir arada yakın 
çalışmaması,(11)  
Beyaz ve mavi yakanın iplik, elyaf, kumaş 
bilgisinin yetersiz olması(0) 
Kadın istihdamının yetersizliği (2)  
MühendislerinÜcretlerin düşük olması (1) 
Teknik Tekstilde yeterli İnsan kaynağının 
bulunmaması (0) 
Meslek liselerinin Üniversitelerin donanım ve 
teknik personel eksikliği (11) 
İş etiğinin eksikliği (2)  
İşletme içi eğitimin azlığı (6) 

İşletme Yapısı (36) 
Yönetim zaafları bulunan işletme sayısının 
çokluğu,(2) 
Ar-Ge faaliyetlerine önem veren, yenilik yaratan, 
koleksiyon sunan, marka geliştiren firma 
sayısının yetersizliği,(11) 
Firmalarda iş birliği yapma kültürü eksikliği,(6) 
İşletmelerin bünyesinde ayrı Ar-Ge birimlerinin 
bulunmayışı, (1) 
Gelişmiş ve talepkar müşterilerin firmanın iç 
işlerine karışması,(0) 
İç piyasaya üreten firmaların bilgi düzeylerinin 
düşük olması,(1) 
Verimlilik ve performansa dayalı yönetim 
sistemindeki zaaflar (3) 
CRM deki eksiklikler (0) 
Süreçlerde inovasyon eksikliği (2) 
Yönetimde inovasyon eksikliği (3) 
İş Etiğinin eksikliği (4) 
Paydaşların, tedarikçilerin eğitimi (3) 

Hammadde (14) 
Türkiye’nin pamuk üretim kapasitesinin 
yetersizliği, ( 4) 
Katma değerli liflerin üretilememesi, (9) 
Türkiye’de iplik çeşitliliğinin az olması (0), 
İzmir’de kaliteli aksesuar ve yardımcı malzeme 
üretiminin yetersizliği ( 0), 
Tekstil kimyasallarının üretimindeki eksikler, (1) 

Ar-Ge, Teknoloji ve Tasarım (28) 
Makine ve donanımın Türkiye’de üretilmemesi, 
(4) 
Teknolojinin dışarıdan ithal ediliyor olması, (6) 
Teknik tekstil konusundaki çalışmaların yeterli 
düzeyde yapılmaması, (9) 
Türkiye’de katma değerli liflerin üretilememesi, 
(2) 
Tasarımın Ar-Ge destekleri kapsamında 
olmaması, ( 7) 

Pazarlama ve İhracat (16) 
Yeni pazar arayışlarının sektörde yetersiz olması, 
(6) 
İzmirli firmaların pazarlama çalışmalarının 
yetersiz olması,(0) 
İzmir’e direkt uçuşların yetersiz olması, (0) 
Firmaların farklı pazarları analiz etmemesi, (4) 
İç pazarın, güçlü ve talepkar bir yapısının 
olmaması, (0) 
Hazır giyim ve modanın dışında endüstriyel 
pazarların da pazarların yeterince 
araştırılmaması  (5) 
Kar marjınin düşük olması(1) 

Maliyet ve Finansman (16) 
İzmir’in Yatırım Teşvikler konusunda geride 
kalması, (13) 
Firmaların sermaye yetersizlikleri,(1) 
Firmaların krediye rahat ulaşamaması (0), 
İstikrarsız kur politikası,(2) 
İşçilik maliyetlerinin yüksek olması (0) 
Enerji maliyetlerinin yüksek olması (0) 
Alternatif finansman araçlarının yetersiz olması 
(0) 
İzmir’e yeterince yatırımcı çekilememesi (0) 

 

İnsan Kaynağı ve Eğitim  

Bu grupta yapılan görüşmelerde “Sektöre karşı gelişen olumsuz bakış açısı”nın önemli bir 

sorun olarak ortaya çıktığı, bu bakış açısının özellikle nitelikli insan kaynağı yetişmesini 

engelleyen bir unsur olduğu belirtilmiştir. Olumsuz algı nedeniyle Meslek Lisesi ve 

Üniversitelerde Tekstil ve Hazır Giyim bölümlerinin tercih edilmediği ifade edilmiştir. 

Ulaşılması gereken hedefler aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 
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1. Tekstil eğitimindeki sorunların belirlenerek özel ihtisas komisyonları oluşturulması, 

sonuç raporlarının devletin ilgili mercilerine iletilmesi, 

2. Eğitim kurumlarında staj olanaklarının arttırılması ve verimli geçebilmesi için gerekli 

ortamın sağlanması, 

3. Meslek Lisesi öğrencilerinin TARGEV vb. kurumların kurslarından etkin bir şekilde 

yararlanma mekanizmalarının çalıştırılması, 

4. Öğrencilerin tekstil eğitimine ilgisinin arttırılması ve tekstil sektörü ile ilgili olumsuz 

algının giderilmesi, 

5. Eğitim alanında teknolojinin günümüze uyarlanması tekstil eğitim kurumlarının altyapı 

eksikliklerinin giderilmesi için ihracattan binde bir pay alınarak, “Tekstil Eğitimi Fonu” 

oluşturulması, 

6. Sektörde çalışan kadın sayısının arttırılması, 

 

İşletme Yapısı  

Bu grupta yapılan görüşmelerde firmalar arası uzun süreli, güvene, bilgiye, paylaşıma dayalı 

işbirliğinin gerektiği vurgulanmış ve firmaların inovasyon konusuna önem vermesi gerektiğinin 

altı çizilmiştir. Ulaşılması gereken hedefler aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 

1. Tasarımın ve yeni koleksiyon üretiminin Ar-Ge kapsamına alınıp devlet tarafından 

teşvik edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması, 

2. Tedarikçiler, müşteriler ve üniversiteler ile yakın işbirliği içinde olunacak çalışmalar 

yapılması. 

3. Ortak eylem planlarının yapılması, çalıştıkları müşteriler ve tedarikçiler hakkında 

firmaların birbirlerine bilgi aktarması ve uyarması, 

4. Yönetimde inovasyon konusunda yöneticilerin bakış açısının değiştirilebilmesi 

amacıyla eğitimler verilmesi, çalışanların yönetimsel inovasyon süreçlerine katılımının 

sağlanması ve teşvik edilmesi, 

5. Toplam ve kısmi faktör verimliliklerinin düzenli olarak takip edilmesi, hataların ve 

iyileştirmelerin yapılması, çalışanın performansına dayalı ücret sisteminin uygulanması 

konusunda çalışmaların yapılması. 
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Hammadde 

Bu grupta yapılan görüşmelerde belirlenen sorunların çözümü için yapılacak faaliyetlerde 

aşağıdaki hedeflere ulaşılması gerektiği vurgulanmıştır. 

1. Türkiye’nin pamuk üretim kapasitesinin artırılması, 

2. Pamuk üreticilerinin desteklenmesi ve teşviklerden faydalandırılması,  

3. Pamuğa endüstriyel kimlik kazandırılması, 

4. Pamuk kalitesinin artırılması (uzun lifli) konusunda üniversiteler ile işbirliği 

yapılması, ortak projeler yürütülmesi, 

5. Tekstil kimyasal üreticilerinin teşvik edilmesi, 

 

Ar-Ge, Teknoloji ve Tasarım  

Bu grupta yapılan görüşmelerde belirlenen sorunların çözümü için yapılacak faaliyetlerle 

aşağıdaki hedeflere ulaşılması gerektiği belirtilmiştir. 

1. Teknik tekstiller konusunda sanayide bilgi farkındalığı yaratılması, bilgi birikimi 

oluşturulması, 

2. Tasarımın Ar-Ge destekleri kapsamına alınması veya Oslo Kriterleri nedeni ile bu hedef 

uygulanamayacak ise tasarım için ayrı destek sistemi kurulması, 

3. Tekstil ve hazır giyim sektöründeki üreticiler ile, bu sektörlerin rekabet gücünü 

doğrudan etkileyen makine üreticileri ve polimer üreticilerinin; bilgi, gereksinim 

paylaşımı ve ortak projeler geliştirilmesi için bir araya getirilmesi, 

 

Pazarlama ve İhracat 

Bu sorun alanında yapılan görüşmeler esnasında ulaşılması gereken hedefler aşağıdaki gibi 

belirtilmiştir. 

1. Müşteriler için tercih edilebilir firma olmak ve yurtdışındaki doğru müşteriye 

ulaşabilmek için mevcut pazar araştırma yöntemlerinin geliştirilerek pazarlama 

faaliyetlerinin arttırılması, 

2. Değer zincirindeki bütün firmaların beraber hareket etmesinin sağlanması ve bu sayede 

ürünün daha hızlı bir şekilde müşteriye teslim edilmesinin sağlanması,  

3. Firmaların rekabetçi bir çevrede sürekli değişim ve belirsizlik altında başarılı 

olabilmeleri için çevik ve hızlı üretimin arttırılması, 
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4. Firmaların pazarlama departmanı ve üretim departmanı arasında iletişimin güçlenmesi, 

pazarlamacının firmada ürünün ne kadar, hangi sürede ve hangi kalitede üretildiğini 

bilmesinin sağlanması,  

5. Tanıtım, pazarlama, fuar katılımı, pazar araştırması çalışmalarına ayrılan bütçelerin 

artırılması,  

6. Katma değeri yüksek olan ürünlerin ihracatının arttırılmasını sağlamak için fonksiyonel 

tekstiller, akıllı tekstiller konusunda çalışmaların yapılması, 

7. Katma değeri yüksek ürünleri pazarlayabilmek için markalaşma çalışmalarına önem 

verilmesi,  

 

Maliyet ve Finansman 

Çalışma grubu tarafından bu başlık altında yer alan sorunların çözülmesi için ulaşılması 

gereken hedefler aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 

1. Katma değerli ürün üretiminin yatırım teşvik sistemi içerisinde yer alması, ihracatın 

desteklenmesine yönelik yatırım teşvik uygulaması geliştirilmesi, sektörel yatırım 

teşvik sistemi uygulaması getirilmesi, 

2. İşletmelerin sektöre girişlerinin kolay olması, bununla birlikte yaşama sürelerinin kısa 

olması nedeniyle sektörün girişimcilere doğru tanıtılması, firmaların finansal yönetim 

becerilerinin geliştirilmesi, 

3. Firmaların finansmana erişim olanaklarının geliştirilmesi, alternatif finansman araçları 

konusunda farkındalıklarının artırılması,  

4. İşletmelerin kur riski yönetim becerilerinin geliştirilmesi, kur değişimi etkilerinden 

korunma yolları konusunda farkındalık sağlanması, 

5. İşçi verimliliğinin yükseltilmesi yoluyla üretim adetlerinin ve katma değerin artırılması, 

işletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin yaygınlaştırılması, 

6. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması,  

7. Kentsel pazarlama çalışmaları gerçekleştirilmesi,  

 

Çalıştayda ayrıca bu hedeflere ulaşabilmek için yapılabilecek faaliyetler, başarı göstergeleri, 

zaman planları ve çalışmalara destek verebilecek kurumlar üzerinde de görüş alış verişi 

yapılmıştır. Çalıştayın son bölümünde her masadan gelen gruplar tarafından üretilen beklenti ve 

çözüm önerileri, her masanın temsilcisi tarafından sunum halinde tüm katılımcılarla 

paylaşılmıştır.   
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KAYNAKLAR: 

1. Küresel Rekabet Baskısı Altında Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Dönüşüm 

Stratejileri ve Yeni Yol Haritası, MÜSİAD Araştırma Raporları:57, 2013 

2. Turkishtime İhracat Stratejileri - Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu, 2014 

3. BSTB - Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Raporu, 2013/2 

4. TCMB, 2014 

5. BSTB - Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Raporu, 2013/2 

6. İTKİB- Tekstil Sektörü İhracat Performans Değerlendirilmesi, 2014 Ocak - Mart 

7. TTGV - Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların 

Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi; İhracat, Yurt İçi Satış, İhracat Birim Fiyatı Analizleri, 

2013 

8. Resmi Gazete, 2012 

9. Ekonomi Bakanlığı, 2012 

10. TÜİK, 20.11.2013 tarih ve 13630 sayılı Haber Bülteni 

11. BSTB - Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Raporu, 2013/2 

12. BSTB- Arge Merkezleri Özet Bilgileri, 2014 

13. TİM, 2013 

14. TÜBİTAK, 2003 

 

 

 

 


