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Tekstil ve hazır giyim, siyasi muhatap, teknoloji, 
know-how ve girişimcilik desteği bekliyor

2023’te dünya tekstil ticaretinin 550, hazır giyimin 740 milyar dolara 
ulaşması hedeflenirken Türkiye, hazır giyimde 52, toplam tekstilde 
de 100 milyar dolar ihracat öngörüyor. Tekstil ve hazır giyimin, katma 
değeri yüksek, yenilikçi, “bilgi bazlı” ürünleriyle dünya ticaretinden 
daha fazla pay alması için, siyasi bir muhatap  ile kısa, orta ve uzun 
vadeli strateji ve hedeflerin belirlenmesi, kamu-özel sektör işbirliğinin 
hızlanması gerekiyor.
Aslıhan Bozkurt

G
iyinme, insanoğlunun en eski 
ve en temel ihtiyaçlarından 
biri. İnsanlık var oldukça bu 
ihtiyaç da hep var olacak. Bu 
nedenle, bu temel ihtiyacı 

karşılayan tekstil ve hazır giyimin, tüm dünya 
ekonomisindeki yeri ve önemi, hiçbir zaman 
azalmayacak. İnsanların giyinme ihtiyacını 
karşılayan tekstil ve hazır giyim, yüzyıllardır 
çok önemli değişikler yaşayıp sürekli 
çeşitlendi. 
Gelişmiş ülkelerin 18. yüzyılda 
gerçekleştirdikleri sanayileşme sürecine 
önemli katkısı olan tekstil ve hazır giyim 
sanayi, günümüzde de ülkelerin ekonomik 
kalkınmalarında benzer rolü oynuyor. Tekstil 
ve hazır giyim, gayri safi yurt içi hâsıla (GSYH), 
imalat sanayi, sanayi üretimi ve ihracat 
gelirleri içindeki pay, ekonomiye sağladığı net 

döviz girdisi, istihdam, yaratılan katma değer 
ve yatırım gibi makroekonomik büyüklükler 
açısından Türkiye’nin kalkınmasında en 
önemli sektör olarak görülüyor. Ürün kalitesi, 
moda ve trendleri belirleme gücüne sahip 
tasarımları ve yüksek teknolojisiyle dünyada 
önemli bir yere sahip olan sektör, ülkenin 
GSYH’sının yüzde 10’undan fazlasını ve imalat 
sanayiinde yaratılan katma değerin yüzde 
16’sını sağlıyor. 
Tekstil ve hazır giyim sektörü, genel anlamda 
dokuma ve örme kumaşlardan kadın, erkek 
ve çocuklar için gerek iş hayatında gerekse 
normal günlük hayatta giyilmek üzere 
üretilmiş tüm dış giysiler ile iç giysileri, 
bunların aynı malzemelerden olmasa da 
aksesuarlarını içeriyor. Ayrıca yatak örtüsü, 
nevresim takımı, mutfak bezleri gibi ev tekstili 
ürünleri ile kamp eşyası gibi hazır eşyalar 
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da sektör içerisinde değerlendiriliyor. Elyaf 
ve ipliği kullanım eşyasına dönüştürecek 
süreçleri kapsayan işlemleri içeren tekstil 
ve hazır giyim sektörü, elyaf hazırlama, iplik, 
dokuma, örgü, boya, baskı, apre, kesim, 
dikim üretim süreçlerini kapsıyor. Elyaftan 
iplik ve mamül kumaşa kadar olan kısım 
“tekstil”; kumaştan giyim eşyası elde edilene 
kadar olan süreç ise “hazır giyim” şeklinde 
tanımlanıyor. Sektörde kullanıma yönelik 
ürünler, genelde hazır giyim, hazır eşya ve 
teknik tekstiller olarak gruplandırılıyor.
Ekonominin temel taşlarından, ülke 
ihracatının lokomotifi olan tekstil ve hazır 
giyim sektörü,  hem üretim hem de ihracatta 
geçmişte olduğu gibi bugün de büyük 
potansiyel barındırıyor. Türkiye, dünyada 
pamuk üretiminde 7’nci,  pamuk tüketiminde 
4’üncü, organik pamukta 2’nci, elyaf ring iplik 
üretiminde 5’inci, Open-end iplik üretiminde 
4’üncü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tekstil 
ve hazır giyim ihracatında 3’üncü sırada yer 
alıyor.  Ülkemiz sanayinin bel kemiği olan 
tekstil (ve hazır giyim/konfeksiyon), toplam 
istihdamın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. 

TBD BİLİŞİM Dergisi olarak (Ekim 2013 158. 
Sayı), Moda/Tekstil/ Konfeksiyon ve bilişim 
konusuna yer veriyoruz. “Tekstil/Moda ve 
Bilişim”ana temalı “Dosya” sayfalarımızda 
“Moda ve tekstilde bilişim ne kadar 
kullanılıyor? Bilişimin sektörde kullanımı 
süreci nasıl gelişti? Moda ve tekstilde bilişim 
teknolojilerinin kullanımı neler sağlıyor, bu 
kullanım nasıl olmalı? Nanoteknoloji, akıllı 
kumaşlar Türkiye’de mi üretiliyor, ithal 
mi ediliyor? Bilgisayarlı kalıp hazırlama, 
üretimde, lojistikte  bilişim teknolojilerinin 
kullanımı, Pazar, öngörüler, hedefler, 
sıkıntılar ve çözüm önerileri..” sorularının 
yanıtlarını sektörün aktörlerinden almaya 

çalıştık. Ancak bu sorularımızın birçoğunun 
yanıtını almak mümkün olmadı. Türkiye 
Giyim Sanayicileri Derneği, Vakko ve basında 
“akıllı kumaş” üretimiyle ilgilendiğine ilişkin 
haberler çıkan Altınyıldız firması ilgilileri 
bütün iletişim çabalarımızı yanıtsız bıraktı. 
Dosya sayfalarımıza, kendisini “Terzi yamağı” 
olarak tanımlayan, yazar ve televizyoncu, 
Barbaros Şansal ile Moda Hukuku Enstitüsü 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Eren 
sorularımızı yanıtlayarak, İstanbul Aydın 
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Yardımcı 
Doçent Doktor Vedat Özyazgan ise Türk 
tekstil sektörü sorunları ve çözümü konulu 
değerlendirme yazısı ile katkı verdi. 
Bu arada Moda Blogları Platformu adına 
kendisine ulaştığımız Eda Yılmaz Gil, yaklaşık 
2 yıl önce kurulduklarını, 150 kadar blogu 

bünyelerinde topladıklarını söyledi. Moda 
blogu yazmaya başladığında böyle bir 
platformun eksikliğini fark ettiğini ve moda 
bloglarının tek bir çatı altında toplanarak 
birbirleriyle iletişim halinde olmalarının 
yararlı olacağını düşündüğünü bildiren Yılmaz 
Gil, Moda Blogları Platformu üzerinden henüz 
bir etkinlik düzenlenmedikleri için dergimizin 
diğer sorularını yanıt vermeyi uygun bulmadı. 
Öte yandan İnternet’e damga vuran ünlü moda 
blog ve bloggerlarına İnternet’ten ulaşıp 
dergimizde yansıtmak üzere bilgi almaya 
çalıştık. Ancak hiçbirinden bilgi alamadık.
Ayrıca dosya sayfalarımızda Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’nun (BTYK) Haziran 2002’de 
aldığı kararla TÜBİTAK koordinatörlüğünde 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında (2023) 12 
sektörde dünya ve Türkiye’de olan değişimler, 
Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi 

kapsamında 2003’te tamamlanan tekstil 
sunumuna da yer verdik. 2023’e kadar bilgi, 
bilim ve teknolojinin bireysel ve toplumsal 
refahı belirleyen temel itici güç olacağına 
dikkat çeken raporda, tekstil sektörünün 
konumunu sürdürüp geliştirebilmesi 
için eğitim, araştırma, geliştirme (Ar-Ge) 
desteğine gereksinim duyacağı ve gelecekte, 
çok işlevli akıllı tekstil ürünlerinin üretim ve 
kullanımının gelişeceği öngörülüyor.  Bunun 
için tekstil sektörünün, “teknik tekstiller” 
ve “çok işlevli,  akıllı tekstiller” olarak 
tanımlanan bilgi, “know-how” ve yenilik 
yoğun, yüksek katma değerli ürünler geliştirip 
dünya pazarlarına sürmesi öneriliyor.
 

Sektörün 2013–2023 
projeksiyonu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2011 
- 2014 yılları için hazırladığı Sanayi Strateji 
Belgesi’ne paralel yürütülen yeni strateji 
çalışmalarında “Tekstil, hazır giyim, deri 
ve deri ürünleri sektörünü katma değeri 
yüksek, yenilikçi, bilgi ve ileri teknoloji içeren 
ürün ve hizmet sunumları ile rekabetçiliğini 
arttırarak dünya ticaretinden daha fazla pay 
alan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak” 
hedeflendi. 

Devlet Planlama Teşkilatı’nca (DPT) 2006’da 
yayınladığı Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-
2013) Tekstil, Hazırgiyim ve Konfeksiyon Alt 
Komisyon Raporu’nda Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) verileri analiz edilerek hazırlanan 2013 
projeksiyonunda, Türk tekstil sektörü için 7,6 
milyar, hazır giyim sektörü için 25,2 milyar 
Dolar ihracat öngörüldü. 
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2023 yılında dünya tekstil ticaretinin 550 
milyar, hazır giyim ticaretinin ise 740 milyar 
dolara ulaşmesı bekleniyor. Türkiye’nin 
2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat 
hedefine ulaşabilmesi için ihracatçı birlikleri 
tarafından hazır giyimde 52 milyar, hazır 
giyim dahil tekstil sektörü için toplam 100 
milyar dolar ihracat hedefi belirlendi. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda ise, 
“tedarikçi ülkeden piyasa yapıcı ülkeye 
dönüşüm” ve “bilgi bazlı ürünlerin üretimine 
yönelme” yolunda kamu-özel sektör 
işbirliği ile çalışmaların hızla yürütülmesi 
gerektiğinin altı çizildi. 

2012’de 11,69 milyar dolar 
ihracat yapan sektör, 
muhatap bulamıyor
Bölgenin en büyük üretim kapasitesine 
sahip olan Türkiye’de, tekstil sektörü 
ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 1,6 artış göstererek 11,69 milyar 
Dolara yükseldi.  Tekstilde ihracatın 
artmasına karşın hazır giyim sektöründeki 
kârlılık düşüyor. Küresel pazarda sektörün, 
katma değeri yüksek, yenilikçi, bilgi ve 
ileri teknoloji içeren ürün ve hizmetleriyle 
ihracat kapasitesi yüksek sanayiler olmayı 
hedeflemesi öneriliyor. Bunun için tekstil, 
hazır giyim ve deri sektörlerinin tasarım, 
moda, Ar-Ge ve inovasyona odaklanması 
gerektiği vurgulanıyor. Hibe ve desteklerin 
yaygınlaştırılıp kolaylaştırılmasını bekleyen 
sektörün en önemli sorunlarından biri de 
devlette muhatap bulamama.  Sektör, bir 
bakanlık veya müsteşarlık kurulmasını 
istiyor.

Yüksek teknolojiyi yakından izleme, modaya 
yönelik, yüksek kaliteli ve performanslı 
özel ürünler gerçekleştirilebilecek yapının 
oluşturulması gerektiğine işaret eden 
uzmanlar, firmalara teslimat sürelerini 
kısaltacak (renk numunesi gönderme, 
renk ölçümü, renk kontrolleri ve teyitlerini 
elektronik ortamda gerçekleştirecek) altyapı 
ve bilgiye sahip olacak yatırımlar yapılması 
gerekliliğine işaret ediyor. 

İşlem ve süreçleri kısaltan 
teknoloji, üretimi artırdı
Temelleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
atılan tüm tekstil, konfeksiyon fabrika ve 
atölyeleri,  Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 
Sümerbank çatısı altında toplandı. 1950’li 
yıllarda başlayan özel sektör yatırımları zaman 
içinde gelişince kamunun bu alanda üretici 
rolü azaldı. 1980’den sonra uygulanan, serbest 

piyasa ekonomisine dayalı dışa açılma ve 
ihracatı teşvik politikaları ile birlikte tekstil 
ve hazır giyim, ihracatın en önemli kalemi 
haline geldi. Ve günümüzde bilgisayar destekli 
tasarım, model hazırlama, kalıp çıkarma, 
pastal çizimi, serim ve kesim yapılarak hazır 
giyim üretimi belli bir oranda otomasyona 
geçip zamana ayak uydurdu. Tekstil ve hazır 
giyim, özellikle son 40-50 yıldır teknoloji 
sayesinde artık çok farklı şekillerde üretilip 
kullanır oldu. 
Emek yoğun bir sektör olan tekstil ve hazır 
giyim, günümüzde Bilgisayar Destekli Tasarım 
(CAD-Computer Aided Design) sistemleri ile 
model ve kalıp çıkartmada kolaylık ve hızı 
yakaladı. Otomatik kesme makineleri, yaka 
veya gömlek atletlerinde iki-üç işlemi birlikte 
yapabilen otomatik makineler, süreçleri 
kısaltan yeni teknolojiler olurken üretimde 
etkinliği, bölümler arasındaki koordinasyonun 
artmasını sağlayan teknolojik yenilikler de 
gerçekleşti. 

Henüz Türkiye’de yeterli bir düzeye 
erişemeyen nanoteknoloji, 2025’te hayatın 
her alanına gireceği tahmin ediliyor. 
Nanoteknolojinin tekstilde kullanılması 
ürünlere farklı özellikler kazandırılabilecek. 
Çorap ipliğinin, nano parçacıkları ile 
katkılandırılması, çorapta bakteri ve mikrop 
barınmasını engelleyip kokmasını önleyecek. 
Suyu sevmeyen (iten) kumaşlardan üretilerek 
tekstilde kirlenme engellenecek. Esnek ve 
yıkanabilen nano sensör ve aygıtların, kumaşa 
aktarılmasıyla üretilecek akıllı elbiseler 
görecek, duyacak ve hissedecek. 
Yakın bir gelecekte, kendini temizleyebilen, 
kırışmayan giysiler kullanıma sunulacak. 
Ayrıca tekstil ürünleri, bilgisayar, müzik 
çalar, cep telefonu ve İnternet bağlantısı 

http://www.bilisimdergisi.org/s158

http://www.bilisimdergisi.org/s158


Moda-Tekstil ve Bilişim
Dosya

2013 EKİM44 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 45

gibi fonksiyonlara sahip olacak. Vücut 
fonksiyonlarını kontrol edebilen; 
gerektiğinde ilaç veren, yaraları tedavi eden 
tekstil ürünleri piyasaya sürüldü bile.

İstatistiki verilere 
erişmek zor
Küresel rekabet deneyimi olan Türk tekstil 
sektörünün, konfeksiyon teknolojileri, bilişim 
teknolojileri, sensörler, polimerler, örme 
teknolojileri, hava ve su jeti teknolojisi, 
nonwoven teknolojileri, plasma yöntemi, iyon 
implantasyonu, nanoteknolojiler, kompakt 
eğirme teknolojileri, hava jeti teknolojisi 
ve kontrol teknolojilerindeki durumuna 
ilişkin istatistiki verilere erişilemiyor. 
Tekstilde üretim süreçlerinde ne kadar son 
teknolojik ürün kullanıldığı, özellikle hazır 
giyim sektöründe tasarım ve markalaşma; 
perakende de stratejik karar alma süreci; 
lojistik, pazarlama, müşteri ilişkileri gibi 
hizmetlerde bilişim teknolojilerinden nasıl 
yararlanıldığı bilinmiyor. 
Vizyon ve strateji eksikliği olduğu ifade edilen 
sektörde; devlet, ticaret ve sanayi odaları, 
üniversite, ihracatçı birlikleri ve ilgili sivil 
toplum kuruluşlarının yardım ve katkısıyla 
öncelikle kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve 
hedefler belirlenip sektöre aktarılmalı.  
Genç nüfusun yarattığı rekabetçi işgücünü 
yeterince kullanamayan sektör, girişimci 

ruh ve yetişmiş elemana yeterli düzeyde yer 
veremiyor. Sektörün istihdama dayalı bir 
sanayiden teknoloji, know-how, yaratıcılık 
ve girişimcilikle desteklenen bir sanayi 
haline gelmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu 
kapsamda sektörün, siyasi muhatabının 
kararı ile konumunu güçlendirip sürdürmesi, 
teknoloji ve bilgiyi yoğun kullanarak katma 
değeri yüksek ürünlere yönelmesi için 
devletin kaynak, destek ve teşvikler vermesi 
bekleniyor.
Tekstil ve hazır giyimcilerimiz hâlâ yüksek 
katma değerli, teknolojik ürün üretiminde 
örnek gösterilebilecek seviyelere erişemezken 
sektörün, ihracat gelirlerinin en az yüzde 15’ini 
ileri teknoloji içeren mamullerden sağlanması 
hedefine de yaklaşamadığı bildiriliyor. Tekstil 
teknolojilerinin araştırılması, uyarlanması ve 
kullanımı; bilgi alış veriş ağı ve işbirliklerinin 
güçlendirilmesinde eğitim önemli rol oynuyor.  
Halen Afyon Kocatepe, Uşak, Çanakkale 
On Sekiz Mart, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, 
Erciyes, Fırat, Gazi, Gaziantep, Hacettepe, 
İstanbul Teknik, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam, Marmara, Mersin, Mimar Sinan, 
Pamukkale, Süleyman Demirel, Trakya, 
Uludağ, Yüzüncü Yıl üniversitelerinin tekstil ve 
tekstil mühendisliği bölümü bulunurken; Fırat, 
Gazi, Marmara, Muğla, Pamukkale, Selçuk 
ve Süleyman Demirel üniversitelerinin hazır 
giyim programları var. Bu arada birçok özel 
üniversitede de tekstil ve tekstil mühendisliği, 
hazır giyim programları veriliyor. 
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