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Ülkemizdeki ve dünyadaki ge-
lişmeler ekonomi üzerindeki 
baskıyı çoğaltmakta ve bizleri 

buna göre girişimde bulunmaya ve 
birçok krizden az zararlı çıkan ülke 
olarak gereğini yapmaya zorlamak-
tadır.

İnsanoğlunun beşikten mezara kadar 
örtünme ve giyinme ihtiyacı olduğu 
düşünülürse giyim ve tekstilin öne-
mini daha iyi anlayabiliriz.

Günümüz dünyasında ekonomik,tek-
nolojik ve politik gelişmeler toplum-
ları oluşturan tüm birimlerin birbirine 
olan bağımlılığını artırmaktadır.

Küreselleşmenin meydana getirdiği 
hızlı değişimler ile eski değerler ve 
eğilimler yerlerini yenilerine bırakır-
ken Türkiye'de önemli sektörlerde 
yeni kavramlarla tanışmakta ve bu 
kavramların gereklerini yerine getir-
me yolunda önemli çalışmalar yap-
maktadır.

Bu çalışmalar iyi ve akılcı bir şekilde 
yönetebilirse ülkemizde ve şehrimiz-
de tekstil ve giyim sektörünün daha 
canlı bir şekilde olacağını düşünüyo-
ruz.

Hazır giyim sektörü genel anlamda 
dokuma ve örme kumaşlardan kadın, 
erkek ve çocuklar için gerek iş haya-
tında gerekse normal günlük hayatt a 
olmak üzere günün her saatinde giyil-
mek üzere üretilmiş tüm dış giysiler 
ile iş giysileri bunların aynı malzeme-

lerden olmasa da aksesuarlarını ihti-
va eder. Bu tarift e erkek giysileri ile 
erkek çocuk giysileri arasında,kadın 
giysileri ile kız çocuk giysileri arasın-
da veya modern giysiler ile yöresel 
giysiler arasında herhangi bir fark 
gözetilmemektedir.

 TEKSTİL VE GİYİM 
SEKTÖRÜNÜN SIKINTILARI

1995 yıllarına kadar en parlak döne-
mini yaşayan tekstil ve giyim sektörü 
ne yazık ki bu tarihten sonra durgun-
luklara geçmiş ve bu günlere gelin-
miştir. Sektörümüzün genellikle ithal 
ürünlerle rekabet edemediği ve ayrı-
ca işletme masrafl arının fazlalığı biz-
leri biraz daha bu yarışta geri planda 
bırakmaktadır. Özellikle perakende 
satış yapan üyelerimiz bu gibi gider-
lerden oldukça mağdur olduklarını 
belirtmektedirler.

Tekstil ve hazır giyim sektörü imalat 
sanayi içinde önemli bir yere sahiptir. 
İmalat sanayi içinde istihdamda, üre-
timde ve ihracatt a üst sıralardadır.
Türkiye ekonomisi içinde tek sektörü 
bu ölçüde büyük paya sahip olması bu 
sektördeki gelişmelerin tüm ekono-
miye etki etmesine neden olmakta-
dır. Bu nedenle bu sektörde rekabet 
gücünün sürdürebilirliği büyük önem 
taşımaktadır.

Türkiye'nin dokuma ve örme hazır 
giyim ithalatı birçok faktörün bir so-
nucu olarak artmaktadır. Bu faktör-

lerin başında pazarlama ve dağıtım 
kanalları ile ilgili gelişmeler gelmek-
tedir. Genç bir nüfusa sahip olan ve 
gitt ikçe dışa açılan Türkiye dünya 
markalarının iştahını kabartmakta-
dır. Çok sayıda perakende zinciri Tür-
kiye'de yatırım yapmaktadır. Ayrıca 
Türk girişimcilerde mağazalaşma ve 
markalaşma çabası içindedir. Bütün 
bu eğilimler ucuz Çin üretimi ve Türk 
girişimcilerinin yurt dışında yaptığı 
yatırımlarının ürünlerini Türkiye'ye 
ithal etme çabalarını da destekle-
mektedir. Son zamanlardaki ilave 
ek vergilerle ucuz ithalatı bir nebze 
talebi azaltmaktadır.

Sektörümüzün önemli sorunlarından 
biri de nitelikli yetişmiş eleman sı-
kıntısıdır. Ayrıca ara mallardaki KDV 
oranlarında sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İmalatçı üyelerimizin 
yardımcı malzeme olarak aldıkları 
(fermuar-kemer vb. bunlar tekstil 
aksesuarları geçmektedir.) ürünler 
imalat sonrasında ise maalesef %8 
KDV 'li olarak satışa sunulmaktadır.

Sektörün sorunlarının tespit edil-
mesinde yaşanan sıkıntıların sektör 
temsilcilerimizle birlikte değerlendi-
rilmesinde ETO bünyesinde çalışma-
lar yürüten meslek komitemiz aktif 
rol almaktadır. Komitemizce ortaya 
konan sonuç ve değerlendirmeler ise 
Yönetim Kurulumuz aracılığı ile ku-
rum ve kuruluşlara iletilmekte; sek-
törde yaşanan sorunların çözümü ise 
yetkililere aktarılmaktadır.
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