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TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SON 10 YILDA İHRACATTA 123.6 MİLYAR $ DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ
Sektörün sağladığı
Tekstil ve hazır giyimde
işyeri sayısı 52 bin
toplam istihdam 2.4 milyon
Cari Açığın
İlacı Tekstil

hazır giyim neden hâlâ stratejik sektör değil?

Dosyası
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri
Sendikası’nın katkılarıyla hazırlanmıştır

Katma

değeri için

eldeki kuşu

besleyelim
İSMAİL GÜLLE (İstanbul Tekstil
ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği Başkanı): Türkiye’de tekstil
ve hazır giyimin (THG) sıfırdan
bu noktaya geldiği 40 yıldan
beri bu sektörün içindeyim.
Sektöre her platformda destek
istedik. Kimi oldu kimi kabul
edilmedi ama biz destek talep
etmekten vazgeçmiyoruz. Çünkü
sektörün bu ülkeye ve millete
büyük hizmeti var. Yarattığı
katma değer, ihracatla sağladığı
döviz girdisi ortada. Bunun heba
olmaması lazım. Eğer bize katma
değeri yükseltecek şekilde verilen
destekler artırılırsa sektörün
ürettiği katma değeri hızla
yükseltmesi mümkün. Çünkü
THG’nin sahip olduğu altyapı
buna müsait. Hep ‘eldeki kuş
yerine daldaki kuşu besleyelim’
diyorlar. THG eldeki kuştur,
büyümeye ve katma değer
yaratmaya çok müsait. Bu fırsatı
kaçırmayalım.

Sektöre

özgü
teşvik

bekliyoruz
ZEKİ KIVANÇ (Adana Sanayi
Odası Başkanı): Hazırlanan bu
kapsamlı rapor bizim yıllardır
dile getirdiğimiz sözlerimizi
doğrulaması ve bu sektörün
Türkiye için ne kadar önemli
olduğunu açık şekilde ortaya
koyması bakımından bilinenin
ilanı oldu. Sektörün istihdam
ve ihracatın ötesinde en
önemli katkısı, sağladığı katma
değerdir. İhracat rakamları
sağlanan katma değer bazında
ele alınmalı, ülke olarak
önceliklerimiz, stratejilerimiz,
teşvik politikalarımız buna
göre belirlenmeli. Alıp satarak
hedeflerimize ulaşamayız.
İhracatımız içindeki yerli katkı
oranını artıracak çalışmalar
yapmalıyız. Temmuz 2011’de
uygulamaya konan ek vergi
kararıyla sektörün sağladığı
katkıda önemli artış görüldü.
Karar ertesinde gerçekleştirilen
yeni yatırımlarla 170 binin
üzerinde istihdam artışı sağlandı,
yıllık bazda dış ticaret fazlası 16
milyar dolara ulaştı. Sektörümüz
kendine özgü dinamiklerle teşvik
edilmesi durumunda 2023 yılında
öngörülen 80 milyar dolarlık
ihracat hedefine rahatlıkla
ulaşabilir.

Döviz rezervine
en büyük katkı
TTSİS’nin
raporunun bir
diğer çarpıcı
bulgusu da
tekstil ve hazır
giyimin ülke
ekonomisine
dış ticaret
açısından
sağladığı
katkılarda
görülüyor.
Rapora göre,
THG son 10 yılda
gerçekleştirdiği
220 milyar
doları aşkın
ihracat ile en
yüksek döviz
girdisi sağlayan
sektör.
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EKSTİL ve hazır giyim (THG)
sektörünün Türkiye ekonomisi
içindeki yerini ve önemini
ortaya koyan TTSİS’nin hazırladığı
raporun dış ticaret ayağına ilişkin
bulguları da son derece çarpıcı.
Son 10 yılın verileri baz alınarak
yapılan hesaplamalara göre, THG
sektörü cari açığı düşüren ve döviz
rezerv birikimine katkı yapan en
önemli sektör. THG son 10 yılda
gerçekleştirdiği toplam 220 milyar
doların üzerinde ihracat hacmiyle
ülke ekonomisine en yüksek döviz
girdisi sağlayan sektör olarak da
öne çıkıyor. Bu özelliğiyle THG
sektörü son 10 yılda 123 milyar
doların üzerinde net ihracat
gerçekleştirerek ülkemizin aynı
dönemdeki net 97.8 milyar dolarlık
döviz rezerv birikimine, diğer bir
deyişle, yüksek cari açığa rağmen,
pozitif döviz rezervi sağlamasına
diğer tüm sektörlerden daha fazla
katkı yaptı.

DÜNYADA 4. BÜYÜK OYUNCU

Dünya tekstil ticaretinde 4.
büyük, hazır giyimde de 6. büyük
olarak global arenada son derece
önemli bir oyuncu olan Türk
THG’nin iç pazarda daha fazla
desteklenmesi uluslararası rekabet
gücünü daha da artıracaktır.

Türkiye’nin ihracat hamlesine
paralel olarak, THG de, son 10 yıllık
ihracatında büyük bir sıçrama
gerçekleştirdi. 2004 yılında 17.6
milyar dolar ihracat gerçekleştiren
sektör, yıllar içinde bunu artırarak
2014 sonu itibariyle yıllık 29.4
milyar dolar ihracat rakamına
ulaştı. Bu 10 yıllık süreçte de ülke
ekonomisine sadece yarattığı 123.6
milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla
bile büyük bir katkı sağlamış oldu.

DIŞ TİCARETTE AÇIK ARA EN BÜYÜK KATKI

Sektör
İhracat İthalat Net İhracat
Tekstil ve Hazır Giyim
221.5
97.8
123.7
Yenilebilir Preparatlar ve İçecekler 36.3
11.1
25.2
Tarımsal Ürünler
50.9
30.6
20.2
Cam ve Seramik
26.5
13.3
13.2
Otomotiv
137.9
128.2
9.7
Sektörlerin 2004-2013 Döneminde Birikimli Olarak Net İhracatı (Milyar Dolar)

ŞARTLAR İYİLEŞMELİ

İşte TTSİS’nin hazırladığı
raporda da açıkça ortaya konan
THG sektörünün Türk ekonomisine
yaptığı bu kritik katkılar, giderek
çetinleşen uluslararası rekabet
altında gerçekleşiyor. ABD’den Çin’e
kadar uzanan geniş bir yelpazedeki
dünya ülkelerinde, THG sektörüne
birçok doğrudan ve dolaylı destek
sağlanıyor. Türk THG sektörünün
ekonomimize sağladığı katkıların
devam etmesi, ülkemizde THG
sektörünün aleyhine işleyen bazı
şartların iyileştirilmesine bağlıdır.
Türk THG sektörünün ülkemiz
ekonomisine katkılarını devam
ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu
kamu desteği ve düzenlemeler de
raporda öneriler bölümünde detaylı
bir şekilde inceleniyor.

2004-2013 TÜRKİYE’NİN REZERV BİRİKİMİNE KATKILAR (MİLYAR DOLAR)
Dış Ticaret Dengesi*
Tekstil ve Hazır Giyim Net İhracatı*
Diğer Sektörlerin Net İhracatı**
Hizmet ve Yatırım Giderleri***
Sermaye Finans Hesapları
Uluslararası Rezerv Birikimi

-511.4
123.7
-635.1
142.7
466.5
97.8

*:TÜİK
**:TCMB Bavul vs dahil toplam ihracat rakamlarından tekstil ve hazır giyim net ihracatının düşmesiyle hesaplandı.
***: Net hata ve noksan dahil edilmiştir.

Kamu politikaları ile desteklenmeli
K

AMU kesiminin uygulayabileceği
politikalar ve sektör temsilcilerinin
stratejileri şöyle özetlenebilir:
Maliyet Rekabetçiliğinin Muhafaza
Edilmesi: Sektörün dezavantajlı olduğu
en büyük konulardan birisi yüksek girdi
maliyetleridir. Bu bağlamda enerji ve
işçiliğin üstündeki yükler yeniden
yapılandırılmalıdır. Primler, vergileri ve
fonlar sebebiyle ücretlerde oluşan net brüt
farkı maliyetler üzerinde bir yük
yaratmaktadır.
Yerinde Teşvik: Tekstil gibi istihdama
katkısı ve katma değeri yüksek

sektörler farklı bölgelere taşınmak zorunda
bırakılmadan yerinde teşvikle
desteklenmelidir.
Marka Desteği: Turquality gibi
sektörlere marka yaratma konusunda
yıllardır büyük katkı sağlayan programların
devamlılığı önem arz etmektedir. Buna
benzer programların tasarım, Ür-Ge, Ar-Ge
konularında da oluşturulması son derece
yararlı olacaktır.
Haksız Rekabetin Engellenmesi: Yerli
üretimi korumak adına ek vergi
uygulamasının devamı, gümrüklerde etkin
menşe kontrollerinin yapılması ve Dahilde

İşleme Rejimi uygulamasında gerekli
iyileştirmelerin yapılarak bu tarz desteklerin
haksız rekabete yol açmadan, amacı
doğrultusunda kullanan firmalara kolaylık
sağlayacak şekilde uygulanması
gerekmektedir.
Stratejik Yatırım: THG sektörünün
stratejik yatırımlar kapsamına alınarak
özel yatırım desteklerinden
faydalanabilmesinin ülke ekonomisi
açısından çok olumlu geri dönüş sağlayacağı
değerlendirilmektedir. Verilen teşviklerin
geri dönüşleri takip edilmeli, bu aşamada en
hızlı katma değer yaratan ve süreklilik arz
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eden sektörlere teşviklerde öncelik verilmeli.
Bu bağlamda, THG’nin 1 milyar TL’lik yatırım
teşviki ile 25 yıl boyunca her yıl 302 milyon
TL’lik brüt katma değer yaratarak, toplamda
bugünkü değerle 3 milyar TL’lik katma değer
yaratması buna en güzel örnektir.
Pamuk Ekonomisi: Sektörün en önemli
hammaddesi olan pamuk üretimimizi
artırıcı politika ve yöntemler tekstil
sektörünün geleceği açısından belirleyici
olacaktır. Yıllık 1 milyon ton pamuk
üretimine ulaşılması ve bu üretimin devamlı
olarak sağlanması için gerekli politikalar
oluşturulmalıdır.

