
 CANLI ZLE  FOTO GALER   V DEO GALER  stanbul 26°

SON DAK KA CORONA V RÜS TÜRK YE EKONOM DÜNYA YA AM SPOR TEKNOLOJ SA LIK SANAT E T M SEYAHAT

Haberler / Ekonomi Haberleri / Teknik tekstil ihracat nda cumhuriyet tarihi rekoru

TH B Yönetim Kurulu Ba kan  Ahmet 
Öksüz

Teknik tekstil ihracat nda 
cumhuriyet tarihi rekoru
Medikal tekstillerden otomotiv sektörüne, savunma sanayiden 
jeotekstil ürünlerine, kompozit malzemelerden ak ll  tekstillere 
kadar çok geni  bir alanda hayat m zda yer alan teknik tekstiller; 
2020’nin ilk yar s nda 1,2 milyar dolar ihracatla tüm zamanlar n en 
yüksek Ocak – Haziran dönemi ihracat rekorunu k rd .
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Maske, koruyucu tulum-önlük gibi 
medikal tekstil ürünlerinin iç piyasada 
talebi kar lamas  ve dünyada 70’ten 
fazla ülkeye yard m gönderilmesi 
Türkiye’nin 'teknik tekstiller' alan ndaki 
gücünü yans tmaya devam ediyor. 

Dünyada 107 milyar dolarl k ihracat 
pazar  bulunan 'teknik tekstiller' için Ar-
Ge ve inovasyon yat r mlar  h z 
kesmeden sürerken, Türkiye’nin 'teknik 
tekstil' ihracat n n y l sonuna kadar 2 
milyar dolar n üzerine ç kmas  ve 
küresel ihracatta pay n  h zla art rmas  
hedefleniyor. 

Teknik tekstillerin, Türkiye tekstil 
sektörünün vizyonunu ekillendirece ini 
ve sektöre yüksek katma de er 
sa layaca n  belirten TH B Yönetim 
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Chevron, Noble 
Energy'i sat n alacak 

Yazl k koleksiyon 
depoda kald  

TCMB yeniden V OP'ta 
i lemlere ba lad  

AB Liderleri salg n n 
sonuçlar yla mücadele 
için ekonomik kurtarma 
paketi üzerinde anla t  

Uskumru vurgunu! 
Halde 3.5, restoranda 
110 lira 

Çeyrek alt n fiyatlar  
bugün ne kadar 
oldu? 20 Temmuz 2020 
anl k ve güncel çeyrek 
alt n kuru fiyatlar  
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Kurulu Ba kan  Ahmet Öksüz: ‘’Haziran’da teknik tekstil ihracat m z yüzde 196 
artarak 349 milyon dolar, Ocak – Haziran döneminde ise yüzde 39 artarak 1,2 
milyar dolar de erinde gerçekle ti. Salg n döneminde sektörümüzün stratejik 
önemi bir kez daha anla lm  oldu. Hammadde temininde yurtd na ba l  olmayan 
sektörümüz, pandemi s nav ndan ba ar yla ç kmay  bildi. Ancak bu ba ar y  
sürdürülebilir k lmak için firmalar m z n uluslararas  standartlara uygun üretim 
yapmalar n  te vik etmeli, daha rekabetçi yap ya ula mak için ilave çözümler 
üretmeliyiz. Bu kapsamda ilgili Bakanl klar m z ile gerçekle tirdi imiz görü melerde 
ki isel koruyucu donan m ürünlerinin Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe kar l  ihracat 
gerçekle tirilmesi uygulamas n n revize edilmesi gerekti ini ifade etmi tik. 
Bakanl klar m z da 1 ihracata kar n 1 hibe uygulamas n  geni leterek düzenlemeye 
gitti. Medikal tekstil ürünlerinde dünya lideri olabilecek alt yap ya ula t k. Bu alt yap  
gücümüzü koruyarak küresel talepleri kar lamak ad na daha proaktif olmal y z’’ 
dedi. 

Kirlenmeyen, nefes alan, s  tutan tekstil ürünleri 

Daha katma de erli ihracat için gelece in teknik tekstillerde oldu unu vurgulayan 
Öksüz: ‘’ TH B olarak çal malar m z  bu çerçevede yürütüyoruz. Teknik tekstillerde 
tasar mla birlikte i levsellik de öne ç k yor. Teknik tekstil sektörü nanoteknolojik, 
kirlenmeyen, nefes alan, s  tutan tekstil ürünleri üretmenin yan nda; otomotiv 
tekstilleri, in aat, tar m gibi alanlarda da di er sektörlere kolayla t r c  çözümler 
sunuyor’’ dedi.

Dünyan n en büyük 6’nc , Avrupa’n n en büyük 2’nci büyük tedarikçisi Ticaret 
Bakanl ’n n destekleri ve 14 teknik tekstil firmas yla birlikte ‘Teknik Tekstillerde 
Dijital Dönü üm ve novasyon’ çal mas n  hayata geçirdiklerini ifade eden Ahmet 
Öksüz öyle devam etti: ‘‘UR-GE projemizle firmalar m z n dijital dönü ümlerinde 
öncü rol alarak firmalar m z n Sanayi 4.0 entegrasyonunun tamamlamas n  
hedefliyoruz. Ayr ca TÜ ile ba latt m z Türkiye’nin ilk ve tek Tezli Yüksek Lisans 
program  çerçevesinde sektörümüz için gereken nitelikli insan kayna n  art rmay  
planl yoruz.’’ 

Yerli otomobile Türk tekstili

Otomotiv sanayinde s kl kla kullan lan teknik tekstiller; dekorasyon, izolasyon, 
filtreleme gibi i levlerin yan  s ra konfor da sa l yor. Ta tlar n z rh kaplamalar nda 
da yo un olarak kullan lan teknik tekstil ürünlerini emniyet kemerleri, hava 
yast klar , koltuk kuma lar , iç giydirme ürünleri, oto k l flar , koltuk k l flar , filtreler, 
hal  tabanlar , kord bezi gibi ürünler olu turuyor. Yüksek teknolojili ilk yerli ve milli 
otomobil ile ilgili konu an Öksüz: ‘‘Ülkemizi dünya arenas nda temsil edecek yerli 
otomobilimiz için tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak üzerimize dü en tüm 
görevleri yerine getirmeye, yerli ve milli arac m z TOGG’un tüm tekstil aksamlar n  
Türk tekstil firmalar  olarak üretmeye haz r z. Bugün dünyan n en büyük 6’nc , 
AB’nin en büyük 2’nci tedarikçi sektörü olarak, büyüyen Türkiye ekonomisi için 
durmaks z n çal maya devam edece iz’’ dedi.

Payla  
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