TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Adil Nalbant beyin Tekstil Teknik dergisine vermiş
olduğu beyanat aşağıdaki gibidir.
“Tekstil, 2017’de ülkemizin parlayan yıldızı olacak”
Türk tekstil makine üreticileri, 2016 yılında dünya geneline sattıkları makinelerle
ihracata büyük katkı sağladılar. Toplam makine ihracatının % 1.5 arttığı bir dönemde, tekstil
makine ihracatı % 24’lük bir artışı kaydederek 427 milyon dolardan 512 milyon dolara çıktı.
Genellikle gelişmekte olan ülkelerin odaklandığı sanayi sektörü olarak bilinen tekstilde
oyunun kuralları değişiyor. Günümüzde hem gelişmekte olan ülkelerin, hem de gelişmiş
ülkelerin sanayi stratejilerinde tekstile önemli yer vermeleri, dünyada tekstil arz ve talep
dengesinde önemli değişimlere yol açacak. Tüm sanayi sektörleri içinde ülke ekonomisine en
büyük katkıyı sağlayan tekstil, bir taraftan gelişmekte olan ülkelerle maliyet rekabeti, diğer
taraftan da üretime dönüş yatırımı başlatan AB, ABD, Japonya gibi gelişmiş ülkelerle Ar-Ge,
inovasyon ve yüksek teknolojiyle üretim rekabeti yaşıyor.
DÜNYA TEKSTİL MAKİNE YATIRIMLARINA HIZ VERİYOR
Dünya tekstil makine yatırımlarının hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde hızla
devam ettiğini vurgulayan TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, “Avrupa Birliği,
tekstil dahil tüm sanayi sektörlerinde üretimi destekleme kararı aldı ve bu konuda belirlenen
strateji tüm AB ülkeleri ile sanayi sektörleri tarafından imzalandı. ABD ise kendi sınırları
içinde üretimi teşvik için her türlü radikal önlemi almakta kararlı. Japonya bile küresel ölçekte
en çok tekstil makinesi alımı ve yatırımı yapan ülkeler arasına girmiş durumda. Hindistan
Hükümeti imalat sanayisine ve bilhassa tekstile önem veriyor. Dolayısıyla, tüm dünya
üretime dönüyor. Gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkeler de tekrar sanayileşme
hamlesi yapmaya başlıyorlar. Bu gelişmelerin de ışığında Türk tekstil ve hazır giyim
sanayicileri artık sadece maliyete dayalı olarak gelişmekte olan ülkeler grubundaki
rakipleriyle değil, aynı zamanda yatırım bütçeleri çok yüksek olan gelişmiş ülkelerle de
rekabet etmek zorundadır” dedi.
“ÜLKELERİN CAN DAMARI MAKİNE SEKTÖRÜDÜR”
Gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerinde tekrar sanayileşme hamlesi yapmaya
başladıklarını dile getiren Nalbant, Türkiye olarak kendi makinalarımızı üretmemiz gerektiğini
söyledi. “Makine sektörü ülkelerin can damarıdır” diyen Nalbant, imalat sanayinin temeli
makine ile oluyor ve biz bu sektöre önem vermek durumundayız şeklinde konuştu. Tüm
dünyada sanayi devrimlerinin, tekstil makineleri ile başladığını belirten Nalbant, “Üretimin
desteklenmesi adına hızlı şekilde adımların atılmasının gerekiyor. Tekstil makinelerinin %70
80’inin dışarıdan alındığı bir ülkede planlama daha doğru yapılmalıdır. Dünyadaki en büyük
makine alım pazarı sıralamasında ülkemiz 4. sırada yer alıyor. Bu alım kapasitesini doğru
okumak ve üretimi bu doğrultuda yönlendirmek önemlidir” dedi.
TEKSTİL MAKİNECİLERİN İHRACAT BAŞARISI
TEMSAD- Tekstil Makineleri ve Aksesuarları Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adil
Nalbant, dergimiz için Türk tekstil makine sektörünün 2016 yılını değerlendirdi. “2016 yılı

itibarıyla tekstil makine sektörü, Türkiye ekonomisine paralel bir seyir izlemiştir. Yaşamış
olduğumuz ekonomik ve siyasi çalkantılar bizim sektörümüze de aynen yansımıştır.
Ülkemizdeki olumsuzluklar ekonominin durağanlaşmasına ve yatırımların ileriye doğru
ötelenmesine neden olmuştur. Bundan en büyük nasibi de tekstil sektörü olmuştur. İç
pazarda yaşanan daralma ve sıkışıklığın, ihracattaki artışla biraz olsun giderilmesi ülkemiz ve
makine üreticileri için memnuniyet verici bir gelişme. Bunun yanında makine sektörümüzün
iç piyasa ve ihracat olmak üzere iki başlığı vardır. İç piyasadaki daralmaya rağmen ihracatta
ise fevkalade bir gelişme görüyoruz. Bir yıl önce 427 milyon dolar olan ihracatımızı 512
milyon dolara çıkarttık. Yani % 24’lük bir artış sağladık. İç piyasanın daralmasıyla sektörde
faaliyet gösteren firmalarımız dışarıya açılma ihtiyacı hissettiler. Döviz kurlarının yükselmesi
ihracat şansımızı daha da artırdı. Bundan daha önemlisi ise 2015 yılında katılmış olduğumuz
ITMA fuarında yapmış olduğumuz tanıtımlar ve 2016’da düzenlenen ITM fuarları ihracatın
artmasına büyük katkı sağlamıştır. Diğer makine sektörlerine baktığımız zaman, makine
sektörlerinin tamamı % 1.5 büyümüştür. Tekstil makine ihracatçılarımızın göstermiş olduğu
performanstan dolayı, kendilerini kutluyorum. İthalatımızdan da bahsedecek olursak, 2014
yılında 2 milyar 170 milyon dolar olan ithalatımız, 2015 yılında 1 milyar 360 milyon dolara
düşmüş, 2016 yılında da aynı miktarlarda ithalat gerçekleştirmişiz. Ekonomide ne kadar bir
daralma var desek de tekstil makineleri ithalatı söz konusudur.”
“YERLİ ÜRETİME YÖNELMELİYİZ”
Ülkenin bir an önce üretim ve sanayiye yönelmesi gerektiğini söyleyen Adil Nalbant, ülkenin
inşaat, hizmet ve finans sektörlerini ayakta tutmakla bir yere varamayacağını vurguladı.
Hükümetin almış olduğu bir dizi ekonomik tedbirlere rağmen bürokraside çok sıkıntı
yaşadıklarını belirten Nalbant, dünya tekstilci peşindeyken biz adeta ihmal ediliyoruz dedi.
2017 yılını da değerlendiren TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, sektörle ilgili
şunları söyledi. “Tekstil sanayisi kimya, otomotiv, havacılık gibi birçok diğer sektör ile
etkileşim içinde olan çok yönlü bir sektör. Dünya makine ticaretinde 25 milyar dolarlık
ihracat, 26 milyar dolarlık ithalat gerçekleşiyor. 2017 yılı yalnızca bizim için değil, dünya için
de çok önemli bir yıl olacak gibi görülmektedir. Her sene, enerjiden sonraki en büyük ikinci
ithalat kalemimiz olan makine yatırımlarına 25-26 milyar dolar ödüyoruz. Ülkemizin
ekonomik ve ticari anlamda tek çıkış yolu yerli üretimdir. Her fırsatta söylediğimiz gibi yerli
makinelere yönelmeliyiz. Bu sektör, ülkedeki en köklü ve lokomotif sektördür. 2017’de
Türkiye üretmeye devam etmek zorunda. Bu ülkenin doğru politikalarla yönetilmesi
gerektiğine inananlardan birisiyim. Ülkenin istihdam yükünü taşıyan tekstil ve sanayi
sektörlerinin canlandırılması gerekiyor. Tekstilin cari açığa katkısı diğer sektörlerden daha
yüksektir. Sanayi üretimin artırılması ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de
kendi ülkemizdeki üretim değerlerimize ve ekonomimize sahip çıkmamız gerekiyor. 2017 yılı,
sanal ekonomilerin ve sektörlerin çöktüğü yıl olacak. Tekstil sektöründe iki yıldır ertelenen
yatırımlar var. Bunlar gerçekleşmeye başlayacak ve önümüzdeki 5 yılın en parlak sektörü
tekstil olacak.”

