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İ
stanbul Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçı Birlikleri (İT-
HİB), tekstil sektöründe re-
form sayılabilecek bir proje-

ye imza attı. Sektörün önde gelen 
birlikleriyle Yüksek Öğretim Ku-
rumu (YÖK) ile protokol imzala-
yan İTHİB, ‘Tekstil Mühendisliği 
Burs ve İstihdam Projesi’ni başlat-
tı. Proje kapsamında, tekstil mü-
hendisliğini tercih edecek öğren-
cilere tüm eğitim dönemi boyunca 
karşılıksız burs verilecek ve eği-
tim hayatları boyunca da uygula-
malı eğitim görmeleri ve iş garan-
tisi sağlanacak. İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçı Birlikle-
ri (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, 
başlattıkları Tekstil Mühendisliği 
Burs ve İstihdam Projesi ve tekstil 
sektörüyle ilgili Ekovitrin’in soru-
larını yanıtladı.        

                                 ► Tekstil mühendisliğinin 
algısını yükseltmek ve öğ-
rencilerin bu bölümleri daha 
çok tercih etmesini sağlamak 
amacıyla sektörün önde gelen 
birlikleri olarak YÖK’le bir 
işbirliği yaptınız ve bir burs 
programı başlattınız. Bu prog-
ram gençlere ve sektöre ne 
gibi imkanlar sunuyor?
 

Türkiye ekonomisinin en önem-
li bileşenlerden biri olan teks-
til ve hazır giyim sektörlerimizin 
hedeflediği kalkınma hamleleri-
nin gerçekleştirilebilmesi ve ih-
racat hedeflerine ulaşılabilmesi 
için niteliği yüksek başarılı tekstil 
mühendislerine olan ihtiyacımız 

kaçınılmaz. Ancak son yıllarda 
tekstil mühendisliği başarı sıra-
lamaları ve tekstil mühendisli-
ği bölümlerinin doluluk oranla-
rı, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu 
seviyenin çok altında gerçekleş-
mekteydi. Biz de Tekstil ve Hazır 
Giyim İhracatçı Birlikleri ile Tür-
kiye Tekstil İşverenleri Sendikası 
işbirliğiyle Ticaret Bakanlığımızın 
onaylarıyla Yükseköğretim Kuru-
lu (YÖK) ile bir protokol imzaladık.  

Burs kapsamımızda; Tekstil 
mühendisliğini tercih edecek öğ-
rencilere tüm eğitim dönemi bo-
yunca karşılıksız burs verilecek 
ve eğitim hayatları boyunca da 
uygulamalı eğitim görmeleri ve 

“BURS VE İSTİHDAM PROJESİ
SEKTÖRDE BİR REFORM”

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Gerçekleştirmiş olduğumuz Tekstil Mühendisliği 
Burs ve İstihdam projemiz; bir burs programının çok ötesinde, tekstil 

mühendisliği programında bir reform projesi” dedi.

iş garantisi sağlanacak. Burs kri-
terleri kapsamında ise öğrencile-
rin üniversiteye girişte başarı sı-
ralamasında ilk 80 bin içerisinde 
olması ve öğrencinin ilk 5 terci-
hinden birinin “Tekstil Mühendis-
liği” olması gerekiyor. İlk 20 bin-
deki öğrencilere asgari ücret tu-
tarında burs verilirken, 20 ile 50 
bin arasındaki öğrencilere asga-
ri ücretin yüzde 70’i, 50 ile 80 bin 
arasındaki öğrencilere ise asga-
ri ücretin 50’si karşılıksız olarak 
verilecek.

Bu kapsamda bir yılı aşkın sü-
redir gerçekleştirdiğimiz çalışma-
lar neticesinde ulaştığımız tablo; 
projemizin hedeflerine ulaştığının 
en açık göstergesi. 2018 yılı teks-
til mühendisliği kontenjanları yüz-
de 42 seviyesinde gerçekleşirken; 
2019 yılında kontenjanlar yüz-
de 92’ye çıktı; 13 tekstil mühen-
disliği fakültemizin 8’i kontenjan-
larının tamamını doldurmuştur. 
Tekstil mühendisliği başarı puan-
ları ise yaklaşık 100 puan seviye-
sinde arttı. Yaptığımız çalışmalar 
çerçevesinde 20-50 bin arasın-
da 33 öğrencimiz, 50-80 bin ara-
sında 56 öğrencimiz ile toplam-
da 89 öğrencimiz burs sistemin-
den faydalanmaya hak kazandı. 
Tekstil Mühendisliğine 1. olarak 
yerleşen öğrencilerin başarı pu-
anları İstanbul Teknik Üniversi-
tesi 38 puan,  Marmara Üniversi-
tesi 83 puan, Uludağ Üniversitesi 
93 puan, Gaziantep Üniversite-
si 181 puan, Pamukkale Üniversi-
tesi 141 puan şeklinde oldu. Erci-
yes Üniversitesi son 3 yılda sade-
ce 1 öğrenci almışken 2019 yılında 
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Türkiye tekstil ve hazır giyim 
sektörlerimiz, dünyanın en 
büyük sekizinci, AB’nin ise 
en büyük üçüncü tedarikçisi. 
Her yıl 15 milyar doların 
üzerinde sağlanan dış ticaret 
fazlasıyla tekstil ve hazır giyim 
sektörlerimiz, dış ticarette 
Türkiye ekonomisine en fazla 
döviz girişi sağlayan sektörler.
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kontenjanlarını doldurdu. Kahra-
manmaraş Sütçü İmam Üniversi-
tesi son 3 yıldır öğrenci alamıyor-
ken 2019 yılında 12 öğrenci aldı. 
Uşak Üniversitesi son 3 yılda 2 öğ-
renci almışken 2019 yılında kon-
tenjanlarını yüzde 75 oranında 
doldurdu. Böylece bu program sa-
yesinde tekstil ve hazırgiyim sek-
törlerimizin ihtiyaç duyduğu nite-
likli insan kaynağına ulaşacağını 
ve gençlerimizin, sektörlerimizin 
dönüşümünde önemli bir rol oy-
nayacağını öngörüyoruz. 

“TÜRK TEKSTİL VE HAZIR 
GİYİM SEKTÖRLERİ 
DÜNYADA 8’NCİ” 

► Tekstil mühendisliği sektör 
için neden bu kadar önemli?  

Türkiye tekstil ve hazır giyim 
sektörlerimiz, dünyanın en bü-
yük sekizinci, AB’nin ise en büyük 
üçüncü tedarikçisi. Her yıl 15 mil-
yar doların üzerinde sağlanan dış 
ticaret fazlasıyla tekstil ve hazır 
giyim sektörlerimiz, dış ticarette 
Türkiye ekonomisine en fazla dö-
viz girişi sağlayan sektörler. Aynı 

zamanda perakende sektörü de 
dâhil olmak üzere 2 milyonu aşkın 
kişiye sağladığımız istihdamla da 
ayrıca gurur duyuyoruz.  

Sektörlerimizin Türkiye’de ve 
dünyada sağlamış olduğu bu ba-
şarı tablosunun mimarları arasın-
da; sektörümüzün ve ülke ekono-
mimizin, daha müreffeh yarınlara 
ulaşması için büyük fedakarlıklar-
la üretim yapan firmalarımız, üre-
ticilerimiz ve ihracatçılarımız ol-
duğu kadar, tekstil mühendisleri-
miz de bulunuyor. Dolayısıyla yeni 
başarı hikayeleri yazmak için bü-
yük yatırımlar gerçekleştiren sek-
törümüzün dinamik, Türkiye ve 
dünyadaki küresel gelişmeleri ya-
kından takip eden gençlerimize 
olan ihtiyacı kaçınılmaz.  

“SEKTÖRÜN 
DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNEMLİ 
ROL OYNAYACAK”

► Bu programın sektöre ve 
ülke ekonomisine katkıları 
neler olacak?

Kontenjanlarımızın yüzde 100’e 
yakın oranda dolmasıyla orta 

vadede hızlı bir değişim süreci 
başlayacağına inanıyoruz. Ger-
çekleştireceğimiz bu program, ih-
tiyaç duyduğumuz nitelikli tekstil 
mühendislerine ulaşmamızı sağ-
lamakla kalmayacak; sektörümü-
zün dönüşümünde de önemli bir 
rol oynayacak.  Ayrıca ne yazık 
ki sektörlerimiz son zamanlarda 
negatif bir algı problemi ile kar-
şı karşıya kalmaktaydı. Bu prog-
ramın önemli bir sonuçlarından 
bir tanesi de gerçekleştirmiş oldu-
ğumuz tekstil mühendisliği bursu 
projemizin, bu algının yıkılmasın-
da önemli bir rol oynaması oldu.  
Üstelik “Üniversite-Sanayi İşbirli-
ği” kavramının en başarılı örneği 
olduğuna inandığımız bu progra-
mın, diğer sektörlerimizde de hız-
la uygulanacağını öngörüyoruz.  

► Tekstil mühendisliğinde 
gençleri nasıl bir gelecek 
bekliyor?  

Gerçekleştirmiş olduğumuz 
Tekstil Mühendisliği Bursu proje-
miz; aslında bir burs programının 
çok ötesinde, tekstil mühendisli-
ği programında bir reform projesi. 

‘Üniversite-
Sanayi İşbirliği’ 
kavramının en 
başarılı örneği 
olduğuna 
inandığımız bu 
programın, diğer 
sektörlerimizde 
de hızla 
uygulanacağını 
öngörüyoruz.
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‘Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi’ sonuçlarının değerlendirildiği basın toplantısına İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Gültepe, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak katıldı.

Tekstil ve hazır 
giyim sektörleri 
olarak ihracatta 
kilogram başı 8,2 
dolarla, Türkiye 
ihracatından 
yaklaşık 7 kat 
daha katma 
değerli ihracat 
gerçekleştiriyoruz.
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Projemiz kapsamında ilk 80 bin 
içerisinde yer alan ve ilk 5 terci-
hinden biri tekstil mühendisliği 
olan öğrencilerimize asgari ücre-
te kadar burs sağlamanın yanın-
da, uygulamalı eğitim projemiz de 
yer alıyor. 

Yükseköğretim Kurumumuz ve 
Türkiye’de bulunan Tekstil Mü-
hendislikleri Bölüm Başkanlarımı-
zın katılımlarıyla gerçekleşen ça-
lıştaylarımız çerçevesinde, öğren-
cilerin okurken teorikten pratik 
eğitime geçebilecekleri bir çalış-
mayı da yürütüyoruz. Bu kapsam-
da öğrencilerimiz, üniversiteleri-
nin son sınıfında yatkın oldukları 
alanda uzmanlaşacak; bir dönem 
de fabrikalarda uygulamalı eğitim 
görecekler. 

Bir dönem öğrencinin işletme-
de not almasını öngördüğümüz bu 
çalışmamızın yanında, üniversi-
telerimizi sanayicilerimiz ve aka-
demisyenlerimizin ortak müfre-
dat çalışmalarıyla dönüştürmeyi 
hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
bu teknik çalışmalarla daha nite-
likli bir şekilde çalışma hayatına 
başlayacak olan tekstil mühendis-
lerimiz, ümit ediyoruz ki kendile-
rinden beklediğimiz başarıyı fab-
rikalarımızda, kendi açacakları 
fabrika ya da işletmelerde göste-
rerek sektörümüzün dönüşümün-
de önemli bir rol oynayacaklar.  

“TEKSTİL VE HAZIR GİYİM 
DÜNYADA ÖNEMLİ BİR 
OYUNCU KONUMUNDA”

► Türk tekstilini dünyanın ne-
resinde görüyorsunuz? Kalite 
ve pazar payı olarak olmamız 
gereken yerde miyiz sizce? 

Tekstil ve hazır giyim sektörle-
ri olarak ihracatta kilogram başı 
8,2 dolarla, Türkiye ihracatından 
yaklaşık 7 kat daha katma değer-
li ihracat gerçekleştiriyoruz. Sek-
törlerimiz, Türkiye ekonomisi içe-
risinde gösterdiği bu başarının 
yanında dünyada da önemli bir 
oyuncu konumunda. Türkiye ge-
neli ihracatımız dünya pazarın-
dan binde dokuz oranında pay alı-
yorken; tekstil ve hazır giyim sek-
törlerimizin dünya pazarından 
aldığı pay yüzde 3,1 seviyesinde. 
Kalite ve pazar payı olarak; binler-
ce ihracatçımız, 2 milyonu aşkın 
istihdamımız ve yeni yatırımları-
mızla daha çok daha büyük başa-
rı hikayeleri yazacağımıza inancı-
mız tam.  

Tekstil ve hazır giyim sektörle-
ri olarak özellikle son 20 yıldan bu 
yana çok büyük atılımlar gerçek-
leştirdik. Geçmişten aldığımız kuv-
vetle önümüzdeki süreçte daha 
büyük atılımlar gerçekleştirerek 
hedeflerimize ulaşacağız. 

► İTHİB olarak tekstil sek-
törüne yönelik hedeflerinizi 
anlatır mısınız? 

Tekstil ve hazır giyim sektör-
lerimiz, Türkiye’nin ilk ihracatçı 
sektörleri. Aynı zamanda Türkiye 
ekonomisine “marka-tasarım ve 
inovasyon” kavramlarını ilk yer-
leştiren sektörler. 

Bu anlamda tekstil ve hazır gi-
yim sektörlerimiz marka ve tasa-
rımdan ihracata her alanda öncü 
olduğu gibi, eğitim alanında da di-
ğer sektörlerimizin öncü ve rol 
modeli. 

Daima ilkleri başaran sektörü-
müzün gelecek vizyonu, daha faz-
la markalı ve katma değerli ihra-
catla dünyadaki pazar payımızı 
artırmak; sektörde küresel geliş-
meleri takip eden değil, küresel 
gelişmelere yön veren bir sektör 
olmak. 

Bu kapsamda kendilerine bü-
yük bir misyon yüklediğimize 
inandığımız tekstil mühendisliği-
ni tercih eden tüm öğrencilerimi-
zi kutluyor; ihracat ve kalkınma 
hedeflerimize ulaşmak, sektörü-
müzün algısının yükseltilmesini 
sağlamak amacıyla gerçekleştir-
diğimiz projemizin sektörümüze 
hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
rum. E


