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Merhaba,
“Tekstil Mühendisinin Sesi” bültenimizin 2. sayısında
yine dopdolu bir içerik ile sizlerle buluşuyor olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Pandeminin sektörümüz,
ülkemiz ve sosyal yaşantımız üzerindeki etkileri sürerken
normale dönüş için maksimum gayret sarf ediyor,
çalışanlarımızı, kendimizi ve çevremizi bu salgından
koruyacak önlemleri almaya devam ediyoruz. Bu
sayımızda, Covid-19 döneminde giysiler nasıl yıkanmalı
konulu yazımızda yer alan önerileri dikkate alarak

bulaşma ve taşınma riskini en aza indirebilirsiniz.
Ülke gündeminde 2 önemli konu; Kıdem Tazminatı ve
İstanbul Sözleşmesi. Sigortalı çalışanlar ve özellikle
kadınlar için çok önemli bu konularda ayrıntılı bilgi
alabileceğiniz yazıları bültenimizde bulabilirsiniz.
Dünyada ve ülkemiz Tekstil sektöründe giderek önem
kazanan sürdürülebilirlik konusuna her sayımızda yer
vermeye çalışacağız. “Sürdürülebilir Elyaf“ ve “3D Dijital
Tasarım ve Artırılmış Gerçekliğin Sıfır Atık ve
Sürdürülebilir Modaya Etkisi” yazılarımızın bu konuda
bilgi verici olmasını umut ediyoruz.
Sektör bileşenleri ile çalışmalar yapmaya, tüm
organizasyon ve toplantılara katılmaya devam ediyoruz.
Son olarak 14 Temmuz 2020 Salı günü TGSD tarafından
düzenlenen, Corona virüs salgınının satın alma
pratiklerine etkileri, yeni normal dönemdeki strateji ve
beklentilere dair yerli ve yabancı marka temsilcilerinin
görüşlerinin alındığı “6. Gelecek Satın Alma Stratejileri ve
Beklentileri” paneline katıldık.
Mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya devam
ederken, bu sene üniversite tercihi yapacak lise
mezunlarımıza “Tekstilde iş var” sloganıyla Tekstil
Mühendisliği bölümlerini tercih etmeleri için destek
veriyoruz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere, sevgilerle…
#tekstildeişvar
TMO Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
AYKUT ÜSTÜN
Dergide yer alan yazılar TMO’dan izinsiz yayınlanamaz ve
alıntı yapılamaz. Yayınlanan yazılardaki görüşler, yazarın
sorumluluğundadır. TMO üyelerine parasız dağıtılır.

TEKSTİL ve MÜHENDİS DERGİSİ
Tekstil ve Mühendis, TMMOB Tekstil Mühendisleri
Odası yayını olup, üç ayda bir yayınlanan hakemli
bir dergidir.
Özgün bilimsel araştırmalar ile ilginç uygulama
çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem
araştırmacılara
hem
de
uygulamadaki
mühendislere seslenmeyi amaçlayan bir dergidir.
Dergide tekstille ilgili bilimsel, teknik, ekonomik
içerikli yazılar yayımlanır. Bu yazılar, yazım
kurallarına göre hazırlanmış özgün araştırma ürünü
yazılar veya belirli bir konuyu yeterli sayıda
kaynaktan araştırarak hazırlanmış derleme yazılar
biçiminde olabilir.
Yayın Geçmişi ;
Tekstil ve Mühendis (1991 - Güncel)
Tekstil ve Makina (1987 - 1991)
(Dergi 1987 yılındaki kuruluşundan itibaren 1991
yılına dek “Tekstil ve Makina” adıyla yayınlanmıştır.
1991 yılında ise şu anki adı olan “Tekstil ve
Mühendis” adını almıştır.)
http://tekstilvemuhendis.org.tr/tr/

Abonelik ücreti yıllık 200 TL olup, aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz
https://www.tmo.org.tr/tekstil-ve-muhendis-dergisi-abonelik-formu/
Derginin Tarandığı İndeksler ;
Tübitak - Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (TURKEY) (2005 yılından bugüne)
http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/muhendis lik.uhtml
CAS (Chemical Abstracts Service - Database) (USA) (Temmuz 2011'den itibaren)
Detaylar için derginin ISSN numarasını (1300-7599) http://cassi.cas.org/search.jsp web adresinde
tarayınız.
EBSCO Publishing - Textile Technology Complete (USA) (Temmuz 2011'den itibaren)
http://www.ebscohost.com/titleLists/teh-subject.htm
Elsevier Scopus and Compendex (Mart 2012'den itibaren)
http://ei.org/compendex
Tubitak Ulakbim - DERGİPARK Dergi Yönetim Sistemi Üyesidir (2014 yılından itibaren)
https://dergipark.org.tr/tr/pub/teksmuh

TEKSTİLDE DIŞ TİCARETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İhracat
Haziran ayında normalleşmenin hızlanması ile ekonomik faaliyetler arttı. Avrupa’daki sınırlı toparlanmaya
rağmen, ilk 6 ay verilerine baktığımızda, ihracatta alt sektörlere göre ortalamada %20 gerileme yaşadık.

İhracat 1000 $

2019 İlk 6 Ay

2020 İlk 6 Ay

Değişim %

Tekstil ve
Hammaddeleri

4.029.990

3.134.253

-22,2%

831.302

630.549

-24,1%

Halı

1.175.124

1.046.653

-10,9%

Hazır Giyim ve
Konfeksiyon

8.711.252

6.987.196

-19,8%

Deri ve Deri
Mamulleri

Avrupa hizmet sektörü satın alma
müdürleri endeksine (PMI) göre, haziran
ayında 48,3 açıklanınca iyimserlik arttı.
Endeksin 50 üzeri olması iyimserlik
anlamına geldiğinden, perakendecilerinde
içinde bulunduğu hizmet sektöründe işler
düzelmeye başladı. Bunun bizim tekstil
ihracatımızla benzerliği göze çarpmaktadır.
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EUROHİZMET

İthalat
İhracatta yaşanan kayıplara rağmen, ithalatın belirli GTIP ‘lerini incelediğimizde, sınırlı bir düşüş
gösterdiğini görüyoruz. Özellikle bir yıllık kur artışının %20 olduğu bir ortamda, devletin vergilerle sürekli
baskılarına rağmen, ithalatın %6 gibi bir seviyede düşmesi düşündürücüdür. Bunda yarı mamul ve
hammadde ithalatının etkili olduğunu görüyoruz.

Ana Tekstil malzemelerindeki İthalat Değişimi ilk 6 Aylık
(1000 USD)
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Fasıllara (GTIP) baktığımızda fasıl 52 de özellikle hammadde olarak ithalatın sınırlı bir düşüş göstermesi,
ithalatın devam edeceğini göstermektedir. Sentetik ve viskon filamentlerin ithalatı sınırlı bir düşüş
göstermektedir.
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61. Fasıl Örme Giyim Eşyası ve
Aksesuarları
6 Aylık İthalat Değişimi
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62. Fasıl Dokuma Giyim Eşyası ve
Aksesuarları
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Örme giyim eşyasının bu yıl ithalatının ciddi azaldığını görüyoruz. Bunun önümüzdeki dönemde düşmeye
devam edeceğini düşünüyoruz. Örme giyimde, ülkemizin bu açığı kolayca kapatacak kapasite ve ürün
çeşitliliği bulunmaktadır.
Dokuma giyim eşyasında katma değerli ürünlerin geçmişte ithalatı yüksekti. Son yıllardaki düşüş trendi bu
yıl hızlandı. 2020 de bu düşük seviyenin daha da azalması bekleniyor.
Halı kategorisinde ithalat neredeyse sıfırlanmaya doğru gidiyor.
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Yarı mamullerde gerek yüksek kur etkisi, gerekse düşük talep nedeniyle bu yıl ithalatın düşmesini
bekliyoruz. Ancak ithalat, ihracatın trendine bağlı olarak hammadde temini amacıyla belirli bir seviyeyi
koruyacaktır. Bunun yanında devletin resmi tutumu olan “İthalat artık kolay olmayacak “ ifadesi, önümüzde
günlerde ithalat üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir.
TMO Merkez Yönetim Kurulu
SERKAN ÖZCANLI

COVİD -19 DÖNEMİNDE GİYSİLER NASIL YIKANMALI?
Tüm salgın dönemlerimde üzerimize giydiğimiz kıyafetlerin nasıl yıkanması gerektiği ilk akla gelen
sorulardandır. Rutin yaşamımızda kıyafetlerimiz patojenler ile çok sık karşılaşır. Bizlerin ilk koruma kalkanını
oluştursa da bakteri ve virüslere sığınabilecekleri çok fazla alan yaratırlar. Giysiler eğer üzerlerinde özel bir
önleyici bitim işlemi yoksa bakteri ve virüsleri yayma riski yüksek nesnelerdir.

Sizler için Covid-19 salgını sırasında çamaşırlar nasıl yıkanmalı sorusuna, yapılan testleri de göz önüne
alarak, cevap bulmaya çalıştık. Covid -19 salgını sırasında aşağıdaki önerilerimizi dikkate alarak bulaşma ve
taşınma riskini en aza indirebilirsiniz.
1. Çamaşırlarınızı halı olmayan ve yüzeyi kolay silinebilir ortamlarda çıkarın ve tasnif edin. Çıkardıktan sonra
hemen yıkanmayacaksa mümkünse polietilen poşetlerde ağzı kapalı olarak muhafaza edin.
2. Yıkanmış çamaşırların yine polietilen poşetlerde paketlenmesi veya taşınması virüsün sonradan
bulaşmasının önüne geçecektir.
3. Yıkama sıcaklıkları olarak virüslerin yağ tabakalarının çözülmesinde 60 °C derece yeterli olduğu
görülmektedir.
4. 40 °C derecede yapılacak yıkamalarda, yağ çözücü özelliği yüksek olan kimyasallar kullanılabilir. Bununla
birlikte standart toz deterjanlar da enzim içermeleri nedeni ile yeterli etkiyi sağlamaktadır. Burada kritik
konu yıkama süreleridir ve 90 dakikanın altında olmaması gerekmektedir.
5. Pandemi döneminde kurutma makinesi kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kurutma makinelerinin hem
sıcaklıkla virüs ve bakterilerin yok edilmesinde etkili olduğunu hem de izole bir kurutma sağladığını
unutmamak gerekir.

6. Asarak kurutma yapılacak ise, çamaşırların asıldığı bölgenin izole ve mümkün olduğu kadar güneş gören
bir yerde seçilmesi gerekmektedir.

Bize sıkça gelen sorulardan biri de UV kabinlerinin etkinliği konusundadır. Giysiler gölge oluşturmayacak
şekilde bu tarz kabinlere asılabilir ise UV-C ışınları virüslerin dış duvarlarına zarar verecektir. Bununla
birlikte uygulamanın süresi ve ışığın şiddeti giysinin kumaşına ve şekline göre farklılık gösterecektir.
Burada unutulmaması gereken unsur; telefon, makas, bıçak gibi düz ve sabit yüzeylerdeki kadar kısa
sürelerde hızlı bir sonuç almak maalesef giysiler için mümkün değildir.
Sağlıklı günler dileriz.

TMO Merkez Yönetim Kurulu
CEMAL KIRMAN

KIDEM TAZMİNATIMIZI, HAKKIMIZI KORUMALI, GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRILMAYA DUR
DEMELİYİZ!
‘’Kıdem tazminatının fona devredilmesi’’ konusu yine gündemde. İktidar belirli dönemlerde bu konuyu
gündeme getirerek çalışanların nabzını yoklamayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Tepki gördüğünde ise,
‘’sosyal tarafların uzlaşması lazım’’ diyerek plan belirsiz bir süreliğine erteleniyor. “Sosyal tarafların
uzlaşması” bir yalandır çünkü bu mesele işveren ile çalışanın ortak bir sorunu değildir. Kıdem tazminatı
çalışanın hakkıdır. İşverenin ise yükümlülüğüdür. İktidar tarafından getirilen iki alternatifte de çalışanların
hakkı gaspedilmektedir. Kıdem tazminatının tamamen fona devredildiği modelde işçiler tamamen iş
güvencesinden yoksun hale gelmektedir. Diğer modelde ise 30 gün tutarındaki kıdem tazminatının 11 günü
fona ayrılarak gasp edilmektedir.
İşverenlerin de konuyla ilgili itirazları vardır. Ancak “işveren de istemiyor” demek son derece yanıltıcıdır.
Çünkü işverenlerin itirazı zaten fiilen gasp ettikleri ve türlü bahanelerle ödemekten imtina ettikleri kıdem
tazminatının belirli bir kısmını fona ödemek istememekten ibarettir. Ancak işverenler uzun vadeli çıkarları
açısından kıdem tazminatının fona devredilmesinden kesinlikle fayda görecektir. Öncelikle iş güvencesi
tamamen ortadan kalkacağından sürekli işten çıkartmalar ve çalışan sirkülasyonu ile ücretler aşağı
çekilecektir. Çalışanların işverenlerin işten atma tehditlerine ve mobbinge karşı dirençleri düşecektir. En
önemlisi de oluşturulacak fondan alacakları teşvik ve desteklerle, aynı işsizlik sigortası fonunda olduğu gibi
işverenler verdiklerinden daha fazlasını alacaklardır. Şimdi yine kıdem tazminatının fona devredilmesini
güya ertelemiş görünüp torba yasayla 25 yaş altına ve 50 yaş üstüne ‘’belirli süreli iş sözleşmesi’’ yapmayı
olanaklı kılan esnek çalışma dayatmasını getirmeye çalışılıyor.

Belirli süreli iş sözleşmesi mevcut iş kanuna göre ancak “belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun
ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı” olarak yapılabilir. Yine kanuna göre üst üste birden fazla belirli
süreli iş sözleşmesi yapıldığında sözleşme süresiz sözleşmeye dönüşür. İşverenler uzun süredir “esneklik”
talep ederek bu koşulların yumuşatılmasını istiyorlardı. Bunun için geçtiğimiz yıl patronlar örgütü TOBB
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Çalışma Bakanlığı’na bir muhtıra ile bu taleplerini iletmişti. TOBB’un
“Yatırım ortamının iyileştirilmesi” adı altında sunduğu paket içerisinde deneme süresinin 2 aydan 6 aya
çıkartılması, işçi alacaklarında dava zaman aşımı süresinin 5 yıldan 1 yıla indirilmesi ile esnek çalışma
uygulamaları yer alıyor.
Taleplerin ortak noktası çalışma yaşamının esnekleştirilmesiydi. Bu kapsamda telafi çalışmasının 2 aydan 6
aya çıkartılmasını isteyen TOBB’un bu talebi iktidar tarafından koronavirüs bahane edilerek 4 ay olarak
kısmen karşılandı bile. Muhtırada, kıdem ve ihbar tazminatı yükünden kurtulmak, esnek ve güvencesiz
çalışmayı yaygınlaştırmak için iki madde daha önermişti. Bunlardan biri 2 aylık deneme süresinin 6 aya
çıkartılmasıydı. Bu madde özellikle genç çalışanların 6 ay kölelik koşullarında çalıştırılıp sonra herhangi bir
kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden kapı dışarı edilmesini sağlayacaktı. Diğer bir madde ise belirli iş
sözleşmelerinin üst üste dört defa yapılabilmesini öngörüyordu. Bu madde de yine çalışanların kıdem ve
ihbar hakkını gasp etmeyi, ayrıca hâlihazırdaki iş kanununda istisnai olarak kabul edilen belirli süreli
sözleşmeyi genel kural haline getirmeyi amaçlıyordu.

İktidarın “istihdam kalkanı” adı altında bir torba yasa
halinde hazırladığı plan, TOBB’un bir yıl önce verdiği
muhtırada istediğinden fazlasını veriyor. İktidar, 25
yaş altı ve 50 yaş üstü işçileri tamamen kuralsız ve
güvencesiz bir şekilde işverenin insiyatifine bırakıyor.
Belirsiz süreli iş sözleşmesi iş güvencesi kapsamında
olmanın bir şartı olduğu için çalışanlar güvenceden
çıkarılıyor işe iade davası açmanın da yolunu
kapatmak istiyorlar.

Bu eğer hayata geçerse özel sektördeki fiilen taşeron çalışmanın, asıl işleri de kapsayacak şekilde
yaygınlaştığını görürüz. Bunun sonucu 25-50 yaş arasındaki çalışanlar için de son derece kötü olacaktır. Bu
yaş grubunun dışında kalanlar işten çıktığı takdirde yeniden iş bulmakta güçlük çekecek, işverenler ucuz ve
güvencesiz olduğu için 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçileri tercih edecek, dolayısıyla çalışanlar yeniden iş
bulmak için daha düşük ücretlere razı olmak zorunda kalacaktır. Bu saldırı çalışanların kıdem ve ihbar
hakkını gasp etmeyi hedeflediği gibi tüm çalışanları asgari ücrete doğru itme amacını da gütmektedir.
25 yaş altına ve 50 yaş üstüne esnekliği, tüm çalışanlara asgari ücreti ve sefaleti dayatan torba yasaya karşı
meslek örgütleri, sendikalar hep birlikte ses yükseltmeliyiz. Hak gasplarına karşı her daim gözümüzü açık
tutmalı, haklarımızı tırpanlarken edilen süslü cümlelere kanmamalı altına yatan gerçeklere bakmalıyız.
Bizden çalınmaya çalışılan haklarımızı korumalı, yeni haklar için birlikte mücadele etmeliyiz.
TMO Bursa Şube
GAMZE SAKALLI

Sürdürülebilir Elyaf
Malzeme, önemini bilelim ya da bilmeyelim
hayatımızın önemli bir parçası.
Nielsen 2018 yılı iyi yaşam araştırmasına
göre, iyi yaşam tanımının değiştiği, Türk
tüketicilerin yaşam tarzlarına, tüketim
alışkanlıklarına,
iyi
yaşamı
yeniden
tanımlayan ve şekillendiren değerlere
odaklandığı
belirtiliyor.
Markaların,
tüketicilerine iyi yaşam sunarak marka
sadakatini artırma fırsatları yakalayacağı
paylaşılıyor.
İyi yaşam bakış açısıyla tekstil sektörünü
değerlendirdiğimizde tüketiciye sunulan
konforlu ürünler, ürün tasarım-performans
etkisi bütününde malzeme ve temelinde
elyaf en önemli parametre.

Peki nedir sürdürülebilir elyaf?
Dünya kaynaklarının tasarrufuna hizmet
eden, yenilenebilir, yeniden kullanılabilir ve
dönüştürülebilir kaynaklardan oluşturulan
elyafa sürdürülebilir demek yanlış olmaz.
Özellikle tekstil sektörü için pazardaki yeri
gittikçe önem kazanan sürdürülebilir elyafı
birden çok formda görmek mümkün. Bazıları
sertifikasyon sistemlerin uygun olarak
izlenebilirliği sağlanarak dünya kaynaklarını
koruma amacına hizmet ederken, patentli
olarak pazarda yerini bulan bir diğer grup
üretim şartlarında kaynaklara sağlanan katkı
anlamında hayatımızda varlar ve gittikçe de
artacaklar.

Ancak kullanılabilen elyaf kaynakları gün
geçtikçe hızlı tüketim, sektörel riskler,
tarımdaki gerileme ile tükeniyor. Bu da yeni
sektörü
inovatif
malzeme
kullanımı,
geliştirilmesi, ve devamlılığın sağlanmasında
tetikliyor.
Bu noktada karşımıza çıkan ilk kelime yine
sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir malzeme.

Textile Exchange’in 2019 Pazar raporuna
göre, 2018 yılı verilerine göre Dünya’da 107
milyon ton elyaf üretimi gerçekleştirildi ve
2030 yılına kadar rakamın 145 milyon ton
olması bekleniyor. Üretilen elyafı yaklaşık
rakamlarla, % 62 sentetik, %25 Pamuk, % 12
selülozik elyaf geri kalan %1’lik kısım yün, kaz
tüyü ve ipek oluşturuyor.
Pazarın global oyuncuları genel olarak 2025 2030 yılları arasında kullanılan elyafın
sürdürülebilir kaynaklardan temin edecekleri
taahhütlerini verdiler bile. Güzel hedefler…

Hangi formdaki elyaf sürdürülebilir?
Bahsi gecen elyafta sertifikalandırılmış
organik ve recycle geri dönüştürülmüş
formlar sıklıkla kullanımda.
Geri
dönüştürülmüş
elyaf
kullanımı
anlamında markaların genel taahhütleri
pazarın % 12,5’inde geri dönüştürülmüş elyaf
kullanmak.
Yılda yaklaşık 48 milyon ton
tekstil atığı olduğu düşünüldüğünde atık
tekstilin
değerlendirilmesi
ilerleyen
zamanların önemli fırsat kalemlerinden biri
olacağı açık.
Organik, özellikle Covid 19 ile birlikte daha da
aranılan, derinliği anlaşılmaya çalışılan
uygulamalardan biri. Tüketicinin, kendi
sağlığını koruyacak ürünlere ilgisi gün
geçtikçe artıyor. Elbette organik kullanmak
bizi Covid ya da benzer pandemi süreçlerinde
belki korumayacak.
Yanlış bir algı yaratmak istemem, ancak
genel bağışıklık sistemimizin korunması,
sağlıklı bireyler olmak noktasında tüketici
beklenti ve ihtiyaçları arttıkça doğal ve
organik ürünlere ilgili artacak. Tekstilden
önce gıda var diyenleri duyar gibiyim. Haklı
olabilirler!
Ama unutmamak gerekir ki
hayatımızda az ya da çok etkisine
bakmaksızın neyi iyileştirebilirsek karlı
olacağımız zamanları yaşıyoruz.

Unutmamak gerekir ki, suyun da kalitesini
belirleyen, bir “damla” sudur.

Ne yazık ki organik, günümüzde zor bir
süreç. Hem yönetmelikle hem de dünya
uygulamaları anlamında ata tohumlarımız yok
olmakla karşı karşıya, bir ürünün organik
olabilmesi için gerekli uygulamalar, girdiler
gittikçe azalıyor. Ve bu sebeplerle olsa gerek
2018 Textile Exchange organik raporuna göre
2018 yılı içinde üretile yaklaşık 26,6 milyon
ton pamuk elyafının sadece sadece 117 bin
tonluk kısmını organik pamuk oluşturuyor.
Organik konusunda rakamın daha da az
olduğu belirtiliyor. Bu anlamda organik
koleksiyonlar için doğru planlama hayati
olabilir.

Önemli diğer kaynaklardan biri
elyaf

patentli

Üretim şartları gereği kaynakların daha az
kullanıldıgı, ınovatif,
amacında
dünya
kaynaklarının
tasarrufuna
eğilimle
üretimlerin gerçekleştirildiği bu elyaf, genel
olarak inovatif tasarımlara ve geliştirmelere
önem veren firmalar trafından sahiplenilmiş
pazarı temsil diyor.
Bu elyafla ilgili diğer önemli nokta gelişime
ve ARGE faaliyetine açık fırsatların yer
alması. Örn, atık kullanımına yönelik
oluşturulmuş üretim inovasyonu ile işlem
gören patentli elyaf sayısı hiç de az değil.
Ayrıca, bitki bazlı atıkların kullanıldıgı, hatta
mikrobiyal
ölçekte reaksiyonlara dayalı
çalışmaların yapıldıgı inovatif üretime dayalı
sürdürlebilir
elyafın
yakın
zamanda
hayatımızda olması daha da olası.

Patentli
elyafı kullanmanın
markalar
tarafından önemli avantajlarından biri
seffaflık ve izlenebilirliğin saglanıyor olması.
Firmaların özellikle izlenebilirlik noktasında
elyafını takip edebiliyor olmaları bu elyafın
sertıfıkalandırma süreçlerine tabi olmadan
kullanılmasında önemli bir fırsat. Dijitallesme
ve sürdürülebilir transformasyon anlamında
önemli bir adım.
Bugune kadar gözler önünde olan ancak
farkedilmeyen, kenevir, rami, ısırgan otu,
hindistancevizi lifi, muz kabugu bazlı dogal
ancak kullanım alanları yeni farkedilmeye
başlayan elyaf olduğunu hatırlatmakta fayda
var. Sürdürülebilir formlarının çalışıldıgı bu
elyaftaki temel ortak noktalar hem üretimleri
anlamında dünya kaynaklarını koruma
etkilerinin olması hem de bitkisel atıkların
kullanımı anlamında fırsat yaratmaları.

Sürdürülebilir elyaf dendiğinde hayvansal
elyafın kullanımına da değinelim. Yün, kaz
tüyü kullanımlarında gecmişte hayvanlara
karsı yapılan kotü muameleler hepimiz
biliyoruz. Hem hayvanların korunması, bir
nevi onlara zarar vermeden fayda sağlamak
hem de cevre boyunda kriterleri içeren
zenginleştirilmiş standrtlar ile yün ve kaz tüyü
kullanımlarında izlenebilirliği sağlamak

mümkün. Bugun pekçok markanın dikkate
aldıgı yün (Responsible Wool Standard) ve
kaz tüyü (Sorumlu Kaz Tüyü Standard)
standartlarının geri dönüştürülmüş formları
da kullanılmaya ve üretilmeye başlandı.
Sektör devamlılığı girdilerin devamlılığına
bağlı. Tekstil sektöründe de südürülebilir
elyafın ilerleyen zamanda tüketici tarafından
bilinirliğinin de artacağı görülüyor. Tüketici
ilgi göstermese dahi markaların, marka
iletişimleri arasında tüketiciyi bilinçlendirme
faaliyetleri bunu saglayacak. Z kuşağı
tüketiciler ile yapılan bir araştırmada
tüketicilerin % 90‘ı dünya kaynakları
kullanımının bir marka meselesi oldugu
noktasında hemfikir.
Müşterinin sesini dinliyorsak; doğadan
esinlendiğimiz, atığın kaynak oldugu gerceğini
içselleştirdiğimiz , ARGE ve inovasyona açık
girdilerin tekstilde var olması için hep birlikte
çalışmak dileği ile.

Sevgiler,
ARZU KONYALI
arzukonyali@gmail.com
Arzu Konyalı
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3D DİJİTAL TASARIM VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN (AR) SIFIR ATIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
MODAYA ETKİSİ
Son yıllarda, “Fast Fashion” olgusunun hayatımıza yerleştirilmesiyle birlikte karşımıza çıkan en önemli ve en
büyük sorun, hızlı üretim ve hızlı tüketim sonucunda oluşan doğal kaynakların hızlı tükenmesidir. Söz
konusu bu hızlı üretim ile tüketimden etkilenen en önemli sektörlerden birisi ise Tekstil ve Hazır Giyim
sektörüdür. Bundan 15 sene önce marka başına çıkarılan koleksiyon sayısı yılda 2-4 arasında değişirken
Zara, Primark, Topshop ve H&M gibi fast-fashion öncüsü markalar günůmüzde yılda 50-52 koleksiyon
çıkartmaktadır. Haliyle tasarımcıdan üretici kitlesine, üreticiden tüketiciye geçiş zamanı da kısalmıştır.
Ancak bu döngünün hızlı olmasından dolayı üretilen ürünlerin kalitesi düşmüş, tüketimde ve çevreye verilen
zararda artış olmuştur.
Bu hızlı tüketim çılgınlığı nedeniyle :
•
•

•

•
•

Sadece bir pamuk tişört yapımında yaklaşık 2700 litre su kullanılmaktadır ve bu bir insanın 900
günlük su tüketimine eşittir.
2013 yılından beri Hindistan’da yılda ortalama 12.000 pamuk çiftçisi, hızlı büyüyen talebe karşı
aldıkları borçlar ve kazançlarındaki düşüş sebebiyle çaresizlikten intiharlar artmış, çoğunun çocukları
pamuk için kullanılan tarım ilaçları yüzünden engelli doğmuş veya kanserden hayatlarını
kaybetmişler
Artan talebe en karlı şekilde yanıt verebilmek için bir çok marka, Kamboçya, Pakistan ve Bangladeş
gibi gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerinde üretim yaptırmakta ve bu ülkelerde ortalama bir
konfeksiyon işçisi günde 16 saat çalışma karşılığında yaklaşık 3$ kazanmaktadır.
Bangladeş’te yaşları 5 ile 14 arasında değişen çocukların % 15’i tekstil fabrikalarında çok kötü
koşullarda çalıştırılmaktadır,
2013 yılında Bangladeş’te yaşanan Rana Plaza faciasında, bina içinde çatlaklar olduğu defalarca
bildirilmesine rağmen, üretim durmasın diye yönetim tarafından tedbir alınmaması sebebiyle, 1134
kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmiş, 2000 kişinin ciddi şekilde yaralanmıştır.

İnsanlık dışı durum ve uygulamalara ait daha pek çok örnek bulunmaktadır.

Yoğun üretim ile kullanıcı sonrası tekstil atıkları göze çarpmakla birlikte, bu hızlı döngü içinde kullanıcı
öncesinde oluşan atıkların da minimize edilmesi Fast Fashion’a karşı “Sürdürülebilir Moda” felsefesi
açısından büyük önem taşımaktadır.
Moda tedarik zincirinde ortaya çıkan tekstil atığının hesaplanması zordur, çünkü çoğu şirket kınanma
korkusu nedeniyle ürettikleri atık miktarını kaydetmez. Bununla birlikte, EFI / Optitex hazır giyim
sektöründe fiziksel örnekleme için yıllık 6-9 milyar $ harcandığını bildirmiştir. Bu harcama, mock-up ve
fotoğraflama ürünleri ile hiçbir değeri olmayan numuneler için yapılmaktadır. Bu numuneler genellikle
yakılır veya düzenli depolama alanına atılır.
Genel olarak klasik yöntemlerde tasarım ile numune oluşturma arasındaki süreçler, aşağıdaki şekillerdedir
ve istenen sonuca ulaşıncaya kadar sürekli tekrarlanır.

Günümüzde bu süreç, üretimden öte hızlı değişen moda akımlarında karşımıza çıkabilecek ürünler, renkler
ve tasarımlar hakkında bir ön fikir vermek amaçlıdır. Oluşan yüksek maliyetler nedeniyle markalar ve
perakendeciler tasarlanan bütün ürünleri üretip mağazaya koymayı göze alamamaktadır. Moda döngüleri
hızlandıkça ve düşük fiyatlar için rekabet arttıkça, markaların ve üreticilerin daha hızlı, daha net ve daha
ekonomik çalışma yolları bulmalarını gerekli kılmıştır. İşte bu noktada 3D dijital moda tasarımı hızlı ve net
bir çözüm sunar.

Buradaki en yaygın soru tasarımcıların ve alıcıların kumaşı hissetmek isteyip istemeyeceğidir. 3D dijital
tasarım, giysinin siluet, oran, tasarım ayrıntıları ve renklerine en azından karar verilmesine yardımcı olan
gerçekçi fotoğraf renderlerı sunar. Adidas ve Target dahil olmak üzere büyük küresel markalar ve
perakendecilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Fiziksel numune yerine dijitalin faydaları, fiziksel çözümlerin
yerine dijital örnekler oluşturarak şirketlere numune maliyetlerinde milyonlarca dolar tasarruf etmesini
sağlamış olan çözüm sağlayıcı EFI / Optitex tarafından sayılara dökülmüştür.
3D dijital tasarım uygulayarak Target fiziksel örneklemeyi yaklaşık % 65 oranında azaltmıştır.
Lüks bir marka çalışması, stil başına ortalama piyasa süresini 3 aydan 2 haftaya indirmiştir.
Dijitalleşerek Adidas, 2010-2013 yılları arasında 1,5 milyona yakın fiziksel örneği elimine edebilmiştir.

Moda endüstrisi geleneksel olarak yeni teknolojileri benimseme konusunda yavaştır, ancak artan sayıda
kullanım örneği ve moda perakende ve tüketiminde dijital tasarımın artan görünürlüğü ile bunun değişmesi
beklenmektedir. Giysiler için doğru 3D yazılımın ortaya çıkması, son yıllarda moda endüstrisi üzerinde
önemli bir etki yarattı. Genellikle görselleştirme ve pazarlama için kullanılırken, bu araçların tasarım
pratiğini kendisi dönüştürme potansiyeli çok büyüktür. 3D tasarım yazılımının giysi tasarım sürecini
arttırmak için sağladığı avantajlar açıktır ve bu özellikle sıfır atık moda tasarımı için geçerlidir. Sıfır atık
tasarımı, 2B kalıbı, atık olmaması hedefi ile 3D sonucuna güçlü bir şekilde bağlayan hibrit bir 2D / 3D
aktivitesidir. Her kararın hem verimlilik hem de ifade üzerinde bir etkisi vardır, bu nedenle 3D yazılımı
tasarımcının bu kararların etkisini gerçek zamanlı olarak görmesini sağlar. Dijital 3D araçların kullanımı, sıfır
atık tasarım pratiğinin uygulanması için yeni fırsatlar sunmakla birlikte yeni iş akışlarını ve çalışma yollarını
ifade eder.
Endüstrinin atıkta önemli bir azalmaya doğru ilerlemesi için, tasarım sürecinde atıkların yapıldığı yere
değinmesi gerektiği açıktır. Bu nedenle, tasarım süreci-tekstil atık ilişkisini görselleştiren bunlar gibi araçlar
tasarım sürecinin her aşamasında gereklidir. 3D yazılım, tekstil kullanımı ve form tasarımı konusunda
eşzamanlı bir farkındalık sağlayarak, tasarım denemesine açıkken tekstil kaynaklarıyla ilgilenmeyi mümkün
kılar. Bu özgürlük aynı zamanda endüstrinin bir bütün olarak yeniden tasarımı için gerçekten bütünsel
sistem tabanlı bir yaklaşımla tekstil tasarımını form tasarımıyla daha derin bir şekilde bütünleştiren yeni
sıfır atık yöntemlerine yer sağlar.
TMO İzmir Şube
ASLI ERDOĞAN

DİJİTAL DÖNÜŞÜM MÜHENDİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE GENÇ ARKADAŞLARIMIZA
YENİ UFUKLAR AÇILIYOR
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) - Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları
Derneği (BUSİAD) ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şube işbirliği ile ülkemizin başta hazır giyim konfeksiyon ve tekstil olmak üzere çeşitli sektörlerinde ihtiyaç duyulan dijital dönüşüm mühendisi talebinin
karşılanması, dijital dönüşüm mühendisi bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken
personelin yetiştirilmesi amacıyla “Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı” düzenlenecektir.
Program ilk defa 2019 yılında düzenlenmiş olup, 21 yeni mezun mühendis eğitimlerini tamamlamıştır.
Program, Proje Koordinatörü Dr. Sn. İsmail DURGUN koordinatörlüğünde geçtiğimiz yaz döneminde yaklaşık
iki ay sürmüş, kursiyerlere aşağıdaki konularda eğitimler verilmiş ve proje çalışmaları, tesis ziyaretleri,
kariyer günleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenerek kursiyer genç mühendislerimiz sektör profesyonelleriyle
bir araya getirilmiştir. Katılımcılardan bir kısmı program sonrasında sektörün ileri gelen firmalarında
istihdam edilmiştir.
Bu seneki programda ağırlıklı olarak tekstil mühendisliği bölümünde okuyan/mezun olan veya yüksek
lisansa devam eden adaylar değerlendirilecektir.
“Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı” ile sektöre yeni girecek olan tüm genç
meslektaşlarımızın yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı, üretken ve günümüzün vazgeçilmez yükselen değeri dijital
dönüşüm mühendisliğine bakış açısı kazandıracağına inanıyoruz. Tüm okuyan, yeni mezun olan veya yüksek
lisansa devam eden meslektaşlarımızı programa bekliyoruz.
Programa Başvurabilecek Adaylar ;
• YDS veya YÖKDİL sınavlarından 60 ve üzeri puan almış olan, tekstil, kimya, endüstri, elektrik-elektronik,
bilgisayar, yazılım ve mekatronik mühendisliği lisans programlarından Haziran 2019 ve sonrası mezun olmuş
veya Haziran 2020’de mezun olabilecek durumda olan öğrenciler (yüksek lisans yapan öğrenciler dahil)
başvurabilirler.
• Yabancı dil belgesi olmayan adaylar için İngilizce seviye tespit sınavı yapılacaktır.
• Devam zorunluluğu olduğundan adayların herhangi bir yerde çalışmıyor olması gerekmektedir.

Program kapsamında verilen eğitimler:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Eğitim Adı
Bulut Bilişim
Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik
Nesnelerin İnterneti
Büyük Veri
Siber Güvenlik
Robotik Sistemler
Simülasyon
İnovasyon
Otomasyon ve Sensör Teknolojileri
Yapay Zeka
Teknoloji Yol Haritası
Mühendislik Etiği
Fizibilite Etitü
Lojistik
3B Yazıcılar
Yalın Üretim
Değer Akışı Haritalama
Poke Yoke
Database
Sistem Analizi
Endüstri 4.0
Yalın Üretim
Proje Yönetimi
İzlenebilirlik
TRIZ
Problem Çözme Teknikleri
İş Arama Becerileri
Girişimcilik
İletişim Teknikleri
İmaj

TMO Bursa Şube
FÜSUN TAN EKREN

Süresi (saat)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
6
6
6
6
12
6
6
6
6
6
6
6
192

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Kadına karşı şiddetin uluslararası alanda 30 yıla yakın bir geçmişi vardır.
1979 yılında CEDAW, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, kadına
yönelik şiddet konusuna yer vermiştir. İlk uluslararası belge, 1993 Aralık ayında BM Genel Kurulu’nda
kabul edilmiş olan, Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’dir.
Türkiye’de 1998 yılında 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Esas amaç, ev
içinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. Kadın başta olmak üzere şiddete maruz
kalan aile bireylerini korumaktır. Düzenleme; eksiklikleri, uygulama yanlışlıkları, şiddet tanımının açık
olmaması nedeniyle değişiklikler geçirmiş ve 6284 Sayılı Kanuna dönüşmüştür.
İstanbul Sözleşmesi’nin ilk başlangıç noktası devletin aile içi şiddete karşı vatandaşını koruyamadığı
gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulmasıydı. “Opuz Kararı” olarak geçen olayda, N.
Opuz isimli bir kadın, polise, savcıya başvurmuş ancak eşinin şiddetinden devletin kendisini koruyamadığını
belirterek dava açılmıştı. Başka ülkelerde de aile içinde kadına şiddete karşı devletlerin önlem almamaları
nedeniyle Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bir çalışma başlattı. Üye ülkeler, müzakere yapacak temsilciler
gönderdiler. O dönem Avrupa Konseyi Başkanlığını Türkiye yürütüyordu. Dışişleri Bakanlığı Prof. Dr. Feride
Acar’ı temsilci olarak göstermişti. Sözleşme hazırlıkları 2 yıl sürdü. 11 Mayıs 2011 tarihinde, İstanbul’da
Sözleşme imzalanmıştır. Avrupa Konseyi Başkanlığı, Sözleşme yapan ülkenin kentinde imzalayıp o kentin adı
verildiği için bu sözleşmenin adı İstanbul Sözleşmesidir. Türkiye, TBMM’den Sözleşme geçirilerek ilk onay
veren ülke oldu. Ardından 2012 Mart ayında, Ailelerin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi, 6284
Sayılı Kanun çıkmıştır. Kadın örgütleri ile katılımcı bir şekilde hazırlanmış bir kanundur.
Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Ev içi Şiddetin Önlenmesine Dair Ulusal ve Uluslararası mevzuat İstanbul
Sözleşmesi, 10 ülkenin onayıyla 2014 yılında yürürlüğe girdi ve 2019 Mart ayında 33 devlet ve Avrupa Birliği
tarafından onaylandı. İstanbul Sözleşmesi, 66 maddeden oluşur. Anayasamızın 9015 maddesi uyarınca
İstanbul Sözleşmesi Kanun hükmündedir.
Sözleşme, kadına yönelik şiddet konusunda hem kısa vadede, hem de uzun vadade taraf devletlerine
birçok yükümlülük getirmektedir. İlk amacı devletlere, kamusal ve özel alanda, bireylerin özellikle de
kadınların şiddetten arınmış bir yaşam sürebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaları ve tedbirleri
almaları yükümlülüğünü vermektedir.
Taraf devletlerden beklenen öncelikli olarak, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı
şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, şiddet mağduruna ve failine karşı
destek politikaları üretmektir. Tüm mağdurların korunması ve yardım edilmesi için kapsamlı bir çevre,
politika ve tedbirler tasarlamak önemlidir. Kadınlar ve erkekler arasındaki hukuki ve fiili eşitliğin
gerçekleştirilmesi ile kadına yönelik şiddeti önlemede bir kilit unsur oluşturur.
Son günlerde üzerinde konuşulan bölüm, 4’üncü maddenin 3’üncü bendidir. Sözleşmeye taraf olan
ülkeler “Mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal,
göçmen veya mülteci statüsü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapmaksızın uygulanmasını
temin edeceklerdir” hükmüdür.
TMO Merkez Yönetim Kurulu
ESEN LEYLA İMREN

TERCİHLER YAKLAŞIRKEN – SEÇİMİM TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
Sevgili Genç Arkadaşlarım,
Öncelikle, genç bir Tekstil Mühendisi arkadaşınız olarak sizleri sevgi ve saygı ile selamlamak
istiyorum. Lise öğrencisi olmanın veya özellikle de lise son sınıf öğrencisi olmanın güzellikleri olduğu kadar,
zorluklarının da oluğunu çok iyi bilmekteyim. Bu dönem hayatımız için önemli arkadaşlıkların kurulduğu bir
dönem olmasının yanında, önemli kararların da alındığı bir dönem olmaktadır.
Dünyamızın önemli ölçüde ve hızla değiştiği günleri yaşamakta ve bu gelişmelerin tüm alanlarda
hızla artarak devam edeceğini de izlemekteyiz. Özellikle bilimsel ve teknolojik alandaki bu gelişmelerin,
günlük hayatımızın da birçok alanına etki ettiğini hep beraber hissediyoruz. Bu değişimlerle birlikte hem
uzmanlaşma hem de disiplinler arası çalışmalar birlikte önem kazanmakta, birtakım mesleklere duyulan
ihtiyaçlar azalmakta ve yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, Tekstil
Mühendisliği, uzmanlaşmaya ve disiplinler arası çalışmaya imkân tanıyan yapısı ile günümüzün ve geleceğin
ihtiyaçlarını karşılama imkânı olan ve yaşı itibariyle de yeni sayılabilecek bir mühendislik bölümüdür.
Tekstil sektörü de bu gelişmeler ile birçok farklı alanda etkileşim içinde olmakta ve özelikle de
“Teknik Tekstiller” alanı aracılığıyla günümüz ve gelecek hayatına önemli etkiler sağlayacak bir potansiyel
taşımaktadır. Bilgi yoğun bu üretim alanı, sektörün, Tekstil Mühendisleri ‘ne olan ihtiyacını da arttıracaktır.
Sizlerden, yazının bu noktasında internette bir gezi yapıp Teknik Tekstilleri kısaca araştırmanızı isterim.
Ülkemizdeki Tekstil Mühendisliği bölümleri, yine ülkemizdeki en önde gelen, ihracat için en önemli
sektörlerinden olan, ülkemizdeki dış ticaret açığının kapanması için önemli katkısı bulunan Tekstil ve Hazır
Giyim sektörlerinin ihtiyaç duyduğu Mühendisleri, Tekstil Mühendislerini yetiştirmektedir. Yine bu
bölümler, önemli uluslara arası akreditasyonlara ve Avrupa’daki önemli üniversiteler ile değişim
anlaşmalarına sahiptir. Bu sayede öğrencilerine, öğrenciliklerinin bir bölümünü yurtdışında eğitim alarak
geçirme imkânı sağlamaktadır.
Tekstil Mühendisleri Odası (TMO), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı
Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinlikler ile Tekstil Sektörü ’ne ve ülkemize katkı sağlar iken, Tekstil
Mühendisleri ’ne ve adaylarına staj, iş, eğitim ve mesleki haklar gibi konularda gerekli destekleri tüm üyeleri
ile beraberce sağlamaktadır.
Siz gençleri, öncelikle Tekstil Mühendisliği bölümlerinin öğrencileri, sonrasında ise, Tekstil
Mühendisleri Odası’nın bir parçası olan Tekstil Mühendisleri olarak görmekten mutluluk duyacağız.

TMO Bursa Şube
UĞUR ONUR ÇİNKO

TMO GÜNEY BÖLGE ŞUBESİ HAZİRAN AYI AKTİVİTELERİ
Mayıs 2020’de tekrardan açılarak faaliyetlerine başlayan şubemiz, pandemi süreci içerisinde de olsa,
kısa sürede komisyonlarını ve il temsilciliklerini belirlemiştir. Sanayi ile ilişkiler, Halı, Üye İlişkileri, Sosyal
Etkinlikler, Reklam-Halkla ilişkiler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim-Seminer ve Bilirkişilik komisyonları olmak
üzere 8 komisyon oluşturulmuş ve gerek sanayi, gerekse akademiden saygın tekstil mühendislerinin
katılımlarıyla çalışmalara başlamıştır. Her bir komisyonun ilk toplantıları, Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de
katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Oldukça verimli geçen bu toplantılarda komisyon üyeleriyle tanışılmış ve
her bir alan için önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan aktiviteler için fikir alışverişi yapılmıştır.

19 Haziran 2020 tarihli TMO 15. Dönem Merkez Yönetim Kurulu 15. Toplantısında alınan 68 Nolu
Karar ile Şubemize bağlı 8 ilimizde temsilcilik ataması yapılmıştır. Adıyaman’a Sn. Selçuk POYRAZ, Bitlis’e Sn.
Burak SARI, Diyarbakır’a Sn. Ekrem KUL, İçel’e Sn. İlhami İLHAN, Kahramanmaraş’a Sn. Yasemin KORKMAZ,
Kayseri’ye Sn. Özgür Can YAZKURT, Malatya’ya Münevver Ertek AVCI ve Hatay’a Müge TUNÇ belirtilen karar
ile oda temsilcisi olarak atanmışlardır.
13.06.2020 tarihinde şubemiz yönetim kurulu üyeleri tarafından TMMOB Makina
Mühendisleri odası Gaziantep Şubesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri odası ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Bu görüşmelerde tanışma ve fikir alışverişi gerçekleştirilmiştir. Odaların şube başkanları Sn. Aykut KOCALAR
ve Sn. İslim ARIKAN’a ilgileri ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB TMO Güney Bölge Şubesi

YOUTUBE YAYINLARIMIZ
**AVRUPA'DAN TÜRK TEKSTİLİNE BAKIŞ
TMO Güney Bölge Şube Sekreterimiz Engin Salman,
11 Haziran 2020 Perşembe akşamı İngiltere'den Mr.
Richard Brown ve İtalya'dan Mr. Walter Lulli ile canlı
bağlantı kurdu.
Türk Tekstil Sektörü ile ilgili yorumları ve öngörüleri ile
sektörün bir değerlendirmesinin yapıldığı canlı bağlantıyı
Youtube TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası kanalından
izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=3gOnCu8QP7k

**DİJİTAL DÖNÜŞÜM MÜHENDİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI

Yeni mezun meslektaşlarımız ve mezun olma yolunda
olan tüm öğrenci arkadaşlarımız için,
UHKİB ile
BUSİAD'ın düzenlediği ve TMO Bursa Şubesinin iş birliği
içinde bulunduğu Dijital Dönüşüm Mühendisliği
Programı'nın zengin içeriğine ait tüm detayların
konuşulduğu bir canlı yayın gerçekleştirdik.
TMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Moderatörlüğünde,
Program Koordinatörü Dr. İsmail DURGUN ile yaptığımız
söyleşiyi Youtube TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
kanalından izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=pNVKdWQK7Mw

**TEKNİK TEKSTİLLERİN YÜKSELİŞİ

TMO İstanbul Şube 2 Temmuz 2020 Perşembe akşamı
sektörel sohbetlerde Hassan Tekstil Ar - Ge Müdürü
Umut Burak Dalbudak'ı konuk etti.
TMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nabi Ertürk
moderatörlüğünde, TMO İstanbul instagram hesabında
canlı yayınlanan söyleşide Teknik Tekstil alanında
özellikle pandemi dönemi sonrası değişimler, yenilikler
ve dünya teknik tekstil üretiminde Türkiye'nin yeri
hakkında konuşuldu.
Söyleşinin tamamını Youtube TMMOB Tekstil
Mühendisleri Odası kanalından izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=99Gq858Qw4U

* TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI (TMO), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesinde
yer alan, Anayasa'nın 135. maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Her meslek grubu kendi içinde dayanışmak, birlik olup sesini duyurabilmek amacıyla bir araya gelmiş ve
örgütlenmiştir. Tekstil Mühendisleri ve Deri Mühendisleri TMO altında örgütlenmektedir.
Oda ve Şube Yönetim Kurulları gönüllülük esasıyla çalışmakta olup, aidat muafiyeti ve ücret
almamaktadırlar.
TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

@tmmob_tmo
TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

@Tmmob_TekstilMO

