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başkan'dan

Dr. Vehbi CANPOLAT
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

bölgesel yaklaşımlar

10

DURMAK YOK! 
ÜRETMEYE, İHRACATA 
DEVAM
Değerli tekstil terbiyeci dostlarım,

Ülkemizde	her	gün	farklı	konular	
gelişiyor.	Son	olarak,	Rusya	ile	
sorunların	giderilmeye		başlanması	
da	bunlardan	biri.
Benim	her	zaman	söylediğim	bir	
şey	var:	“Bizim	öncelikle	kumaş	
satacağımız	ülkeler,	etrafımızdaki	
ülkelerdir.	Zira	buralarda	işçilik	ucuz	
ve	sanayilerinin	gelişmediği		için	
de	konfeksiyonun	hızlı	büyüyeceği	
ülkeler.	Bu	ükelerinde	kumaş	
ihtiyaçlarını	tedarik		edebilecekleri	
en		önemli	ülke	biziz.
Bu	nedenle	Rusya	gelecekte	de	
bizim	en	önemli	partnerlerimizden	
biri	olacak.	Etrafındaki			ülkelerle	
birlikte	ciddi	tekstil	ihracatı	
yapacağımız	bölge	olacaktır.
Bir	süre	içerisinde	güneydeki	
ülkelerde	normalleşirse	sektörümüz	
daha	da	canlanacaktır.
Haziran	ayı	derneğimiz	açısından	
hayli	yoğun	geçti.	En	son	Kızılay’a	
kan	veren		Firmalarımıza	

plaketlerini	verip	teşekkür	
ettik.	Namık	Kemal	Üniversitesi	
öğrencileri	ile			Öğrenci	
Koçluğu	projemize	katılan	firma	
yöneticilerini	tanıştırdığımız	bir	iftar	
yemeği	ile		bir	araya	geldik.
Çerkezköy	de	kurulu	METEM	
Tekstil	Meslek	Lisesi	ile	bir	araya	
gelerek	sektörümüze	nasıl		daha	
iyi	eleman	yetiştirip,	kazanırız	
planlaması	yaptık.	Umuyorum	
bu	konulara	sizlerde	sahip		çıkıp	
daha	iyi	tekstil	mühendisi	ve	
ara	elemanları	sektörümüze		
kazandırırız.
Ramazan	ayı	nedeni	ile	ara	
verdiğimiz	Kızılay’a		Kan		bağışı	
kampanyası	devam	edecek.		Sizlerin		
desteği	ile	şuan	sekiz	yüz	ünite	olan	
kan	bağışımızın	kısa	zamanda	üç	bin	
üniteye		ulaşmasını		diliyorum.
Durmak	yok!	Üretmeye,	ihracata	
devam	diyorum.

Bir dahaki sayıda  görüşmek üzere 
hoşça kalın.
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yönetim faaliyetleri

İnsan,	çevre	sağlığı	konusunda	çalış-
maları	ile	dikkatleri	çeken	TTTSD,	
düzenlediği	ve	ön	ayak	olduğu	sos-

yal	sorumluluk	projeleri	ile	de	dikkat	
çekiyor.	Dernek,	tekstil	terbiye	sektö-
rünün	birlikteliğini	daha	güçlü	kılmak	
ve	sektörün	sorunlarına	çözümler	
bulmanın	yanı	sıra	toplumun	ihtiyaçla-
rına	yönelik	çalışmalardan	da	geri	kal-
mıyor.	Bu	çalışmaların	en	sonuncusu	
Şubat	ayında		Türk	Kızılay’ı	işbirliğinde	
TTTSD’nin	başlattığı	kan	bağış	kam-
panyası	oldu.	Kampanyaya	yoğun	ilgi	
TTTSD	Başkanı	Dr.	Vehbi	Canpolat	ve	
TTTSD	Yönetim	Kurulu	üyelerinin	de	
kampanyaya	katılarak	kan	verdiği	pro-
je	ile	Dernek	üyesi	firmaların	10	bine	
ulaşan	çalışanlarından	3	bin	ünite	kan	
alınmasının	hedeflediği	belirtti.	

40 fabrikan 3 bin ünite kan 
Kızılay’ın	başlatmış	olduğu,	“1	Kan,	

3	Can,	1	Ağaç”	mottolu	kampanya	
çerçevesinde	verilen	her	ünite	kan	
için	de	1	ağaç	dikilecek.	Kampanya-
nın	ilk	adımını	sahibi	olduğu	Migiboy	
Tekstil’in	Çorlu	fabrikasında	başlatan	
TTTSD	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Dr.	
Vehbi	Canpolat,	ilk	etapta	dernek	
üyesi	firmalara	ait	40	fabrikada	3	bin	
ünite	kan	bağışlanacağını	söyledi.	
Yaşamanın	canlıların	en	doğal	hakkı	
olduğunu,	dayanışma	ve	sosyal	sorum-
luluk	projelerinin	ise	toplumun	insani	
gelişmişlik	boyutunu	gösterdiğini	
kaydeden	Canpolat,	”Kana	ihtiyacı	
olanın	çaresizliğini	yaşamayan	bilemez.	
Sadece	acil	durumlarda	duyarlı	olmak	
da	yetmiyor.	Kızılay	yıllardır	bu	konu-
da	çok	güzel	çalışmalar	yapıyor.	Biz	de	
sektör	olarak	başlattığımız	kampanya	
ile	ona	destek	oluyoruz.	Bu	bir	insanlık	
görevidir.	Bu	tür	çalışmalarımız	ileride	
de	devam	edecek”	dedi.

TTTSD ve Türk Kızılay’ı 
işbirliğinde düzenlenen kan bağış 

kampanyasına katılan tekstil 
terbiye sektörü çalışanları sekiz 
yüz üniteye yakın kan bağışladı.  

TEKSTİL TERBİYE 
ÇALIŞANLARINDAN KAN 
KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ 

MİGİBOY TEKSTİL
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•	MİGİBOY-ÇORLU
•	MİGİBOY-İSTANBUL
•	MİGİBOY-KARAMAN
•	MİGİBOY-KIRKLARELİ
•	TEMTAŞ	TEKSTİL
•	ERİM	TEKSTİL
•	SETAŞ	KİMYA
•	ÖZYURT	TEKSTİL
•	ALOHA	TEKSTİL
•	HAS	GRUP

•	RAYON	TEKSTİL
•	UĞUR	TEKSTİL
•	BOTAŞ	NEHİR
•	ALTINYILDIZ
•	ÖZEN	MENSUCAT
•	HAM	BOYA	
•	TURAN	TEKSTİL
•	DENGE	KİMYA
•	ÖZTEK	TEKSTİL

Kan kampanyasına katılan 
TTTSD üyesi firmalar

SETAŞ KİMYA ÖZYURT TEKSTİL

ÖZEN MENSUCAT

UĞURTEKS TEKSTİL
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TTTSD,	14	Haziran	2016	ta-
rihinde	Çorlu	Divan	Otel’de	
düzenlediği	iftar	yemeğinde	

tekstil	terbiye	firmalarını	bir	araya	
getirdi.	Düzenlenen	kan	kampanya-
sına	katılan	firmalara	plaket	verilen	
etkinlikte,	Namık	Kemal	Üniversitesi	
Tekstil	Mühendisliği	Bölümü	öğren-
cileri	de		AKADEKİP	programına	
katılan	firmalar	ile	bir	araya	geldi.		Kı-
zılay	Çorlu	şubesi	Şeref	Kaya	Aydın	
kan	bağışının	öneminden	söz	ederek,	
bağışlanan	her	ünite	kan	için	bir	ağaç	
dikildiğine	dikkat	çekti.	Kızılay	Çorlu	
yetkilisi	Atilla	Saraçoğlu,	TTTSD	Baş-
kanı	Dr.	Vehbi	Canpolat	ve	kampan-
yaya	katılan	firma	yetkililerine	plaket	
verdi.

Birlik güce dönüşüyor
İftar	yemeğinde	konuşan	Türkiye	

Tekstil terbiye firmaları 
TTTSD’nin Çorlu Divan Otel’de 
düzenlediği iftar yemeğinde bir 

araya geldi. İftar yemeğinden 
sonra Kızılay yetkilileri kan 

bağışına katılan firmalara plaket 
takdim ettiler. 

TTTSD, TEKSTİL ÖĞRENCİLERİ 
İLE FİRMALARI BULUŞTURDU 

 

Tekstil	Terbiye	Sanayicileri	Derneği	
Başkanı	Dr.	Vehbi	Canpolat,	“Biz	sa-
nayicilerin	en	mutlu	olduğu	zamanlar,	
üretim	zamanıdır.	İstihdam	sağlamak,	
ihracat	yapmak,	ülkemize	katkıda	
bulunmak	kadar,	sosyal	sorumluluk	
projeleri	de	geleceğe	bırakılacak	en	
güzel	eserlerdir.	Biz	tekstil	terbiye	sa-
nayicileri	olarak	Türkiye’nin	yararına	
işlere	imza	atmaya	devam	ediyoruz.	
Kan	kampanyasına	destek	veren	tüm	
tekstil	terbiye	sektörü	çalışanlarına	ve	
firmalarımıza	teşekkür	ediyoruz.	Umu-
yoruz	bu	tarz	çalışmalarımız	diğer	sivil	
toplum	kuruluşlarına	da	örnek	olur.	
Ayrıca	Trakya	bölgesinde	eğitim	veren	

Namık	Kelam	Üniversitemizin	Tekstil	
Mühendisliği	Bölümü	ile	yaptığımız	
işbirliği	çerçevesinde,	tekstil	terbiye	
firmaları	ile	çalışmaya	başlayan	öğren-
cilerimiz	de	aramızda.	Sektörümüzün	
geleceğe	daha	da	güçlü	olarak	yürü-
mesi	için	gençlerimizin	enerjisini	doğru	
yönlendirmemiz	gerektiği	bilinci	ile	
hareket	ediyoruz”	dedi.	

Üniversiteli-tekstil terbiye 
işbirliği 
Namık	Kemal	Üniversitesi	Tekstil	Mü-
hendisliği	Bölümü	ile	Türkiye	Tekstil	
Terbiye	Sanayicileri	Derneği	arasında	
lisans	öğrencilerine	akademik	eğitim,	

yönetim faaliyetleri
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•	Akbaş		Tekstil	
•	Akhan	Tekstilsan
•	Aloha	Tekstil	
•	Bak-Ay	Tekstil	
•	Denge	Kimya	
•	Erim	Tekstil	
•	Hamboya
•	Henateks	
•	Hefa
•	Has	Group	Makina	
•	İlteks	Boya	
•	İnter	-	Royal	Tekstil	
•	Metsa	Makine
•	Migiboy	Tekstil	
•	Özak	Teks	Tekstil	
•	Özyurt	Tekstil	
•	Rayon	Tekstil	
•	Serhas	Tekstil
•	Setaş	Kimya
•	Stampa	Tekstil
•	Temtaş
•	Turbo	Tekstil
•	Uğurteks
•	Vega
•	Yakın	Tekstil
•	Zeynep	Giyim

Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile TTTSD 
arasında lisans öğrencilerine akademik eğitim, kariyer gelişim ve 
mezuniyet sonrası istihdam desteği verilmesine yönelik işbirliği çevresinde 
tekstil terbiye firmaları ile ilişkiye geçen öğrenciler de iftarda projeye 
destek veren firmalar ile bir araya gelme fırsatı yakaladılar.   

pılan	bir	törenle	başlatılan	üniversite-
sanayi	işbirliği	çalışması	ile	öğrencilere	
akademik	eğitim	desteği,	yabancı	dil	
eğitimi	ve	kariyer	koçluğunun	yanı	sıra	
mezuniyet	sonrası	istihdam	desteği	de	
veriliyor.	Türkiye’de	tekstil	alanında	ilk	
ve	lisans	düzeyinde	tüm	yüksek	öğre-
tim	kurumları	için	de	ilk	olan	bu	örnek	
uygulama	çerçevesinde;	Namık	Kemal	
Üniversitesi	Tekstil	Mühendisliği	Bö-
lümü	lisans	öğrencileri,	TTTSD	üyesi	
firmalar	ile	işbirliği	içinde,	1	sınıftan	

başlayarak	3	yıla	yayılmış	yabancı	dil	
eğitim	desteği,	eğitim	yardım	paketi,	
bizzat	işverenler	tarafından	ayda	en	
az	iki	gün	kariyer	koçluğu	desteği	
alıyor.	Öğrenciler	tümleşik	eğitim	uy-
gulamalarını	TTTSD	üyesi	bir	firmada	
yapıyorlar.	Mezuniyet	sonrasında	da	
B2	düzeyinde	yeterli	İngilizce	düzeyi-
ne	ulaşmış	olanlar,	bu	protokol	kap-
samında	ilgili	firma	tarafından	ulusal	
insan	kaynakları	kriterlerine	uygun	bir	
ücretle	istihdam	edilecekler.

Kızılay Çorlu Şubesi yetkilileri, kan bağışına katılan tekstil terbiye firmalarının yetkililerine plaket verdiler. TTTSD adına plaket alan TTTSD Başkanı 
Dr.Vehbi Canpolat, bu tarz etkinliklerin sektörde yer alan diğer aktörlere de örnek olacağına inandıklarını dile getirdi. 

kariyer	gelişim	ve	mezuniyet	sonrası	
istihdam	desteği	verilmesine	yönelik	
işbirliği	çevresinde	tekstil	terbiye	
firmaları	ile	ilişkiye	geçen	öğrenciler	
de	iftarda	yer	aldılar.	Şubat	ayında	ya-
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Namık	Kemal	Üniversitesi	Tekstil	
Mühendisliği	Bölümü,	Türkiye	
Tekstil	Terbiye	Sanayicileri	

Derneği	ve	Çerkezköy	Organize	Sanayi	
Bölge	Müdürlüğü	işbirliğiyle	düzenle-
miş	olduğu	“Tekstil	Boyahanelerinde	
Güncel	Sorunlara	Akademik	Bakış	
Çalıştayı”		etkinliği	28	Nisan	2016	Per-
şembe	günü	Çerkezköy	OSB	Konferans	
Salonu'nda	yapıldı.	Tekstil	Mühendisli-
ği	Bölüm	Başkanı	Prof.	Dr.	Ziya	ÖZEK	
ve	TTTSD	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Dr.	
Vehbi	Canpolat	açılış	konuşmalarında	

Namık Kemal Üniversitesi, 
TTTSD ve Çerkezköy OSB 

yönetimi birlikte Tekstil 
Boyahanelerinde Güncel 

Sorunlara Akademik Bakış 
Çalıştayı gerçekleştirildi. 

Çalıştayı sektör ve tekstil 
mühendisliği öğrencileri ilgi ile 

takip ettiler. 

BOYAHANELERİN SORUNLARI 
AKADEMİNİN GÜNDEMİNDE

düzenlenen	etkinliğin	önemine	vurgu	
yaparak	üniversite	ve	sanayi	arasında	
artan	işbirliğine	dikkat	çektiler.		

Boyahanelerin sorunları masaya 
yatırıldı 
Üç	ayrı	oturumda	toplam	6	konuş-
macının	yer	aldığı	Çalıştay’ın	ilk	
oturumu	NKÜ	Tekstil	Mühendisliği	
Bölümü	öğretim	üyesi	Prof.	Dr.	Fatma	
Göktepe’nin	moderatörlüğünde	ger-
çekleştirildi.	Uludağ	Üniversitesi	Teks-
til	Mühendisliği	Bölümü	Öğretim	Üyesi	
Prof.	Dr.	Pervin	Aniş	“Sürdürülebilirlik	
Açısından	Ön	Terbiye	Hatlarına	Ba-
kış”,	Namık	Kemal	Üniversitesi	Tekstil	
Mühendisliği	Bölümü	Öğretim	üyesi	
Doç.	Dr.	Rıza	Atav		“Reaktif	Boyamada	
Karşılaşılan	Sorunlar”	konulu	sunum-
ları	yaptılar.		2.	Oturumda,	Dokuz	
Eylül	Üniversitesi	Tekstil	Mühendisliği	
Bölümü	Öğretim	üyesi	Prof.	Dr.	Aysun	
Akşit	“Fonksiyonel	Bitim	İşlemlerinde	
Güncel	Gelişmeler”,		Ege	Üniversitesi	
Tekstil	Müh.Böl.	Öğretim	üyesi	Doç.	Dr	
Tülay	Gülümser,	“Haslıklar	ve	Çözüm	
Önerileri”	konulu	sunumları	gerçekleş-
tirdiler.	Oturumun	moderatörlüğünü,	

Prof.Dr.	Ziya	Özek	yaptı.	Üçüncü	ve	
son	oturumda	Erciyes	Üniversitesi	
Tekstil	Mühendislik	Bölümü	Öğretim	
üyesi	Doç.Dr.	M.İbrahim	Bahtiyari,	
“Tekstil	Ön	Terbiyesinde	Enzimatik	
Prosesler”	ve	Systain	Consulting	
firmasından	Serpil	Gürci,	“Kimyasal	
Yönetimi	ve	Zero	Discharge”		konulu	
konuşmalarını	gerçekleştirdiler.	Bölge-
deki	sanayi	kuruluşlarından	çok	sayıda	
katılımcı	ve	Namık	Kemal	Üniversitesi	
öğrencileri	çalıştaya	aktif	katılım	sağla-
mıştır.	Çalıştaydaki	konu	başlıklarının	
güncelliği	ve	tartışma	bölümlerine	katı-
lımcıların	yoğun	katkıları	tüm	tarafları	
memnun	etti.

Dr. Vehbi Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

yönetim faaliyetleri
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yönetim faaliyetleri

Türkiye	Tekstil	Terbiye	Sanayici-
leri	Derneği	(TTTSD)	ve	Bursa	
Tekstil	&	Konfeksiyon	Ar-Ge	

Merkezi’nin	(BUTEKOM)	ortaklığı	
ile	“Tehlikeli	Atıkların	Sıfır	Deşarjı”	
konulu	bilgilendirme	semineri	Ulu-
dağ	İhracatçı	Birlikleri	(UİB)	Seminer	
Salonu’nda	Bestseller,	Inditex,	C&A,	
LC	Waikiki,	DeFacto,	Levi’s,	H&M,	
Varner	gibi	markaların	katılımı	ile	ger-
çekleştirildi.

Tekstil terbiye çevreci üretim 
için çıkış arıyor 
Uludağ	İhracatçılar	Birliği	Denetim	
Kurulu	Üyesi	Halil	Ersan		Özsoy,	
BUTEKOM’un	sürdürülebilirlik	konu-
larında	5	yıl	önce	çalışmaya	başladığını	
ifade	etti.	BUTEKOM’un	birçok	proje	
tecrübesi	bulunduğu	da	sözlerine	ekle-
yen	Özsoy,	bu	konuda	AB	Girişimciliği	
Destek	Ödülleri’nde	temiz	üretim	
projesi	ile	AB’de	dereceye	girdiklerini	
sözlerine	ekledi.
TTTSD	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Dr.	
Vehbi	Canpolat	ise	konuşmasında	
sürdürülebilirlik	konusunun	TTTSD’nin	
gündeminde	önemli	bir	yer	aldığını	ve	
geçtiğimiz	yıl	Aralık	ayında	“Turkish	
Green	Textile”	logosunun	tescillendiği-
ni	belirtti.
Inditex’den	Murat	Akkun’un	modera-
törlüğünde	gerçekleştirilen	seminerde,	
H&M	Firması’ndan	Çağdaş	Doğru,	
H&M’in	sürdürülebilirlik	politikasından	
ve	21	marka	ile	birlikte	gerçekleştir-

Bilgilendirme seminerleriyle 
tekstil firmalarına hizmet veren 

Uludağ İhracatçı Birlikleri 
(UİB) son olarak Türkiye 

Tekstil Terbiye Sanayicileri 
Derneği (TTTSD) tarafından 

düzenlenen‘Tehlikeli Atıklarını 
Sıfır Deşarjı’ konulu seminere ev 

sahipliği yaptı.

TTTSD VE BUTEKOM’DAN TEHLİKELİ ATIKLARIN 

dikleri	“Road	Map	To	Zero”	programı	
hakkında	bilgiler	verdi.	Doğru,	“Bu	gibi	
konular	Çin	ve	Amerika’da	doğrudan	
devlet	politikası	olarak	gündeme	geli-
yor,	ancak	ülkemizde	ne	yazık	ki	böyle	
bir	durum	söz	konusu	değil”	dedi.
Levi’s	Firması’ndan	Yener	Esen,	sürdü-
rülebilirlik	ve	tedarik	zinciri	hakkında	
açıklama	yaptıktan	sonra	“Road	Map	
To	Zero”	çalışma	sistemi	hakkında	katı-
lımcıları	bilgilendirdi.

2020 yılına kadar sıfır deşarj 
hedefleniyor
Tehlikeli	Kimyasalların	Sıfır	Deşarjı,	
tekstil	ve	ayakkabı	sektöründe	büyük	
marka	ve	tedarikçilerin	2011	yılında	
başlattıkları	ve	ortaklaşa	hareket	
ettikleri	bir	programdır.	Programda,	
yol	haritasının	belirlenmesi	ve	tespit	
edilen	adımlarla	2020	yılında	kadar	
tehlikeli	atıkların	sıfır	deşarjı	hedef-
leniyor.

SIFIR DEŞARJI SEMİNERİ
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yönetim faaliyetleri

TTTSD YÖNETİMİ, METEM ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

TTTSD, ÜNİVERSİTELİLER 
İLE BİR ARADA

TTTSD	Başkanı	Dr.	Vehbi	
Canpolat	ve	Yönetim	Kurulu	
Üyeleri	Fatma	Şener	Kemal	
Oğuz,	M.Selçuk	Sadır,	Dr.	
Ahmet	Temiroğlu	ve	Kayhan	
Ünsal	14	Nisan	Perşembe	
günü	Çerkezköy	Türk	Teks-
til	Vakfı	Mesleki	ve	Teknik	
Eğitim	Merkezi	(METEM)	12.	
Sınıf	öğrencilerinin	düzen-
lediği	İş	Hayatına	Hazırlık	

Günleri	Semineri	başlığıyla	
düzenledikleri	etkinliğe	
katıldılar.	Seminer	Progra-
mı	Merkez	Müdürü	Murat	
Kıroğlu´nun	açılış	konuşma-
sıyla	başladı.	Murat	Kıroğlu	
Türk	Tekstil	Vakfı	METEM´in	
işleyişi,	mevcut	durumu	ve	il	
genelinde	tekstil	okullarının	
öğrenci	ve	öğretmen	sayı-
ları	hakkında	bilgilendirme	

Tekstil	sektörünün	önemli	
aktörlerinden	biri	olan	
Migiboy	Tekstil	firmasını	
Çerkezköy	Türk	Tekstil	
Vakfı	Mesleki	ve	Teknik	
Eğitim	Merkezi	(METEM)	
öğrencileri	ziyaret	etti.	10.	
Sınıf	öğrencilerinin	katıl-
dığı	firma	ziyaretinde,	öğ-
rencilere	tekstil	sektörü	ve	
üretim	aşamaları	hakkında	
bilgi	verildi.	

Türkiye	Tekstil	Terbiye	
Sanayicileri	Derneği	Başkan	
Yardımcısı	Kemal	Oğuz,	11	
Mayıs	2016	günü	Namık	
Kemal	Üniversitesi	Çorlu	
Mühendislik	Fakültesi	Teks-
til	Mühendisliği	Bölümü’nün	

düzenlediği	Kariyer	Günleri	
etkinliğine	katıldı.	Tekstil	
terbiye	sektöründe	yaşanan	
gelişmeleri	ve	sektörün	
önemini	vurgulayan	Kemal	
Oğuz,	tekstil	öğrencilerine		
sektörde	edindiği	dene-
yimlerini	aktardı.	Sektörün	
tekstil	mühendisliği	öğren-
cilerinden	beklentilerini	
dile	getiren	Türkiye	Tekstil	
Terbiye	Sanayicileri	Başkan	
Yardımcısı	Kemal	Oğuz,	sa-
nayi-üniversite	işbirliğinin	
önemine	vurgu	yaptı.	
NKÜ	Çorlu	Tekstil	Mühen-
disliği	Bölümü		2008	yılın-
dan	itibaren	yürüttüğü	eği-
tim	faaliyetleri	sonucunda	
bu	yıl	5.	dönem	mezunlarını	
verdi.

yaptıktan	sonra	Türk	Tekstil	
Vakfı	Metem	ile	TTTSD	ile	
yapılabilecek	proje	ve	proto-
kol	önerilerini	sundu.	TTTSD	
Başkan	Başkanı	Dr.	Vehbi	

Canpolat,	METEM	ile	her	
türlü	işbirliğine	hazır	olduk-
larını	belirterek	"İş	Dünyası	
Nasıl	Gençler	Arıyor?"	adlı	
bir	konuşma	yaptı.

TEKSTİL ÖĞRENCİLERİ 
MİGİBOY’U ZİYARET ETTİ 
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 sektör gündemi

Dijital baskı teknolojilerinde 
uzman marka Durst’un Türkiye 

bayiliği 2016 yılının başından  
itibaren Onur Tekstil tarafından 

yapılıyor.  10. sayımızda 
yayınlanan Durst İnkjet baskı 

Sistemlerini anlatan makele 
Doğan Akpınar tarafından 

kaleme alınmıştır.

DİJİTAL BASKININ UZMANI: DURST 
Dust Alpha serisinden güçlü 
çözümler
Durst	Alpha	serilerinin,	ev	tekstili	di-
jital	üretimi	için,	değişken	uygulama-
larda	yeni	pigment	mürekkepleri	ile	
endüstriyel,	süper	çok	geçişli,	yüksek	
performanslı	yeni	nesil	inkjet	baskı	
makineleri	olduğunu	belirten	Doğan	
Akpınar,		Alpha	serilerinde,	190-
330cm	baskı	genişliği	64	Alpha-S	
baskı	kafaları	ile	8	renge	kadar	yapı-
landırılır”	diyor.		600	dpi	gerçek	çö-
zünürlük,	460	lm/h	baskı	hızı	(310cm	
baskı	eni)	veya	670	lm/h	baskı	hızı	
(160cm	baskı	eni)	ile	Durst	Alpha	
serilerinin	geneksel	şablon	baskıya	

doğrudan	rakip	olduğunu	belirten	
Akpınar,	“Alpha	serileri	,	tüm	renk-
leri	bütünüyle	basarak	yüksek	baskı	
kalitesine	ulaşır	ve	zor	desenler	için	
yeni	özellikler	sunarak	,	dijital	baskı	
prosesini	kolaylaştırır.	Durst	single-
pass	teknolojsinde	de	deneyimlidir.	
Single-pass	teknolojisi	tekstil	baskı	
alanında	kullanılabilir,	fakat	güvenir-
lilik	ve	maliyetler	orantısızdır.	Tekstil	
baskıda	,	her	bir	siparişte	perfor-
mans	kapasitesi	ile	üretim	hacmini		
karşılaştırmak	gerekmektedir.	Şu	
sıralar	azsayıda	müşteri	yüksek	ma-
liyetli	yatırım	yaparak	,	single–pass	
risklerine	dayanabilmekte”	diyor.

2010 Rhotex	320	boya	süblimli	tekstil	baskı	makinesi	ile	endüstriyel	soft	signage	
sektöründe	yeni	kalite	standardı	geliştirdi

2011 Kappa	180	yüksek	performanslı	inkjet	baskı	makinesi	ile	hazır	giyim	alanında	
müşteri	istekleri	karşılandı

2013 Kappa	320	ile	ev	tekstili	alanında	lider	üreticilerin	üretim	prosesine	girdi

2015 Alpha	serileri	dijital	tekstil	baskıda	maliyetleri	düşürmek	ve	ekonomik	
prosesleri	sağlamak	amacı	ile	piyasaya	sunuldu

Yüksek	verimlilik,	baskı	kalitesi,	
güvenilirlik	ve	değişkenliğin		
Durst	inkjet	teknolojisinin	

rakipsi	özellikleri	olduğunu	belirten	
Onur	Tekstil	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Doğan	Akpınar,		Durst’un	son	on	yılda	
dijital	baskı	teknolojisini,	cama,	uzun	
formlu	baskıya,	seramiğe	,etikete	ve	
tekstil	sektörüne	uygulamada	büyük	
rol	oynadığına	dikkat	çekiyor.	

Doğan Akpınar
Onur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı
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sektör gündemi

Coğrafi	İşaret	ile	korunan	milli	
değerlerimizin,	markalaşma	
eğiliminin	yanı	sıra	şehirle-

rimizin	ticari	hayatını	canlandırıyor.	
Coğrafi	işaretli	ürünler,	belirlenen	
bölgelerde	belirtilen	kurallar	dahilin-
de	üretilebiliyor.	Aksi	takdirde	yasal	
süreçler	işlemeye	başlıyor	ve	coğrafi	
işaretli	ürünlerin	usulsüz	üretimi	
sonucunda	hukuki	yaptırımlar	uygu-
lanıyor.	Tüm	bu	süreçler,	tescilli	ürün-
lerin	değerini	artırmakla	kalmıyor,	
ayrıca	hem	bölgenin	turizm	gelirlerini	
artırıyor	hem	de	marka	haline	gelen	
ürünlerle	bölgenin	ticari	hayatını	can-
landırıyor.

Tescil süreci 10 yıl sürdü
Buldan	Bezi'nin	coğrafi	işaret	işaret	
kapsamına	alınmasına	ilişkin	olarak	
Buldan	Ticaret	Odası	Başkanı	Halil	
Baştürkmen	tarafından	bir	basın	
toplantısı	düzenlendi.	Toplantıda	
Buldan	Bezi'nin	coğrafi	işaret	tescili	
ile	patentinin	alınarak	koruma	altı-
na	alındığını	belirten	Baştürkmen;	

Denizli'nin Buldan yöresine ait 'Buldan Bezi' coğrafi işaret kapsamına alındı. Buldan Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen Buldan Bezi'nin Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilli marka olmasıyla ilgili basın 

toplantısı düzenledi.

BULDAN BEZİ TESCİLLENDİ

buldan	Bezi	yüz	yıllardır	Buldan'da	
dokunmakta.	10	yıl	öncesinde	Buldan	
Bezi'nin	tescillenmesi	içinde	başvuru-
da	bulunduk.10	yıllık	süreçte	zorluk-
lardan	yılmayıp	kararlı	bir	şekilde	yol	
alarak	Buldan	Bezi'ni	coğrafi	işaret	
kapsamında	tescillettik.	Buldan	ürün-
leri	artık	taklit	edilemeyecek.	Buldan	
Bezi	dünyanın	her	yerinde	herkesçe	
rağbet	gören	bir	bez.	Bükümlü	olması	
sebebiyle	yazın	terletmeyen	yapısı	
var.	Bu	ve	birçok	özelliğinden	dolayı	
herkesin	Buldan	Bezi	kıyafet	giymesi-
ni	öneriyorum”	dedi.	
Buldan	Bezi	artık	taklit	edilemeyecek	
Konu	hakkında	açıklama	yapan	Des-
tek	Patent	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Kemal	Yamankaradeniz,	"Son	coğrafi	
işaret	tescilimiz	'Buldan	Bezi'	oldu.	
Bundan	böyle	Buldan	Bezi,	belirlenen	
bölgeler	dışında	ve	usulüne	uygun	ol-
mayan	şekilde	üretilemeyecek.	Coğ-
rafi	işaret	tescili	ile	birlikte	Buldan	
Ticaret	Odası,	usulüne	uygun	üretim	
yapmayan,	kalitesini	ve	orijinalini	
bozan	tüm	Buldan	Bezi	üreticileri	

hakkında	hukuki	işlem	uygulata-
bilme	hakkına	sahip	oldu.	Böylece	
"Buldan	Bezi"	konusunda	farkındalık	
oluşturularak,	Buldan	Bezi'nin	önü	
açılacaktır.	Bölgenin	Buldan	Bezi	
üretim	kapasitesi	arttırılmış	olacak	
dolayısıyla	bu	ürüne	emek	verenler	
kazanacaktır"	diye	konuştu.
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ITM FUARI’NA REKOR ZİYARETÇİ 

Türkiye’nin	ve	dünyanın	en	
önemli	tekstil	makineleri	
fuarlarından	biri	olan	ITM	
Uluslararası	Tekstil	Maki-
neleri	Fuarı,	1-4	Haziran	
2016	İstanbul	TÜYAP	Fuar	
ve	Kongre	merkezinde	ger-
çekleşti.	ITM	2016	fuarı	120	
bin	metrekare	kapalı	alanda	
12	salonda	düzenlendi.	ITM,	
HIGHTEX	2016	fuarı	ise	
eş	zamanlı	olarak	yapıldı.	

Türkiye’de	konusunda	ilk	ve	
tek	far	olan	HIGHTEX	2016	
Fuarı’nda;	teknik	tekstillerin	
hammaddeleri,	ara	ve	nihai	
ürünler	ve	üretim	teknolo-
jileri	bir	arada	bulunuyor.
Tekstil	teknoloji	devlerinin	
bir	araya	geldiği	ve	sektör	
profesyonellerin	buluşma	
noktası	olan	ITM	2016,	49	
bini	aşkın	bir	ziyaretçiyle	
katılımcılarının	yüzünü	gül-

dürdü.	Gerek	yurtiçi	gerekse	
yurtdışı	firmaların	yüksek	
satışlar	gerçekleştirdiği	ve	
birçok	iş	bağlantısının	ya-
pıldığı	ITM	2016	dört	gün	
boyunca	birbirinden	yeni	
teknolojilerin	lansmanları-
na	sahne	oldu.	ITM	2016,	
49	bin	730	ziyaretçisiyle	
şimdiye	kadar	yapılan	ITM	
Fuarları	arasında	en	kap-
samlısı	olarak	büyük	beğeni	

topladı.	Fuara,	Türkiye	dı-
şında	Çin,	Hindistan,	Güney	
Kore,	Avusturya,	Fransa,	
İsviçre,	İtalya,	ABD,	Belçika,	
Almanya,	İngiltere,	Kanada,	
Hollanda,	Çek	Cumhuriyeti,	
Tayvan,	Macaristan,	İsveç,	
Japonya,	Birleşik	Arap	
Emirlikleri,	Lüksemburg,	
Pakistan,	Brezilya,	Singapur,	
Portekiz,	İspanya,	İran’dan	
828	firma	katıldı.

KAHRAMANMARAŞ, TEKSTİLDE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

sanayileşme	sürecinde,	her	
zaman	ilk	sıralarda	yer	alan	
Kahramanmaraş,	iplik,	do-
kuma,	örme,	konfeksiyon,	
boya-terbiye	gibi	temel	
tekstil	üretimi	yapan	yak-

laşık	300’e	yakın	firmaya	
sahip.	Türkiye’de,	tekstil	
ve	konfeksiyon	üretiminin	
yüzde	70’ini	gerçekleşti-
ren	bölgenin	merkezinde	
yer	alan	Kahramanmaraş,	

Tekstil	üretiminde	önemli	
kentlerden	biri	olan	Kah-
ramanmaraş,	28-30	Nisan	
2016	tarihleri	arasında,	
KTM	2016	Kahraman-
maraş	Tekstil	Makineleri	
Fuarı’na	2.	kez	ev	sahipliği	
yaptı.	Kahramanmaraş	Fu-
ar	Merkezi’nde	(KAFUM)	
gerçekleşen	organizasyona,	
yurt	içi	ve	yurt	dışından	
birçok	sektör	temsilcisi	
katıldı.	Tekstil	üretiminin	
merkezi	konumunda	bu-
lunan	Kahramanmaraş,	
Kayseri,	Niğde,	Adana,	
Osmaniye,	Gaziantep,	Şan-
lıurfa,	Adıyaman	ve	Malat-
ya	illerindeki	yatırımcıları,	
tekstil	makine	üreticileri	
ile	buluşturdu.		30	yıllık	

ülkemizde	üretilen	ipliğin	
yüzde	30’unu;	dokuma	ve	
örme	kumaşların	ise,	yüzde	
13’ünü	tek	başına	üretiyor.	
Tekstil	yatırımlarının	yüzde	
15’ine	ev	sahipliği	yapan	
Kahramanmaraş,	Türki-
ye’deki	toplam	yatırım	mik-
tarının	(14	milyar	TL)	yüzde	
20’si	ile	hızla	büyüyen	bir	
şehir.	Türkiye’nin	yanı	sıra	
15	ülkeden	200	firma,	3	gün	
süreyle	tekstil	ve	konfeksi-
yon	üretimi	yapan	son	tek-
noloji	ürünü	makinelerini	
sergiledi.		Fuara,	başta	Al-
manya	olmak	üzere	Belçika,	
Çin,	Fransa,	Japonya,	İsviç-
re,	İtalya,	İspanya,İngiltere,	
Hindistan,	Kore	ve	Tayvanlı	
makine	üreticileri	katıldı.
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Çukurova Üniversite Öğretim 
Görevlisi Dr. Selcen Özkan 

Hacıoğulları'nın doktora 
tezi konusu olarak ürettiği 

‘Laboratuvar Tipi Filametn İplik 
Makinesi’ 5. Tez Ödülleri’nde 

finale kaldı. Geliştirilen iplik 
makinesi seri üretimi yapılarak, 
tekstil sektöründe kullanılmaya 

başlandı. 

ÜNİVERSİTEDE GELİŞTİRİLEN
İPLİK MAKİNESİNE ÖDÜL 

ilk	20’ye	kalarak	finalist	oldu.	Yarış-
maya	Adana’dan	3	başvuru	alındı.	
Hacıoğulları’nın	tezi,	sanayide	uygu-
lanmış	tez	konusu	tekstil	sektöründe	
önemli	bir	yere	sahip.	Özellikle	son	
yıllarda,	bu	alanda	yapılan	Ar-Ge	ve	
Ür-Ge	çalışmaları	sayesinde	tekstil	
ürünlerine	çeşitli	fonksiyonel	özellik-
ler	(güç	tutuşurluk,	UV	dayanımı,	an-
timikrobiyellik	vb.)	kazandırılabiliyor.	
Gerçekleştirilen	bu	Ar-Ge	çalışmaları	
ile	ulaşılan	başarılı	sonuçlar	da	sana-
yide	seri	üretimlere	dönüştürülerek,	
böylece	katma	değeri	yüksek/ileri	tek-
noloji	tabanlı	üretimler	yapılabiliyor.

Daha önce benzeri üretilmedi
Tasarım	ve	geliştirme	çalışmalarının	
tamamen	Çukurova	Üniversitesi	
bünyesinde	kendileri	tarafından	ya-
pıldığını	vurgulayan	Dr.	Selcen	Özkan	
Hacıoğulları,	tamamlanan	makinenin	
ticarileştirildiğini	söyledi.	Makine	üze-
rinde	birçok	Ar-Ge	çalışması	yapılarak	

seri	üretimine	başlandığını	ifade	eden	
Dr.	Hacıoğulları,	“Bu	tez	çalışması	
Çukurova	Üniversitesi	Mühendislik-
Mimarlık	Fakültesi’nin	ilk	San-Tez	
Projesi	olma	özelliğini	taşıyor.	Tez	ça-
lışması	süresince	üniversite	ve	sanayi	
yapmakla	yükümlü	oldukları	görev	ve	
sorumlulukları	planlı	bir	şekilde	yerine	
getirdi.	Bu	tip	bir	makinenin	ülkemiz-
de	daha	önce	bir	benzeri	üretilmemiş-
tir.	Bu	açıdan	da	çalışma,	bu	konuda	ilk	
olma	başarısına	ulaşmıştır”	şeklinde	
konuştu.
Türkiye	Teknoloji	Geliştirme	Vakfı	
(TTGV)	belirli	periyotlarla,	üniversi-
te-sanayi	işbirliğini	güçlendirmek	ve	
üniversitelerde	gerçekleştirilen	Ar-Ge	
faaliyetlerinin	ticarileşmesini	teşvik	
etmek	amacıyla,	sanayide	uygulanmış	
tezleri	seçiyor.	TTGV	tez	sahipleri,	
tez	danışmanları	ve	tezin	uygulandığı	
firmalara	ödüller	vererek,	seçilmiş	
olan	tezlerin	başarı	öykülerini	de	ya-
yınlıyor.

Çukurova	Üniversitesi	Öğretim	
Görevlisi	Dr.	Selcen	Özkan	
Hacıoğulları’nın	Prof.	Dr.	Os-

man	Babaarslan’ın	danışmanlığında	
yürüttüğü	‘Laboratuvar	Tipi	Filament	
İplik	Makinesinin	Tasarımı,	İmalatı	ve	
Özgün	Ürün	Geliştirme	Çalışmaları’	
konulu	doktora	tezi,	Dr.	Akın	Çakmak-
çı	5.	Tez	Ödülleri’nde	finale	kaldı.	Pro-
je,	sanayide	uygulanmış	akademik	tez	
çalışmaları	kapsamında	plaket	aldı.
Çukurova	Üniversitesi	Mühendislik-
Mimarlık	Fakültesi	Tekstil	Mühendis-
liği	Bölümü	Öğretim	Üyesi	Prof.	Dr.	
Osman	Babaarslan	danışmanlığında	
yürütülen	ve	T.C.	Bilim,	Sanayi	ve	
Teknoloji	Bakanlığı,	Bilim	ve	Teknoloji	
Genel	Müdürlüğü	tarafından	San-Tez	
Programı	kapsamında	desteklenen	
‘Laboratuvar	Tipi	Filament	İplik	Ma-
kinesinin	Tasarımı,	İmalatı	ve	Özgün	
Ürün	Geliştirme	Çalışmaları’	konulu	
Dr.	Selcen	Özkan	Hacıoğulları’nın	
tez	çalışması,	54	başvuru	arasından	

sektör gündemi
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Rekabetçi ürünler, uygun 
fiyatlar ve dünyanın birçok 

farklı ülkesinden gelen yabancı 
katılımcılarla düzenlenen 

Interdye & Printing Eurasia 
fuarı üçüncü defa İstanbul’da 

10-12 Mart tarihleri arasında 
düzenlendi.

 

TEKSTİL 
TERBİYE’NİN 

BÜYÜK 
BULUŞMASI 
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Türkiye	tekstil	terbiye	sektörü	
kaliteli	üretimi	ve	sağlam	alt	
yapısıyla	her	geçen	yıl	dün-

yadaki	bilinirliğini	artırıyor.	Türkiye	
Tekstil	Terbiye	Sanayicileri	Derneği	
(TTTSD)	ve	Artkim	Fuarcılık	işbirliği	
ile	organize	edilen	3.	Boyarmadde,	
Baskı	Mürekkepleri,	Pigmentler,	
Kimyasallar,	Dijital	Baskı	ve	Boya-
ma	Teknolojileri	Fuarı	Interdye	&	
Printing	Eurasia	2016	10-12	Mart	
tarihleri	arasında	İstanbul	Fuar	
Merkezi’nde	gerçekleşti.	Dünyanın	
dört	bir	yanından	gelen	sektör	pro-
fesyonellerini	kıtaların	buluştuğu	şe-
hir	İstanbul’da	aynı	çatı	altında	top-
layan	Interdye	&	Printing	Eurasia’da	
üç	gün	boyunca	sektör	lideri	üretici	
ve	tedarikçi	firmalarla	bir	araya	
gelen	ziyaretçiler	birçok	alternatif	
firma	arasından	seçim	yapabilme	
şansını	elde	ederken,	yeni	ve	verimli	
üretim	teknolojileri	hakkında	da	bilgi	
aldı.	Yurtdışından	gelen	ve	normalde	
ulaşılması	güç	ve	zaman	alıcı	firma-
larla	yüz	yüze	görüşebilme	imkanı	
bulan	ziyaretçiler,	aynı	zamanda	fuar	
alanında	gerçekleştirilen	workshop	
sunumlarına	katılarak	sektörel	bilgi-
lerini	tazeledi.	Boyar	maddeler,	baskı	
mürekkepleri,	tekstil	kimyasalları,	
pigmentler,	ön-işlem	yardımcı	mad-
deleri,	boyama	makinaları,	dijital,	
rotasyon	ve	parça	baskı	makinaları	
ve	ekipmanları,	tekstil	baskı	ile	ilgili	
teknolojiler	ve	yazılımlar,	kalite,	test	
ve	çevre	koruma	ekipmanları	ilgili	
diğer	ürünlerin	sergilendiği	fuarda	
firmalar	çevre	ülkelerden	gelen	ziya-
retçilerle	iş	bağlantıları	kurdu.

Boyarmaddeler, baskı 
mürekkepleri, tekstil kimyasalları, 
ön-işlem yardımcı maddeleri, 
boyama makineleri, dijital, 
rotasyon, parça baskı makineleri 
ve tekstil baskı ile ilgili 
teknolojilerin sergilendiği fuarda 
firmalar çevre ülkelerden gelen 
ziyaretçilerle iş bağlantıları kurdu.

Dr. Vehbi Canpolat
TTTSD Başkanı

Sektörün güçlü aktörleri 
buluştu 
Yerli	ve	yabancı	toplam	115	firma	
ve	firma	temsilciliğinin	katılımıyla	
gerçekleşen	Interdye	&	Printing	Eu-
rasia	2016	Fuarının	3	bin	500	sektör	
profesyoneli	tarafından	ziyaret	edildi.	
Archroma,	Bozetto	Kimya,	Color-
band,	Cosmo	Kimya,	Denge	Kimya,	
Dystar,	Everlight,	Huntsman	Pürsan,	
Inter	Royal,	İlteks,	Meghmani,Setaş	
Kimya,	Spot	Kimya	Tanatex,	Tekay	ve	
daha	bir	çok	yerli	ve	yabancı	sektör	li-
deri	firma	Interdye	&	Printing	Eurasia	
2016’da	yerlerini	aldılar.
Fuarın	açılışı	törenini	TTTSD	Başkanı	
Dr.	Vehbi	Canpolat,	TTTSD	Başkan	
Yardımcısı	Kemal	Oğuz,	İstanbul	
Tekstil	ve	Hammaddeleri	Başkan	
Yardımcısı	Şerafettin	Demir,	Artkim	
Fuarcılık	yetkilileri	gerçekleştirdi.

Geleceği tekstil terbiye örüyor 
Fuarın	açılışında	bir	konuşma	yapan	
TTTSD	Başkanı	Dr.	Vehbi	Canpolat,	
Türkiye’nin	tekstil	terbiye	sektörün-
de	çok	önemli	bir	yere	geldiğini	vur-
gulayarak,	sektörün	bu	konumunu	
tüm	paydaşlarına	borçlu	olduğunu	
dile	getirdi.	Sektörün	uluslararası	
niteliği	olan	böyle	bir	organizas-
yonda	üçüncü	defa	bir	araya	gelmiş	
olmasının	çok	sevindirici	olduğuna	
vurgu	yapan	Canpolat,	sektörün	
yaşadığı	birçok	olumsuzluğa	rağmen	
yolundan	şaşmadan	yürüdüğüne	
vurgu	yaptı.	"Geleceğe	dönüp	baktı-
ğımızda	2023	yılında	hedeflediğimiz	
Türkiye'nin	500	milyar	dolarlık	bir	
ihracat	hedefi	var"	diyen	Canpolat,	

"Bu	500	milyar	dolarlık	hedefin	içe-
risinde	80	milyar	dolarlık	tekstile	
ayrılmış	bir	pay	var.	Bunun	içerisinde	
de	60	milyar	dolar	gibi	konfeksiyon	
ihracatı,	20	milyar	dolar	gibi	de	
hammadde	ihracatı.	Bunların	tümü	
Türkiye'de	üretilmiş	kumaşlardan	
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Dünyanın	 birçok	 ülkesine	
tekstil	 kimyasalları	 ihracatı	
yapan	 bir	 firmayız.	 Pakistan,	
Bangladeş,	 Tunus	 ve	 İran	 gi-
bi	 ülkelere	 ihracat	 yapıyoruz.	
Şu	 anda	 üretimimizin	 büyük	
çoğunluğunu	 iç	 pazara	 yöne-
lik	 yapıyoruz.	 Tekstil	 terbiye	
boyahanelerinin	 hemen	 hepsi	
bizim	 hedef	 kitlemiz	 arasında	 bulunuyor.	 Interdye	
Fuarı’na	firma	olarak	ikinci	defa	katılıyoruz.	Bu	fuarda	
bulunmak	bizim	gibi	bir	firma	için	çok	önemli.	Fuarlar	
müşterilerimizi	 ağırladığımız,	 kendimizi	 onlara	 daha	
iyi	anlattığımız	alanlar	oluyor.	Özellikle	çevre	ülkeler-
den	gelen	ziyaretçiler	ile	bu	fuar	aracılığıyla	bir	araya	
geliyor	olmayı	da	önemsiyoruz.	Tekstil	terbiye	sektö-
rünün	buluştuğu	bir	alan	olması	nedeniyle	de	fuarı	çok	
önemsiyoruz.	Denge	Kimya	olarak,	fuarda	geliştirdiği-
miz	 inovatif	 ürünlerimizi	 de	 sergiliyoruz.	 65	 çalışanı	
olan	bir	firma	olarak	12	mühendis	arkadaşımız	Ar-Ge	
bölümünde	 çalışıyor.	 Bütün	 sektörler	 için	 inovasyon	
önemli	olduğu	kadar	bizim	sektörümüz	içinde	önemli.

 

tekstil	terbiye	sanayisinin	ürettiği	
kumaşlardan	mamul	hale	gerek	iç	
piyasa	tüketimine	gerekse	ihracata	
satılacak	ürünler	olacaktır.	Bunların	
kumaşını	yapan	Türk	tekstil	terbiye	
sanayicileridir.	Gelecekte	500	milyar	
ihracat	rakamına	en	yakın	ihracatı	
yapacak	sektörlerin	konfeksiyon	
ve	kumaş	olduğunu	düşünüyorum"	
dedi.

Boz	 Kimya	 olarak	 2008	 yılın-
dan	 itibaren	 boya	 sektörün-
de	 yer	 alıyoruz.	 Endozya’dan	
boya	 ithalatı	 yapıyoruz.	 Aynı	
zamanda	polietilen	üretimimiz	
var.	Büyük	oranda	sektöre	gra-
nül	 boyalar	 sunuyoruz.	 Sektör	
için	önemli	olan	bu	fuarda	yeni	
firmalar	 ile	tanışmayı	ve	ürün-
lerimizi	doğru	adreslere	ulaştırmayı	hedefliyoruz.	Bi-
rebir	 insanlar	 ile	 görüşmek	 ve	 kaliteli	 ürünlerimizi	
onlara	tanıtmak	 için	 fuarı	çok	önemsiyoruz.	Biz	özel-
likle	 yüksek	 üretimli	 ihracat	 firmaları	 ile	 çalışıyoruz.	
Dolayısıyla	yüksek	kaliteli	ama	maliyeti	düşük	ürünler	
sunuyoruz	sektöre.	Kısacası	firma	olarak	temel	pren-
sibimiz	 kaliteyi	 artırmak,	 maliyeti	 düşürmek.	 Tekstil	
firmalarının	da	fuara	ilgi	göstermeleri	sevindirici,	çün-
kü	bu	etkinlik	aracılığıyla	dünyanın	birçok	ülkesinden	
sektör	 temsilcileri	 bir	 araya	 gelebiliyor.	 Ayrıca	 fuar	
aracılığıyla	sektörde	ortaya	çıkan	gelişmeleri	de	takip	
edebiliyoruz.	Türkiye’de	böyle	bir	fuarın	düzenleniyor	
olması	sektörümüz	açısından	çok	önemli.	

VEYSEL BOZDOĞAN
Boz Kimya

HALİL AKSOY
Denge Kimya

Sektörün dünyaya açılan kapısı 
Tekstil	terbiye	sektörü	için	en	önemli	
buluşma	noktası	3.	Boyarmadde,	Baskı	
Mürekkepleri,	Pigmentler,	Kimyasallar,	
Dijital	Baskı	ve	Boyama	Teknolojileri	
Fuarı	Interdye	&	Printing	Eurasia	üçün-
cü	sezonunda	tekstil	boyama,	apre,	
baskı	yapan	firmalar	için	en	önemli	
platform	haline	geldi.	Boyarmaddeler,	
baskı	mürekkepleri	ve	kimyasalların	
yanı	sıra	kullanılan	makine,	ekipman-
lar	ve	test	ölçüm	cihazları	gibi	tekstil	
terbiye	sektörünün	ayrılmaz	parçası	
olan	ürün	gruplarının	sergilendiği	fuar,	
Türkiye’de	tekstil	kimyasalları	üretimi	
yapan	firmaların	dünyaya	açıldığı	kapı	
olarak	değerlendiriliyor.	Tekstil	sektö-
rü	için	en	önemli	girdilerden	olan	bo-
yarmadde,	kimyasalları,	baskı	mürek-
kepleri	ve	teknolojileri	üreten	firmalar	
ile	kullanıcı	firmaları	bir	araya	getirerek	
işbirliğini	artırmayı	ve	sektörde	yer	
alan	yeni	kimyasalların	ve	yeni	teknolo-
jilerin	tanıtılmasına	olanak	sağlayan	bir	
platform	oluşturmayı	amaçlayan	fuar,	
bu	yıl	binlerce	ziyaretçiyi	ağırlayarak	
hedeflerini	gerçekleştirdi.

sektör gündemi
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Tekay	kimya	olarak	biz	22	se-
nedir	bu	sektördeyiz.	Firma	sa-
hibimiz	 1972	 senesinden	 beri	
bu	sektörde	yer	alıyor.	Ağırlıklı	
olarak	tekstil	boyaları	ve	kim-
yasalları	 konusunda	 sektöre	
hizmet	 sunuyoruz.	 Yurtdışın-
da	 mümessilliğini	 yaptığımız	
firmalar	var.	İstanbul-Tuzla!da	
üretim	yapıyoruz.	Bütün	kimyasalları	kendimiz	üreti-
yoruz.	Boyaları	ise	ithal	ediyoruz.		
Bu	 fuardan	 ticari	 olarak	 çok	 beklentimiz	 yok.	 Çün-
kü	 buraya	 gelenlerin	 çoğu	 bizim	 bildiğimiz	 müşteri-
ler.	 Burada	 bulunmamız	 nedeni,	 fuara	 destek	 olmak,	
tekstil,	boya	ve	kimyasal	ürün	üreticilerinin	 ilişkileri-
nin	 gelişmesine	 katkı	 sunmak.	 Bu	 anlamda	 fuarı	 çok	
önemsiyoruz.	 Ayrıca	 Türkiye	 Tekstil	 Terbiye	 Sana-
yicileri	 Derneği’nin	 bir	 organizasyonu	 olması	 nede-
niyle	 de	 özellikle	 önemsiyoruz.	 Fuara	 ağırlıklı	 olarak	
Türkiye’den	 firmalar	 katılıyor.	 Fuarda	Yunanistan	 ve	
Bangladeş’ten	gelen	firmalar	ile	de	iletişim	kurduk.		

Interdye	&	Printing	Fuarı’nda,	
tekstil	 sektörünün	önemli	 gir-
dilerinden	biri	olan	boyarmad-
deler	 ve	 yardımcı	 kimyasalla-
rı	 üreten	 bizim	 gibi	 firmalar	
ile	 tekstil	 terbiye	 sektörü	 bir	
araya	geldi.	Fuarı	ziyaret	eden	
boyahane	 yetkilileri	 tüm	 te-
darikçileri	bir	 arada	görme	ve	
onlara	ulaşma	şansı	yakalıyor.	
Bizlerde	fuarda	rakiplerimizi	görüyor,	onlar	ile	de	ileti-
şime	geçiyoruz.	Ayrıca	yurtdışından	gelen	ziyaretçile-
re	de	fuar	aracılığıyla	ulaşıyor	olmayı	önemsiyoruz.	Bu	
fuarda	özellikle	baskılı	halı	ürünlerimize	dikkat	çektik.	
Örme	makinelerde	çok	hızlı	bir	şekilde	örülmüş	halıla-
rın	üzere	dijital	baskı	yapıyoruz.	Böylece	elde	örülmüş	
hissi	 veren	 halıları	 sunmuş	 oluyoruz.	 Fuar	 bizim	 için	
çok	 önemli	 bir	 buluşma	 noktası	 olduğu	 için	 bu	 tarz	
platformları	çok	önemsiyoruz.	Türkiye	gibi	tekstil	ter-
biye	konusunda	çok	önemli	bir	firmalara	sahip	olan	bir	
ülkede	sektörün	bir	araya	geldiği	her	 türlü	etkinliğin	
önemsenmesi	gerektiği	kanaatindeyiz.	

Fuarın	 sektör	ve	 firmamız	 için	
oldukça	yararlı	geçtiğini	söyle-
yebiliriz.	 Tekstilin	 son	dönem-
de	içinde	olduğu	sıkıntıları	dü-
şününce	 fuarın	 oldukça	 hare-
ketli	geçtiği	kanaatindeyim.	Bu	
durumda	bizi	geleceğe	dair	da-
ha	 umutlandırıyor.	 Fuarın	 her	
geçen	 gün	 daha	 da	 bilinmesi	
ve	sektör	tarafından	da	sahiplenmesini	de	önemli	bu-
luyoruz.	Sektörde	yer	alan	firmaların	tekstil	ve	tekstil	
terbiye	firmaları	ile	doğrudan	burada	birebir	iletişime	
geçmesi	 de	 daha	 güçlü	 ticari	 ilişkilerin	 gelişmesine	
katkı	sağlıyor.	Sözal	Kimya	olarak,	Bursa’da	kimyasal	
ürünler	üretimi	yapan	bir	firmayız.	Sektörde	daha	ön-
ce	distribütörler	aracılığıyla	yer	alıyorduk.	Çoğunlukla	
yurtiçindeki	 firmalara	satış	yapıyoruz.	Avrupa’ya	bir-
kaç	ülkeye	yeni	yeni	ihracatımız	başlıyor.	Firma	olarak	
tekstil	sektörüne	yönelik	 inovatif	çalışmalarımızla	ön	
plana	çıkıyoruz.	Fuarda	yeni	boyalarımızı	ve	yeni	kim-
yasal	ürünlerimizi	sektöre	sunuyoruz.	

Ron	 Kimya	 olarak	 16	 yıldır	
tekstil	 yardımcı	 kimyasalları	
üretimi	 ve	 satışı	 yapan	 bir	 fir-
mayız.	 İstanbul	 Hadımköy’de	
üretim	 yapıyoruz.	 Yaklaşık	 40	
çalışanımız	 ile	 aylık	 450	 ton	
kimyasal	 ürün	 üretimi	 yapan	
yüzde	 100	 yerli	 bir	 firmayız.	
Üretimimizin	 yaklaşık	 yüzde	
20’sini	ihraç	ediyor,		yüzde	80’ini	ise	yurtiçine	sunuyo-
ruz.		Tekstil	terbiye	sektörünün	bu	kadar	güçlü	olduğu	
bir	 ülkede	 Interdye	Fuarı	 gibi	 fuarların	 düzenleniyor	
olmasını	 çok	önemli	buluyoruz.	Fuarın	daha	 fazla	 ta-
nınması	için	sektördeki	yer	alan	herkesin	gittiği	teda-
rikçilere	fuardan	bahsetmesi	gerekiyor.	Sektörümüz-
de	yer	alan	firmalarımız	yaptıkları	Ar-Ge	çalışmalarını	
fuarda	 daha	 fazla	 sergilemeye	 çalışmalı.	 Bu	 anlamda	
sektörü	daha	güçlü	kılacak	bu	tarz	birlikteliklere	güç	
vermeliyiz.	Bu	fuara	katılmakla	iç	piyasadaki	müşteri-
lerimize	 burada	 olduğumuz	 göstermeyi	 amaçlıyoruz.	
Ayrıca	yurtdışından	gelen	ziyaretçiler	 ile	de	 iletişime	
geçerek	ticari	işbirliklerin	yolunu	açmayı	amaçlıyoruz.	

ERKAN ÖZKAN
Sözal Kimya

M.SAİD NUTKU 
Ron Kimya

KAYHAN ÜNSAL 
Tekay Kimya

MERYEM BEKTAŞ
Setaş Kimya
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TEKSTİLİN YILDIZLARI 
ÖDÜLLENDİRİLDİ 

İTHİB, 2015 yılında en fazla 
ihracat yapan ve “Sanayi 

musikisinin değerli müzisyenleri” 
olarak ifade ettiği başarılı tekstil 

firmalarını ödüllendirdi.
Tekstilin duayen isimlerinin 
katılımıyla sektör zirvesine 

dönüşen gecede, 36 firmaya 
platin, 55 firmaya altın ödül 

takdim edildi. Sektöre verdikleri 
emeklerinden dolayı duayenlere 

birer plaket takdim edildi. 

İstanbul	Tekstil	ve	Hammaddeleri	
İhracatçıları	Birliği	(İTHİB),	2015	
yılında	en	fazla	ihracat	yapan	ba-

şarılı	firmaları	ödüllendirdi.	Tekstilin	
duayen	isimlerinin	katılımıyla	sektör	
zirvesine	dönüşen	gecede,	36	firmaya	
Platin	Ödülü,	55	firmaya	Altın	Ödülü	
takdim	edildi.	Gecede	Platin	ödül	alan	
firmalar	arasında	ilk	üç	sırayı	Ak-Pa	
Tekstil	İhracat	Pazarlama,	Aksa	Ak-
rilik	Kimya	Sanayi	ve	Kordsa	Global	
Endüstri	Ticaret	paylaşırken,	Altın	
ödül	kategorisinde	ise	Sepa	Mensucat	
Sanayi,	İleri	Giyim	Sanayi	ve	Polimer	
Plastik	Sanayi	ilk	üçte	yer	aldılar.	İT-
HİB	Yönetim	Kurulu	Başkanı	İsmail	
Gülle	ve	Yönetim	Kurulu	Üyelerinin	
ev	sahipliği	yaptığı	geceye,	Meclis	ça-
lışmalarından	dolayı	iştirak	edemeyen	
Ekonomi	Bakanı	Mustafa	Elitaş’ı	tem-
silen	katılan	Ekonomi	Bakanlığı	Bakan	
Yardımcısı	Fatih	Metin,	Türkiye	İhra-
catçılar	Meclisi	(TİM)	Başkanı	Mehmet	
Büyükekşi,	Akdeniz	Tekstil	İhracatçı-
ları	Birliği	Başkanı	Zeki	Kıvanç	ile	bir-

likte	çok	sayıda	birlik	başkanı,	tekstil	
ve	iş	dünyasından	temsilciler	katıldı.	
Gecede	İTHİB	tarafından	hazırlanan	
ve	sektörün	öncüsü	14	sanayicinin	
anılarını	ve	görüşlerini	paylaştığı	
“Tekstilin	Duayenlerinden	Sanayinin	
Musikisi”	adlı	belgesel	filmin	gösterimi	
de	yapıldı.	Gecede	tekstilin	duayen	
isimleri	de	unutulmadı.	Sektöre	ver-
dikleri	emeklerinden	dolayı	duayen-
lere	birer	plaket	takdim	edildi.	Ödül	
törenine	katılan	duayenler	arasından	
Abdülkadir	Konukoğlu,	Ahmet	Nazif	
Zorlu	ve	Halit	Narin	gibi	sanayiciler	de	
anıları	ile	geceye	renk	kattı.

Sanayileşme ruhunu devraldık
Ödül	törenindeki	konuşmasına	şehit-
leri	rahmet	ve	minnetle	anarak	baş-
layan	İTHİB	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
İsmail	Gülle,	“Tekstil	sektörü	olarak	
biz	de	onların	kutsal	görevlerine	layık	
olmaya	çalışıyor,	daha	fazla	ihracat,	
daha	fazla	istihdam	sağlayarak	şehit	
ailelerine	sahip	çıkmaya	ve	şehitleri-
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yapan	6’ncı	sektör	olduğu	bilgisini	
de	paylaştı.	İnovasyon	ve	tasarımın,	
tekstil	sektöründe	çığır	açtığını	söy-
leyen	Büyükekşi,	sporcular	için	akıllı	
kumaşlar	üretildiğini	ve	buna	örnek	
olarak	da	ABD’deki	iki	Türk	profesör	
tarafından	denizi	temizleyen	mayo	
ürettiklerini	ve	bu	mucitleri	İnovas-
yon	Haftası	İzmir’de	konuk	ettikleri-
ni	söyledi.	

Sanayi musikisinin değerli 
müzisyenleri
Atatürk’ün	sözünden	alıntı	yaparak	
konuşmasına	başlayan	Ekonomi	
Bakanlığı	Bakan	Yardımcısı	Fatih	
Metin,	“Sanayi	musikisinin	değerli	
müzisyenleri”	diyerek	ihracatçılara	
seslendi.	Tekstil	sektörünün	Türkiye	
ekonomisinin	gözbebeği	olduğunu	
ifade	eden	Bakan	Yardımcısı	Fatih	
Metin,	Türkiye’nin	tekstil	sektö-
ründen	çıkacağı	spekülasyonlarına	
da	son	noktayı	koydu:	“Türkiye’nin	
tekstil	sektöründen	çıkması	gibi	bir	
ihtimali	yok.	Tekstil,	Türkiye	sanayi-
sinin	ve	kalkınmasının	lokomotifidir.	
Böyle	bir	sektörü	desteklemek	ve	
daha	ileri	taşımak	görevimiz.	Sek-
törde	katma	değerin	artırılması	için	
önemli	destek	modellerini	hayata	
geçirdik	ve	yenilerini	de	çok	yakında	
açıklayacağız.	Yeni	marka	destekleri-
miz	yolda.	Sektörün	derdine	derman	
olacak	kararları	birlikte	alacağız.”

Yeni destek modelleri geliyor
2023	hedeflerine	giderken	yüksek	
katma	değerli	ürün	üretimi	anlayışına	
hâkim	olmamız	gerekliliğine	vurgu	
yapan	Bakan	Yardımcısı	Fatih	Metin,	
“Bu	işin	temel	faktörü	ki	tekstil	sek-

törü	bunu	başarmıştır;	inovasyon,	Ar-
Ge,	markalaşma	ve	ihracat.	Ekonomi	
Bakanlığı	olarak	özellikle	yeni	dö-
nemde	sektörün	katma	değerli	ürün	
üretebilmesi	adına	daha	iyi	noktalara	
gidebilmesi	için	önemli	destek	mo-
dellerini	hayata	geçirdik.	Yeni	destek	
modellerini	de	önümüzdeki	dönemde	
açıklayacağız.	Marka	desteğimizle	
alakalı	hukuki	düzenlememiz	yakında	
sizlerle	buluşacak.	Turquality,	URGE	
ve	diğer	desteklerimiz	tüm	sektörler	
tarafından	bilinmekte	ve	beğenilmek-
te.	Tasarımla	ilgili	istihdam,	yurtiçi	
-	yurtdışı	seyahat	desteği,	fuar	katılım	
desteklerimizi	devam	ettireceğiz”	
diye	konuştu.	

mizin	gözünün	arkada	kalmamasına	
yardımcı	olmaya	çalışıyoruz”	diye	
konuştu.	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	
kurucusu	Mustafa	Kemal	Atatürk	
ile	başlayan	tekstilde	sanayileşme	
ruhunu	devraldıklarını	söyleyen	
İsmail	Gülle,	“Günümüzde	bizi	zir-
veye	taşıyan	da	işte	bu	ruhtur”	dedi.	
Geçmişte	Türkiye’nin	tekstil	sektö-
ründen	çıkacağı	yönünde	yapılan	de-
ğerlendirmelerin	sektörü	üzdüğünün	
altını	çizen	İsmail	Gülle,	“Türkiye	
ekonomisinin	2023	hedeflerine	adım	
adım	yaklaştığımız	bu	dönemde,	
tekstil	sektörümüz	büyük	bir	özve-
riyle	çalışıyor.	Artan	üretim,	ihracat	
ve	istihdam	rakamlarına	çok	önemli	
katkılar	sağlıyoruz.	Ülke	ekonomisi	
için	katma	değer	yaratan	sektörün	
daha	fazla	itibar	görmesi	gerektiğine	
inanıyoruz”	ifadelerini	kullandı.	

İhracatçılar, yıldızı büyütüyor 
“Sizler	bizim	parlayan	yıldızımızsı-
nız”	diyerek	konuşmasına	başlayan	
TİM	Başkanı	Mehmet	Büyükekşi,	
“Biliyoruz	ki,	bütün	yıldızların	tek	
bir	amacı	var.	Türk	Bayrağındaki	Yıl-
dızı	büyütmek!	O	yıldız	büyüdükçe,	
ülkenin	gücü,	potansiyeli	çok	daha	
belirgin	bir	şekilde	ortaya	çıkar”	
dedi.	Türk	İhracatçısını	ve	üreticisini	
ülkenin	seren	direğine	benzeten	
Mehmet	Büyükekşi,	“Yaptığınız	her	
bir	dolarlık	ihracat,	ülkemiz	için	son	
derece	kıymetli.	Sizlerin	Türkiye'ye	
getirdiği	ihracat	geliri	tüm	Türkiye'yi	
sırtında	taşır”	dedi.	Tekstil	sektö-
rünün	gıda	ve	hazır	giyimden	sonra	
en	fazla	istihdam	yaratan	sektör	
olduğuna	dikkatleri	çeken	Büyükek-
şi,	yüzde	5,5	pay	ile	en	fazla	ihracat	

Ödül gecesinde bir konuşma 
yapan İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle:“Artan üretim, ihracat 
ve istihdam rakamlarına çok 
önemli katkılar sağladık. Ülke 
ekonomisi için katma değer 
yaratan sektörümüzün daha 
fazla itibar görmesi gerektiğine 
inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Paris	ve	İstanbul’da	gerçekleş-
tirilen	Premiere	Vision	kumaş	
fuarlarında	2017	İlkbahar-Yaz	
koleksiyonları	sergilendi.	2017	
İlkbahar–yaz	sezonu	pozitif	
yaratıcı	dengesizlikler	üzerine	
oynuyor	ve	standardizasyon-
dan	uzaklaşıyor.	Türler	ara-
sında	ortaklıklar	oluşturmak,	
maskülen	ve	feminen	eğilim-
leri	bulanıklaştırıyor.	Ayrıca	
kesimlerdeki	dengesizlikler,	
çizgilerdeki	serbestlikler	ve	
asimetrik	yapılar	bu	sezonun	
belirgin	farklılıkları	olarak	göze	
çarpıyor.
Çizgili	ve	kareli	desenler	her	
sene	olduğundan	daha	sık	kar-

şımıza	çıkıyor.	Dokumalarda	
mavi,	kırmızı	veya	bordo	kalın	
şeritler,	tuşelerdetencel	yu-
muşaklığı	dikkat	çekiyor.	Do-
kumalarda,	tüllerde	ve	borde-
lerde	3	boyutlu	grafik	desenler	
kullanılıyor.	Botanik	desenler	
ise	daha	çok	brode	ve	ipek	şi-
fonlarda	görülüyor.
Rafya	iplik	kullanımı	her	se-
ne	olduğundan	daha	fazla	ön	
plana	çıkmış	durumda.Kar-
makarışık	bir	şekilde	kumaş	
yüzeyinde	kesik,	saçaklı	iplikler	
bırakılan	dokumalar	var.	Klasik	
kalın	dokumalar	ve	transparan	
kumaşlar	bir	arada	kullanılmış	
ayrıca	şeffaf	membran	yapış-

tırmalar	ile	plastik	görünümler	
sağlanmış.	Dokumalarda	kapla-
ma	veya	konstrüksiyon	ile	ka-
ğıt	tuşe	dokunuşları	ve	fırfırlı	
olarak	adlandırılan	pileli	esnek	
kumaşlar	yer	alıyor.	Sıçrama	
efekti	ise	sentetik	krep	kumaş-
larda	yer	alıyor.	Kağıt	efektli	
ince	montluk	kumaşlarda	ise	
termal	ve	su	itici	özellikler	öne	
çıkıyor.
İnce-esnek-yün	takım	elbise	ku-
maşları	ve	soğuk-kaygan-cup-
rotuşesinde	iki	yüzü	farklı	do-
kumalar	sıklıkla	görülüyor.Ör-
me	kumaşlarda	da	çift	plaka	ile	
dokuma	benzeri	iki	yüzü	farklı	
kumaşlar	karşımıza	çıkıyor.		

2017/İlkbahar-Yaz  kumaş trendleri 

Dış giyim trendleri
Yazlık paltolar, montlar

KUMAŞIN TRENDLERİNİ
PV BELİRLİYOR

Modifiye doğa: Alışılmışın	dışında	
dokumalarda	sentetik	rafya	kullanımı,	hasır	
örgü	desenler,	kauçuklaştırılmış	ketenler,	
saten	parlaklığında	kalın	diagonaller	yer	
alıyor.

Tasarım ilkeleri: Çizgili	kilim	desenler,	
dağınık	püsküller,	esnek	ve	yumuşak	
sicimler	veya	kordonlar,	büyüteçle	
bakıyormuşçasına	grafik	dokumalar,	
geometrik	desenler,	kalın	fakat	gevşek	
dokumalar	görülüyor.

sektör gündemi
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Ceketler, montlar

Pantalonlar
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Yoğun bitkisel: Solar	renklerde	keten	ve	
pamuklular,diyagonal	dokumalar,	doğal	
tuşeler,	pastel	tonlarda	meyve	ve	yaprak	
desenleri	kullanılmış.	

Pamuk fantezisi: Yumuşak	ve	esnek	
ceketlik	pikeler,	siyah	veya	indigo	
tonlarında	tercih	edilmiş.	Düşük	gramajlı	
kanvas	ve	jakarlı	kaliteler,	çiçek,	meyve	ve	
geometrik	desenler,	triko	görünümlü	indigo	
örme	ve	dokuma	kumaşlar	yer	alıyor.

Yapaylık: Kauçuk	benzeri	ve	yumuşak	
suni	deriler,	brode	ve	filelerin	üzerine	
yapılan	eğlenceli	birleştirmeler.	Tok	kalın	
sentetikler	elegant	bir	parlaklık	koyu	
renkler	ile	birlikte	sunuluyor.

Yenilenen hafiflik: Daha	hafif	gramajlar	
ama	kusursuz	tutumlar.	Ultra	mat	veya	
cilalı	parlaklıklar.	Çok	ince	iplikler,	süper	
sıkı	dokumalar,	zarif	aynı	zamanda	kırışık	
gabardinler.

Streç kılıflar: Montlar	ve	ceketler	için	
çift	yüzlü	veya	laminasyonlu,	süper	streç	
özellikle	örme	kumaşlar	görülüyor.

Yaza özgü yumuşaklıklar: Kalın	
sayılabilecek,	yumuşak	ve	esnek	pamuklu	
kumaşlar.	Hasır	ve	diyagonal	dokumalar,	
esnek	ve	yumuşak	indigolar.	Kalın	ve	
katmanlı	örgü	kumaşlar.	Dokulu	jakar	ve	
geometrik	desenler.
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Çok yönlü streçler: Ultra	şık	veya	rahat,	
spor	veya	rahat.	Pamuklu	ve	sentetik	
karışımlarda	sıçramalı	ve	hareketli	
kumaşlar.	Tensel	ve	cupro	karışımlarında	
ve	denimlerde	esnek	yumuşaklık	ön	planda.

Casual çiçekler: Garment	üretiminde	
yıkamalı	ve	eskitme	yapılabilecek	baskılı,	
jakarlı	veya	işlemeli	kumaşlar.	Denim	ve	
pigment	boyalılarda	ise	romantik	fantezi	
bolluğu	görülüyor.

Denimler: Boyuna	ve	enine	yüzey	çizikleri,	
yama	detayları,	yırtık	detaylar,	delikler	
ve	aralarından	çıkan	fantezi	görünümler.	
Soldurma	efektleri	ve	tencel	kullanımı	
dikkat	çekiyor.

Hareketli zariflik: Ultra	temiz	fakat	
ütülenmemiş	görünümler.	İnce	pamuklular	
ve	ketenler	ham	tuşelerde,	hafif	kırışık,	
yıkamalı	şambre	kumaşlar,	narin	yıkamalı	
efektler,	güneşte	solmuş	gibi	görünen	
pamuklular,	yıkamalı	pigment	boyalılarda	
hafifçe	soldurulmuş	görünümlere	sahip	
belirgin	mikro	dokumalar,	minyatür	hasır	
dokumalar	yer	alıyor.

Elbiseler

Kuru akışkanlık: Kuru	ve	ultra	mat	
polyesterler,	sıçrama	efektli	krepler,	
tanecikli	yüzeyler,	hafif	kırışık	kreponlar,	
titreyen	streçler.	Rafine,	bitkisel	dokunuşta	
dökümlü	ketenler.	

sektör gündemi
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Yapay parıltılar: Spor	sentetik	satenler,	
streç	ipekler.	Göz	alıcı	elbiseler	ve	
pantolonlar	için	saten	parlaklığında	kalın	
dökümlü	ipeksi	örme	kumaşlar.

Streç kıvrımlar: Sakız	gibi	kıvrımlı	
pürüzsüz	ve	mat	viskon	karışımlı	kumaşlar,	
hafif	hacimli	örme	kumaşlar.

Takım Elbiseler

İnce seyrek yünlüler: Kuru	tuşelivualler,	
yarı	saydam	moherler,	ince	tülbent	
dokumalar,	kaygan	ve	yumuşak	tuşeli	
ince	takım	elbiselikler,	transparan	şekilde	
tasarlanmış	ekose	ve	çizgili	desenler.	

Country etkileri: Açık	zeminlerde	sade	
pamuklu	kareli	kumaşlar.	İnce	yünlü	
kumaşlar	üzerine	yorumlanmış	ekose	
desenleri	ve	iki	yüzlü	kullanılabilen	
desenler.	Yazlık	kaşmirler	ve	pamuklu	
takım	elbiselikler	yer	alıyor

Bitkisel esneklik: Gündelik	ve	şehir	stili	
arasında	tamamen	dökümlü	keten	veya	
pamuklu	karışımlar,	bayan	giyimi	hedef	
alarak	viskon	veya	cupro	ile	kombinlenmiş	
rahat	kumaşlar.

Şık yorumlanmış ketenler: Pürüzlü	
veya	bulanık	yüzeyli	yün/keten	karışımları,	
küçük	nepsler	ve	nopeli	iplikler,	hafif	
bükümlü	perspektifler	ve	aldatan	kaba	
görünümler.	Sıçrama	efektleri,	yumuşak	
tuşeli	kareli	indigolar,	soluk	renklerde	ham	
veya	yıkamalı	görünümde	dökümlü	keten	
dokumalar.
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Gömlekler

Düşük gramajlı incelik: Çok	ince	mat	
ipekler,	saten	kayganlığında	dökümlü	
viskon	veya	sentetik	kumaşlar,	yumuşak	
pamuklu	vualler.

Küçük bir doz feminenlik: Tüy	hafifliği,	
esneklik,	çiçeklenen	pembeler,	ince	
çizgiler	gibi	bildiğimiz	erkek	gömleklikleri	
transparan	zeminler	üzerine	kayıyor.	
Jakarlar,	armürler,	klasik	çizgilere	ve	minik	
ekose	desenlere	meydan	okuyor.

Yumuşatılmış ekoseler: Mendil	veya	
minik	ekose	desenler	soluk	kontrasları	ile	
vurgulanıyor.	Renkler	geçmiş	hayatı	ve	
tazeliği	hissettiriyor.	

Bitkisel dalgalanmalar:	Keten	karışımları	
veya	ince	pamuklu	şantuklular,	kontrollü	
kusurlu	görünümler,	kuru	tuşeler	
vurgulanıyor.	Çok	şık	veya	gündelik,	doğal	
desenlere	ve	sade	kumaşlara	hareket	
kazandırıyor.	

Tops&shirts / Bayan üst giyim

Kreponlar ve titreşimli yüzeyler: 
Tüy	gibi	hafif	ipekler,	hareketli	yüzeyler,	
mini	dalgalı	yüzeyler,	ince	ağaç	kabuğu	
görünümler,	titreşimli	kabarcıklı	yüzeyler,	
ince	damarlı	yapılar.	Tafta	benzeri	şifon	ve	
tüllerde	pliseli	veya	kırışık	efektler.

Fantezi vualler: Pamuklu	veya	pamuk/
keten	karışımlı	yarı	transparan	kumaşlar	
kesik	ipliklerle	desenlendirilmiş	veya	küçük	
armürlü	desenler.

Günlük kullanıma uygun danteller: 
Günlük	tasarımlarda	kullanılabilecek	
enerjik,	eğlenceli	iç	çamaşır	ve	gecelik	
danteller,	çiçek	desenli	indigo	danteller	yer	
alıyor.

sektör gündemi
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Örme tişörtler ve bluzlarda doğal incelik
Aralıklı transparan görünümler: 
Belirgin	enine	çizgiler,	desenlerde	sıralı	
olarak	opak/transparan,	doğal/sentetik	
kullanımları.

Kuru tuşeli krep görünümler: Minik	
tanecikli	pütürlü	krepler,	ipeksi	kreponlar,	
hassas	görünen	keten	ve	bitkisel	liflerden	
oluşan	dökümlü	ince	vualler	veya	süprem	
fantezi	kumaşlar.

Eğlenceli fileler: Pamuklu	veya	tamamen	
sentetik	spor	file	kaliteler	veya	iç	çamaşırı	
stilinde	tüller.	Streç	dantelller,	floral	
desenler,	pop-art	grafik	desenler.

Mükemmelin daha fazlası: Ultra	
homojen	yüzeyler,	pürüzsüz	satenler.	
Sadelik,	belirgin	çizgiler,	grafik	ve	kontrast	
şeritler.

Düşük	gramajlı,	tensel	veya	modal	
karışımlı	pamuklu	veya	keten	gömleklikler	
transparan	görünümlerde	desenlendirilmiş.

Ketenler: Elbiselik	veya	düşük	gramajlı	
ceket	kumaşı	benzeri	ketenler	indigo	veya	
canlı	tonlarda	renklendirilmiş.	

Yumuşak kıvrımlar: Yaz	rahatlığında	
iki	veya	üç	iplik	kumaşlarda	yumuşaklık,	
esneklik	ön	planda.
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Dekorasyon

Pamuk etkisi: Pamuklu	yaklaşımlar,	
sentetiklerde	bile	düzensiz	şantuk	
efektleriyle	pamuklu	görünümü	sağlanmış.	
Ultra	mat	cupro	tuşeler,	kalın	pamuklular,	
poplin	benzeri	kaplamalı	su	itici	kumaşlar,	
üç	katmanlı	laminasyonlar,	nefes	alan	su	
geçirmez	kumaşlar,	parlak	renkli	membran	
uygulamaları.	Soğuk	cupro	tuşesinde	
poliamid	karışımlı	dokumalarda	su	
geçirmez	etkisi.

TechFocus / Performans

Acı tatlı romantizm: Saran	veya	
buket	stilinde	dikenli	güller,	yapışkan	
şekerlemeler	gibi	rengârenk	ve	daha	
koyularda	kasvetli	zeminler	üzerinde	
negatif	stil	versiyonları.	

Yaşayan ormanlar: Boğucu	yeşillikler	
her	tarafa	yayılan,	kuşların	ve	egzotik	
hayvanların	saklandığı	yapraklar,	karikatür	
tipi	uygulamalar,	el	yapımı	guaj	tasarımlar.

Görkemli Afrika: Etnik,	ilkel	ve	şamanik	
yorumların	büyük	kutlaması.	Hassas	ve	
hafif	ipeksi	zeminler	üzerinde	tamamen	
yeniden	düzenlenmiş	şaşırtıcı	ve	dikkat	
çekici	geniş	fırça	dokunuşları.

Figüratif pop: Basitleştirilmiş	ve	
hemen	okunabilir	logolardan	veya	
piktogramlardan	esinlenmiş	tekrar	eden	ve	
canlı	bir	şekilde	renklendirilmiş	gündelik	
meyveler	ve	objeler.

Mimari geometri: Matematiksel	çizimler	
soyut	sekizler	ve	mavi	kopya	sitilinde	
kurşun	kalem	çizimleri.

sektör gündemi
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Outdoor

Grafik fantezi: Dikkat	çekici	ve	birbiri	
ile	çalışin	baskı	desenleri,	iki	veya	üç	tonlu	
üçgenler	ve	üst	üste	bindirilmiş	geçmeli	
tasarımlar,	geometrik	desenler,	kareli	
veya	ipliği	boyalı	damalı	desenler.	Yürüyüş	
kıyafetlerinde	seffef	veya	parlak	membran	
kaplamalar	ile	su	iticilik	sağlanıyor.

Sıkıştırılabilir ultra hafiflik: Tüm	
performans	testlerine	dayanıklı	ve	
tamamen	hafif	kumaşlar	yer	alıyor.	Çift	
taraflı	kullanılabilen	su	itici	kumaşlar	
lacivert,	mavi,	asker	yeşili	ve	gri	ile	
kombinlenmiş.

Örme kılıflar: Örme	ve	dokumalarda	
nefes	alabilen	yapıda	esneklik	sağlanmış.	
Hızlı	kuruma	özelliğinde	sık	örme	kumaşlar,	
nefes	alabilen	hızlı	kuruyabilen	süpremler,	
jakarlar	ve	fileler	yer	alıyor.	

Büyülü ışıklar: Dokumalarda	yerleştirilen	
retro-yansımaları	cisimler	veya	iplikler,	
yüzeylerde	yansımalı	sprey	efektleri	
vurgulanmış.	Geliştirilmiş	performans	
özellikli	metalik	renklerde	montluk	
kumaşlar	yükselen	bir	trend.

Teknik transparanlar: Su	itici,	su	geçirmez	
ve	rüzgar	geçirmez	transparan	kumaşlar	ele	
alınmış.	Mat	veya	sade	plastik	yaklaşımlarda	
baskılı	ince	kopya	kağıdı	görünümleri,	iki	
kat	laminasyonlu	veya	kaplamalı	transparan	
montluk	kumaşlar	yer	alıyor.	Dalgalı	
yüzeyler,	kağıt	tuşeli	kaplamalar,	çatlak	
görünümlü	kumaşlar.

Yüksek dayanımlı kumaşlar: Renkli,	
baskılı	katı	tuşelikanvaslar	ve	su	itici	özellikle	
sağlam	kalın	hasır	dokumalar	yer	alıyor.	
Yüksek	yoğunluklu	trençkotluk	kumaşlara	
gizlenmiş	yüksek	dayanımlı	fonksiyonellik	ön	
planda.	Deri	görünümlü	kaplamalar	dikkat	
çekici.
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Plaj giysileri:	İnavatif	file	tüller	ve	
danteller,	dalgalı	desenler	ve	fırfırlar,	
nakışlar,	lazer	kesimler,	karanlık	orman	ve	
gizemli	çiçek	baskılar	vurgulanmış.	

Evening
İçinde yaşanılabilir transparanlık: Yarı	
saydam	kıvrımlar,	gösterişli	ince	tüller.	
Tranparan	zeminler	üzerine	oynanan	aralıklı	
şekilde	yerleştirilmiş	ince	kesik	iplikler.	
İnce	transparan	katmanlar,	hacim	arttıran	
kapitoneleri	andıran	iplikler.	

Yapay ışıklar: Plastik	yansımalar	ile	
kaplanmış	vualler	ve	muslin	kumaşlar	
soluk	metalik	laminasyon	yapılmış	ipekler,	
brodeler	veya	dantaller.	Optikli	iplikler,	
yapay	görünümlü	çiçek	desenler	ile	
geliştirilmiş	jakarlar.

Satenler: Esnek	taftalar	ve	satenler.	
Dökümlü	tok	bir	dokunuşta	örmeler	veya	
dokuma	satenler.

Göz alıcı basitlik: Büyük	düzensiz	ve	çok	
renkli	çizgiler.	Mat,	parlak,	transparan	ve	
opak,	pliseli	veya	dokulu	çizgiler.	Dantel	
desenlerde	çizgiler	detaylandırılmış.

Abartılı triballer: Şerit	iplikler	ile	dağınık	
saçaklar,	hareketli	ipeksi	püsküller.	Dövme	
desenli	dantel	ve	güpürler,	etnik	jakarlar,	
egzotik	bitkisellik.

sektör gündemi
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Artan sanayileşme ile birlikte 
doğal kaynakların tükenmesi 
ve çevre kirliliği problemlerini 

artması ile birlikte geri dönüşüm 
kavramı daha bir önemli 

hale gelmiş durumda. Tekstil 
ürünlerinin geri dönüşümünde 

de sektör önemli adımlar atıyor. 

GERİ 
DÖNÜŞÜM 
TEKSTİLİN 

GÜNDEMİNDE 

Tekstil	sektörü,	petrol	sektö-
rünün	ardından	dünyada	en	
fazla	kirlilik	yaratan	2.	endüstri	

dalı.	Tekstil	atıkları	üç	ana	grup	al-
tında	toplanabilir.	Birincisi	suni	iplik	
fabrikalarından	çıkan	atıklar,	ikincisi	
tekstil	imalatı	atıkları,	üçüncüsü	ise	
tüketicilerin	tekstil	atıkları.	Tekstil	
ve	konfeksiyon	sektörü	için	ulusla-
rarası	çözümler	üretmeye	çalışan	
kuruluşlar,	tekstil	atıklarının	yeniden	
kullanımı	ve	geri	kazanımı	konusunda	
çalışmalar	yürütmekteler.	Aralarında	
Levi’s,	Puma,	North	Face,	H&M	gibi	
uluslararası	markaların	da	yer	aldığı	
perakende	firmaları	ise	bu	çalışmaları	

destekliyor.	
Kullanılmış	giysileri	

değerlendir-
menin	farklı	
yöntemleri	bu-
lunmakta:
Recycling: 
Çok	eski	

tekstil	ürünleri,	

yeni	giysilerin	üretiminde	kullanıl-
maya	uygun	değiller.	Bu	tür	ürünler,	
recycledelyafa	dönüştürülebilirler.	
Bu	elyaf	daha	sonra	örneğin	otomotiv	
veya	inşaat	sektöründe	ısı	ve	ses	yalı-
tım	malzemesi	olarak	kullanılabilir.
Rewear: Halen	giyilebilir	durumdaki	
giysilerin	2.	el	satışının	yapılmasıdır.
Reuse:	Daha	fazla	kullanılamayan	
tekstil	ürünlerinin	özel	ürünlere	dö-
nüştürülmesidir.	Örneğin	tek	renkli	
tişörtlerin,	temizlik	bezi	olarak	kulla-
nılması.
Upcycling:	Tekstil	ürünlerinin,	eş	
değer	kalitede	veya	daha	iyi	kalitede	
bir	ürün	üretmek	için	değerlendiril-
meleridir.	

Atılan giysiler giyilebilir 
nitelikte 
Dünyada	her	yıl	150	milyon	ton	yeni	
giysi	ve	ayakkabı	satışa	sunuluyor.	
Yetkililere	göre,	bir	kenara	atılan	
giysilerin	ise	yüzde	95’i	halen	kullanı-
labilir	durumda.	Bu	nedenle	kıyafetle-

rin	yeniden	değerlendirilmesi	büyük	
önem	taşıyor.	Örneğin	denim	ürünleri	
mevcut	koşullarda	en	fazla	yüzde	20	
geri	dönüşüm	pamuk	elyafı	içerebil-
mekte.	Kaliteyi	düşürmeden	bu	oranı	
arttırmak	için	daha	fazla	teknolojik	
inovasyon	gerekiyor.	
Denim	ürünlerini	değerlendirmek	
üzere,	kullanılmayan	denim	ürünleri	
lif	haline	gelene	kadar	parçalanmak-
tadır.	Elde	edilen	liflerin	büyük	kısmı	
yalıtım	malzemesi	olarak	kullanı-
lırken,	kalan	kısım	ise	yeni	kumaş	
üretmek	üzere,	kullanılmamış	lifler	ile	
karıştırılmakta.	Giysileri	geri	dönü-
şümde	kullanmak	için	geri	dönüşüm	
tesislerine	ihtiyaç	duyuluyor.	Günlük	
500	ton	veya	daha	fazla	tekstil	ürünü	
toplanabildiği	taktirde,	geri	dönüşüm	
tesisi	kurulabiliyor.	Atıkların	geri	dö-
nüşümü	sayesinde;	doğal	kaynaklar	
korunmuş,	enerji	tasarrufu	sağlanmış,	
atık	miktarı	azalmış,	ekonomiye	katkı	
sağlanmış,	geleceğe	yatırım	yapılmış	
oluyor.	



 

36

Bisem-Paradise	Tekstil,	sektö-
re	yönelik	olarak	ön	terbiye,	
boya,	baskı,	dijital	baskı	ve	

apre	gibi	çeşitli	hizmetler	sunuyor.	
Desen	koleksiyonları	firmanın	genç	
ve	profesyonel	desen	tasarım	ekibi	
tarafından	son	trendler	takip	edi-
lerek	alternatifli	varyant	seçenek-

leriyle	hazırlanırken,	düz	kumaşlar	
ise	firmanın	boya	laboratuarlarında	
en	güncel	teknolojilerle	hazırlanan	
boyalar	kullanılarak	üretiliyor.	Firma	
tarafından	üretilen	ürünler	sonsuz	
renk	seçeneğiyle	müşterilere	sunu-
luyor.	Firmanın	ürettiği	bol	çeşitli	ve	
kaliteli	ürünler,	uzman	pazarlama	
ağı	ile	Türkiye	ve	dünyadaki	bilinen	
hazır	giyim	markalarına	ulaşıyor.	
Bisem-	Paradise	Tekstil’i	firmanın	
yöneticilerinden	Özden	Özçelik	ile	
konuştuk.	

Firmanızın kuruluş tarihi, 
kuruluş amacı ve makine 
parkuru ile kapasitesi hakkında 
bilgi verir misiniz?
1996	yılında	İstanbul	
Sultanhamam’da	pazarlama	firma-
sı	olarak	tekstil	hayatına	başladık.	
Zaman	içinde	yurtdışı	ve	yurt	içinde	

Bursa’nın Kestel ilçesinde 
faaliyet gösteren Bisem-Paradise 

Tekstil, ürettiği kumaşlar ile 
dünyanın en büyük markalarına 

hizmet sunuyor. Firma ürün 
çeşitliliği ve yenilikçi yapısı ile 

dikkat çekiyor. 

BİSEM-PARADİSE, GELECEĞİN 
KUMAŞLARINI ÜRETİYOR

birçok	firmada	fason	yaptırarak	
devam	ettik.	Sonraki	dönemlerde	ya-
şadığımız	sıkıntılar	sebebi	ile	‘Ar-Ge	
ve	Ür-Ge	yaparak	kalite	anlayışımızı	
nasıl	geliştirebiliriz?	Müşteri	odaklı	
nasıl	hizmet	verebiliriz?’	dedik.	2011	
yılında	kendi	binamızı,	makinelerimi-
zi	alarak	dokuma,	düz	boya,	apre	ve	
emprimede	aylık	yaklaşık	1	milyon	
400	bin	metre	kumaş	üreterek	müş-
terilerimize	hizmet	veren	bir	firma	
kurduk.

Yeni yatırımlarınız konusunda 
bilgi verir misiniz?
Yeni	yatırımlarımız	ilk	kısa	ve	orta	
vadede	kalite	ve	teknolojiyi,	Ar-Ge	
ve	Ür-Ge	bölümlerini	geliştirmek	
yönünde	olacaktır.	Bunun	içinde	
laboratuar	ve	teknolojik	değişiklikler	
ile	kendi	bünyemizde	çalışmalara	
başlamış	bulunmaktayız.

bölgesel yaklaşımlar - bursa
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Özden Özçelik
Bisem- Paradise Yöneticisi 

Yeni elyaf çeşitleriyle 
farklılık yaratma konularında 
yaklaşımlarınız nedir?
Tekstil	her	zaman	yeniliklere	açık	ve	
aç	bir	sektördür.	Bunun	için	tecrübeli	
kadromuz	ile	gelişen	teknoloji	ve	ihti-
yaçları	takip	ederek	müşterilerimize	
Avrupa	standartları	üzerinde	hizmet	
vermeyi	amaçlıyoruz.

Tekstilde markalaşma 
konusunda boyahanelerin 
eksikleri sizce nelerdir?
Maalesef	bu	konuda	büyük	sıkıntılar	
yaşanmakta.	Doğrudan	tüketiciyle	
muhatap	olamadığımız	için	marka	
değerimiz	daha	çok	tekstil	sektörün-
de	geçerli	olmaktadır.	Ürettiğimiz	
kumaşlar	Türkiye	ve	dünya	çapındaki	
markalar	tarafından	kullanılıp	büyük	
kitlelere	ulaşmakta	fakat	bizim	ismi-
miz	tüketici	tarafından	bilinmemekte.

Dünyadaki rekabette Türkiye’yi 
tekstil alanında avantajlı 
görüyor musunuz? Bu alanda 
Türkiye’nin öncelikli yapması 
gerekenler nelerdir?
Bana	göre	rekabet	Türkiye	için	büyük	
bir	avantaj.	Firmalar	bu	avantajı	iyi	
kullanabilir	ve	kendilerini	Avrupa	
standartları	üzerinde	geliştirebilir	
ise	kalıcı	bir	sektör	olarak	dünyada	
kalıplaşmış	markaların	arasından	sıy-
rılabilir	ve	dünyada	moda	sektörüne	
yön	veren	yer	olur.

Enerji maliyetlerini azaltmak 
için firmanızda aldığınız 
önlemler nelerdir?
Enerji	maliyetimiz	yaklaşık	yüzde	
25-30	arasındaki	üretim	maliyetimiz-
den	kaynaklanıyor.	Geri	dönüşüm	
ile	tekrar	geri	kazandırılarak	kulla-
nılabilecek	kaynakları	kullanmaya	
çalışıyoruz.	Fakat	bu	konuda	eksikle-
rimiz	biliyor	ve	yapmamız	gerekenleri	
elimizden	geldiğince	eksiksiz	yerine	
getirmeye	gayret	ediyoruz.

Çevre mevzuatları konusunda 
firmanızın yaklaşımı nedir?
Benim	hayat	görüşüm	önce	insan	
felsefesi	üzerine	kuruludur.	Bu	yüz-
den	çevre	mevzuatlarını	zorunlu	
yapılması	gereken	bir	konu	değil	de	
olması	gerektiği	gibi	ele	alarak	ge-

rekli	hassasiyeti	gösteriyoruz.	Birçok	
firmanın	kaçınmasına	rağmen	biz	
fabrikamızdan	çıkan	atıkların	çevreye	
ve	insana	zarar	vermemesi	için,	atık	
suya	fiziksel	arıtma,	kimyasal	arıtma,	
biyolojik	arıtma	ve	çamur	susuzlaştır-
ma	gibi	işlemlere	tabi	tutturuyoruz.	
Diğer	firmaların	ve	hatta	insanların	
da	bu	gibi	konularda	gerekli	hassa-
siyeti	göstereceğini	umut	ediyorum	
çünkü	bu	dünya	hepimizin.	Biz	bu	
dünyayı	çocuklarımız	ve	torunlarımız-
dan	emanet	aldık	bu	yüzden	gerekli	
hassasiyeti	göstermeliyiz.

Sektörde öncelikle çözülmesi 
gereken sorunlar sizce 
nelerdir?
Öncelikle	sektörün	devamlılığı	sağ-
lanmalı	bunun	için	de	sektör	olarak	
daha	fazla	kenetlenmemiz,	birbirimizi	
rakip	değil	de	dişlilerin	bir	parçası	gibi	
görüp	hareket	etmemiz	gerektiğine	
inanıyorum.	Bu	gerçekleşirse	dış	
pazarda	pazar	payımızın	artacağına	
ve	zamanla	modaya	yön	vermeye	
başlayacağımıza	inanıyorum.	Bunun	

yanında	bir	de	genç	nesle	moda,	teks-
til	ve	enerji	konularının	özendirilip,	
sevdirilerek	eğitim	verdirilmesi	bu-
raya	kadar	kat	ettiğimiz	yolu	onların	
da	devam	ettirebilmesi	için	önemli	bir	
adım	olduğunu	düşünüyorum.

Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği'nin 
bölgenizde hangi faaliyetlerde 
bulunmasını istersiniz?
Dünyada	kullanılan	teknoloji,	ham-
madde	ve	makinelerin	gerisinde	
kalmamamız	için	seminerler	düzen-
lenmeli.
Dış	pazarlara	açılabilmemiz	ve	onla-
rın	da	ülkemizi	ve	ülkemizdeki	tekstil	
pazarlarını	görmeleri	için	tekstil	fuar-
larının	organize	edilmesinde	öncülük	
etmelerini	bekliyoruz.

“Tekstil her zaman yeniliklere 
açık ve aç bir sektördür. Bunun 
için tecrübeli kadromuz ile gelişen 
teknoloji ve ihtiyaçları takip 
ederek müşterilerimize Avrupa 
standartları üzerinde hizmet 
vermeyi amaçlıyoruz.” 
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EV TEKSTİLİNDE ÖZGÜN ÇİZGİ 

Denizli’de modern tasarım ve 
kaliteli ev tekstil ürünleri üretimi 

yapan Kımıl Tekstil, Avrupa 
ülkelerine yaptığı ihracat ile de 

adından söz ettiriyor. Firma, 
aylık 200 bin adet çarşaf, 50 bin 

adet nevresim, 300 ton kumaş 
üretim kapasitesine sahip. 

İnovasyon	odaklı	büyümeyi	önüne	ko-
yan	Denizlili	ev	tekstil	firmalarından	
olan	Kımıl	Tekstil,	gerek	üretim	kapa-

sitesi	gerek	kalifiye	insan	gücüne	yaptığı	
yatırımlar	ile	iş	hacmini	geliştiriyor.	İhra-
cata	yönelik	çalışan	firma,		özellikle	yatak	
ve	banyo	grubunda	ürünlerini	Avrupa	
ülkelerine	ihraç	ediyor.		Tekstilde	moda,	
tasarım,	markalaşma	çalışmalarının	öne-
minin	bilincinde	olan	firma,		bu	alanda	
sürekli	gelişme	anlayışı	ile	çalışmalarını	
sürdürüyor.	Kımıl	Tekstil	yetkilisi	Yaşar	
Kımıl	ile	firmalarının	başarısının	altında	
yatan	etkenleri	ele	aldık.		

Kımıl Tekstil’i kısaca bize tanıtır 
mısınız? 
Kımıl	Tekstil	1995	yılında	bir	
aile	şirketi	olarak	kurulmuş,	
kurulduğu	günden	bu	yana	
daha	çok	örme	kumaştan	
çarşaf	ve	nevresim	grupları	
ile	müşteri	isteklerine	cevap	
vermekte.	İhracata	yönelik	
çalışan	şirketimiz	özellikle	
yatak	ve	banyo	grubunda	
ürünlerini	Avrupa'ya	ihraç	
etmekte.	Aylık	üretim	kapa-
sitesimiz	200	bin	adet	çarşaf,	
50	bin	adet	nevresim,	300	ton	
kumaştan	oluşuyor.		2013	yı-
lında	ise	örgü	hattına	yönelik	

bir	boyahane	yatırımı	gerçekleştirmeye	
karar	verdik.	2014	yılının	şubat	ayından	
itibaren	boyahanemizi	faaliyete	geçirdik.	
Yaklaşık	günlük	25	ton	üretim	kapasiteli	
boyahanemizde	2	adet	balon	sıkma,	1	
adet	tüp	kesme,		1	adet	zincirli	serbest	
kurutma,	3	adet	tüp	sanfor,	1	adet	8	ka-
maralı	ramöz	ve	kalite	kontrol	makinesi	
ile	hizmet	veriyoruz.	

Yeni yatırımlarınız konusunda 
bilgi verir misiniz?
Mevcut	kapasitemizi	şu	an	için	yeterli	
görüyoruz	ancak	pazarın	ihtiyaçlarına	ve	
taleplerine	göre	örgü	hattına	yönelik	ye-
ni	makine	yatırımlarımız	olacak.	Özellikle	
örgü	hattını	destekleyecek	fiziksel	işlem	

Yaşar Kımıl
Kımıl Tekstil

makineleri	(liza,şardon,gaze)		yatırımları	
düşünüyoruz.	Ayrıca	dijital	alanındaki	
gelişmeleri	de	yakından	takip	ediyoruz.

Yeni elyaf çeşitleriyle farklılık 
yaratma konularında yaklaşımınız 
nedir?
Bu	konuda	boyahanemiz,	firmamızın	pa-
zarlama	bölümüne	önemli	destek	verebi-
liyor.	Yeni	kaliteler	denemede	ve	bunları	
pazara	sunmada	boyahane	yatırımımız-
dan	sonra	daha	agresif	olabiliyoruz.	

Sektöre yönelik yaşadığınız 
sorunlar nelerdir?
Sektörde	yaşadığımız	sorunlar	olarak	
fiyatlamada	zorluklar	yaşayabiliyoruz.	

Mesela	ihracat	yapan	
bir	müşterimize	gelen	
fiyat	baskısı	direkt	bize	
de	yansıyor.	Burada	
müşterimizin	de	siparişi	
kaçırmaması	ve	iş	de-
vamlılığı	açısından	ekstra	
maliyetleri	göğüsleyebili-
yoruz.	Bunun	yanında	bo-
ya	kimyasal	alımlarımız	
genelde	euro	ve	dolar	
olarak	gerçekleştiği	için	
buradaki	oynamalar	bize	
olumlu	ya	da	olumsuz	
yansıyabiliyor.	

bölgesel yaklaşımlar - denizli
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Tekstilde markalaşma 
konusunda boyahanelerinin 
eksikleri sizce nelerdir?
Markalaşma	sürecinde	yenilikçi	ve	
farklı	olmak	firmalar	için	bu	sürecin	
en	önemli	adımlarıdır.	Bunu	gerçek-
leştirebilmek	için	firmaların	yenilik	
ve	farklılık	yaratmasını	sağlayabile-
cek	Ar-Ge,	inovasyon	ve	tasarım	gibi	
hususlara	önem	vermeleri	bir	gere-
kiyor.	Boyahanelerin	bu	konudaki	
eksiklikleri	benim	gözlemlediğim	
kadarıyla	bu	süreçlere	yeteri	kadar	
bütçe	ve	vakit	ayırmamalarıdır.	Tabi	
ki	bunda	müşteriden	gelen	termin	ve	
fiyat	baskısının	etkisi	vardır	ancak	
bu	konuda	firmalara	destek	veren	ve	
farklılık	yaratabilen	boyahaneler	ön	
plana	çıkacaktır.

Dünyadaki rekabette 
Türkiye’yi teknik tekstil 
alanında avantajlı görüyor 
musunuz? Bu alanda 
Türkiye’nin öncelikli yapması 
gerekenler nelerdir?
Ülkemizi	bu	konuda	avantajlı	görü-
yorum.	Ancak	Coğrafi	konum,	güçlü	
tedarik	ve	insan	kaynağı	gibi	avan-
tajları	olan	ülkemizin	teknik	tekstil	
gibi	katma	değeri	daha	yüksek	olan,	
farklılık	yaratan	ürünler	üretmede	
hızla	ilerlemesi	gerektiğini	düşünü-
yorum.	İlerleyen	dönemde	teknolojik	
gelişmelerin	takibi,	Ar-Ge'ye	verilen	
önemin	artması	ve	çevre	duyarlılığı	
hassasiyeti	teknik	tekstilin	ülke-
mizde	gelişimine	büyük	katkı	sağ-
layacaktır.	Şahsi	fikrim	ucuz	iş	gücü	

üreten	ülkelerle	rekabetin	bu	kadar	
zorlaştığı	ortamda	bunu	yapan	fir-
maların	öne	çıkacağını	ve	devamlılık	
sağlayacağını	düşünüyorum.	

Enerji maliyetlerini azaltmak 
için firmanızda aldığınız 
önlemler nelerdir?
Enerji	maliyetlerini	azaltmada	en	
önemli	unsurun	altyapı	olduğunu	
düşünüyorum.	Burada	altyapıya	
yapılan	doğru	yatırımların	firmalara	
artı	olarak	döndüğü	kanaatindeyim.	
Bu	nedenle	biz	de	firma	olarak	enerji	
maliyetlerimizi	azaltmak	için	yapıla-
bilecek	çalışmaları	uyguluyoruz.	Buna	
örnek	vermem	gerekirse	firmamızda	
ısı	geri	kazanımından	yararlanıyoruz.	
İşletmeden	attığımız	kullanılmış	atık	
suyun	ısısından	yararlanıp	işletmeye	
vereceğimiz	temiz	suyun	ısısını	daha	
az	bir	enerji	maliyetiyle	artırıyoruz.

“Fiyatlamada zorluklar 
yaşayabiliyoruz. Mesela 
ihracat yapan bir müşterimize 
gelen fiyat baskısı direkt 
bize de yansıyor. Burada 
müşterimizin de siparişi 
kaçırmaması ve iş devamlılığı 
açısından ekstra maliyetleri 
göğüsleyebiliyoruz.”                                                                   

Çevre mevzuatları konusunda 
firmanızın yaklaşımı nedir?
Çevre	konusunda	Çevresel	Etki	De-
ğerlendirmesi	olumlu	belgesi	sahibi	
bir	firmayız.	Denizli	Organize	Sanayi	
Bölgesi	içerisinde	faaliyet	göstermek-
teyiz.	Çevre	ile	ilgili	danışmanlık	ve	
kontrol	hizmetlerini	düzenli	olarak	
almaktayız.

Türk kumaşının gelecekte 
dünyadaki konumlanmasını 
nasıl öngörüyorsunuz?
Burada	daha	katma	değerli	marka	
değeri	taşıyan	daha	niş	ürünlere	yö-
nelmemizin	bizim	dünyadaki	kumaş	
açısından	konumumuzu	ve	algımızı	
yükselteceğine	inanıyorum.	Bu	da	bi-
zim	ülke	olarak	fason	üretimle	sınırlı	
kalmayan	ve	markalaşan	daha	fazla	
firmaya	sahip	olmamızı	sağlayacaktır.	

Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği’nin 
bölgenizde hangi faaliyetlerde 
bulunmasını istersiniz?
Danışmanlık,	sektördeki	gelişmeler,	
Ar-Ge	ve	inovasyon	gibi	konularda	
bilgilendirilme	sahibi	olmak	isteriz.
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Adana	Organize	Sanayi	
Bölgesi’nde	faaliyet	gösteren	
Island	Denim	firması,	2009	

yılında	Fesa	Stüdyo	Tekstil	ve	Ulu-
soy	Tekstil	firmalarının	ortak	katılı-
mı	ile	kuruluyor.	Firma	İndigo,	sülfür	
ve	délavé	iplik	boyama	ve	boyalı	
iplik	satışı,	İndigo,	sülfür	ve	délavé	
ipliği	boyalı	dokuma	ve	örme	kumaş	
üretimi	faaliyetlerinde	bulunmak	
amacıyla	faaliyetlerine	başlıyor.	
Yerli	ve	yabancı	büyük	denim	firma-
larına	yönelik	olarak	üretim	yapan	
Island	Denim,	yaptığı	Ar-Ge	çalış-
maları	ile	farklılığını	ortaya	koyuyor.	
Aylık	300	ton	boyama	kapasitesine	
sahip	olan	firma,	aylık	45	ton	yuvar-
lak	örmek	kumaş	üretimi	yapıyor.		
Island	Denim	Yönetim	Kurulu	Üyesi	
Özgür	Karakoyunlu	ile	firmalarının	
denim	boyama	ve	üretimi	konusunu	
ele	aldık.	

Firmanızın kuruluş tarihi, 
kuruluş amacı ve makine 
parkuru ile kapasitesi 
hakkında bilgi verir misiniz? 
İşletmeniz hangi alanlarda 
hizmet vermekte?
Island	Denim	firması	olarak	2009	
yılında,	tüm	selülozik	elyaflarla	
(keten,	tencel,	viskon,	pamuk	vb.)	
bu	elyafların	kendileri	ve	sentetik	
elyaflarla	karışımlarını,	patentli	
boyama	prosesi	ve	modifiyeli	bobin	
boyama	kazanları	ile	iplik	numarası	
gözetmeksizin	aynı	prosesle	kükürt	

ve	indigo	ile	aynı	yıkama	özellikleri	
gösteren	délavé	boyayarak	bu	bo-
yalı	ipliklerden	dokuma	ve	örme	ku-
maşlar	üretmek	amacıyla	kuruldu.	
Aylık	300	ton	boyama	kapasitesine	
sahibiz.	Bu	kapasiteyle	hem	dokuma	
ve	örme	üreticilerine	fason	boyama	
hem	de	boyalı	iplik	satışı	yaparken,	
bu	ipliklerin	bir	kısmı	ile	de	kendi	
bünyemizde	aylık	45	ton	yuvarlak	
örme	kumaş	üretiyoruz.	Bunlar	süp-
rem,	iki	iplik,	üç	iplik,	pike	ve	kaş-
korşeden	oluşuyor.	250	bin	metre	
dokuma	kumaş	üretimi	yapıyoruz.	
Bu	kumaşların	tüm	ipliği	boyalı	ol-
mak	üzere;	gömleklik,	spor	giyim,	

Island Denim, iplik boyama, 
örme kumaş üretimi ile Adana 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Türkiye’nin ve dünyanın en 

büyük denim firmalarına hizmet 
sunuyor. 

DENİME FARKLI BİR DOKUNUŞ: 
ISLAND DENİM 

dış	giyim,	denim	gibi	kumaşlar	üre-
tiyoruz.	Bu	üretimlerin	hepsinde	
indigo,	kükürt	yada	délavé	boyalı	
iplikler	beraber	ya	da	ayrı	kullanıl-
makta.	
Şirket	politikamız	gereği	diğer	
konvansiyonel	boyama	proseslerini	
kullanmamakta	ve	boya	grupları	ile	
boya	yapmamaktayız.	6	adet	bobin	
boyama	makinesi,	10	adet	yuvarlak	
örgü	ve	8	adet	dokuma	makinesine	
sahip	olan	firmamızda,	tüm	doku-
ma	numune	ve	koleksiyon	çalışma-
ları	kendi	bünyemizde	yapılırken,	
diğer	dokuma	üretimleri	fason	ola-
rak	yapılıyor.	

bölgesel yaklaşımlar - adana
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Müşteri portföyünüzde marka 
müşterileriniz kimlerdir?
Island	Denim	olarak	hem	yurtiçin-
de	hem	de	yurtdışında	çok	önemli	
markalara	hizmet	sunuyoruz.	Hiz-
met	verdiğimiz	yerli	markalar,	Mavi	
Jeans,	Mudo,	Colin’s,	LTB,	Beymen,	
Network,	Halifax,	Bahariye,	Loft	gibi	
isimlerden	oluşuyor.	Hizmet	verdi-
ğimiz	yabancı	markalar	ise	Diesel,	
G-Star,	Mexx,	Scotch&Soda,	Tomy	
Hilfiger,	Jack&Jones,	Pepe	Jeans,	
H&M,	Lacoste,	Uniqule,	Armani,	
Zegna.	

Tekstilde markalaşma 
konusunda boyahanelerinin 
eksikleri sizce nelerdir?
Birden	çok	parametrenin	etkileşim	
içerisinde	olduğu	marka	olma	ve	
markalaşma	süreci	hiç	de	sanıldığı	
gibi	kolay	olmamaktadır.	Bakıldı-
ğında	ülkemizde	yerli	marka	tabir	
edilen	markaların	son	yıllarda	çoğal-
ması	söz	konusuyken,	uluslararası	
pazar	için	aynı	şeyi	söylemek	zordur.	

Kaldı	ki	bu	misyonun	boyahanelere	
yüklenmesi	kesinlikle	doğru	değildir.	
Markalaşma	ve	üretim	apayrı	şeyler-
dir.	Temelinde	bir	takım	piyasa	ana-
lizlerinin,	sosyolojik	ihtiyaçların	ve	
uygun	fırsatı	yakalama	gibi	şans	fak-
törünün	de	rol	oynadığı	markalaşma	
süreci	için	toplumu	ilgilendiren	diğer	
birçok	konuda	da	olduğu	gibi	önü-
müzde	uzun	bir	yol	vardır.

Denim pantolon üretiminin 
büyük bir kısmı Uzakdoğu 
ülkelerinde olduğunu göz 
önünde bulundurduğumuzda, 
Türkiye’nin denim kumaş 
üretiminde Uzakdoğu ülkeleri 
ile rekabet edebilmesi için 
neler yapılmalıdır?
Türkiye’nin	denim	kumaş	üretiminde	
rakip	ülkeler	ile	rekabet	edebilmesi	
için	Ar-Ge	ve	inovasyonu	ön	planda	
tutarak	gelişmiş	ürün	kapasitesi	ile	
değişik	coğrafyalara	yönelmesi	ge-
rekiyor.	Mevcut	durumun	net	olarak	
anlaşılması,	risk	ve	fırsatların	doğru	
bir	şekilde	teşhis	edilmesi	için	büyük	
önem	taşıyor.	

Denim kumaş üretimindeki 
sürdürülebilirlik hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?
Son	yıllarda	çokça	duyduğum	“Sür-
dürülebilirlik”	kavramını	“Bugünkü	
neslin	ihtiyaçlarının,	gelecek	nesillerin	
ihtiyaçlarından	ödün	verilmeksizin	
karşılanması"	şeklinde	tanımlanıyor.	
Günümüzde	sürdürülebilirlik,	çev-
re	dengesi	ile	ekonomik	büyümeyi	
birlikte	alan,	hem	doğal	kaynakların	
etkin	kullanımını	sağlayan	ve	çevresel	
kaliteye	önem	veren	hem	de	gelecek	
kuşakların	kendi	ihtiyaçlarını	tehlike-
ye	sokmaksızın	bugünkü	ihtiyaçlarını	
karşılayabilen	bir	model	olarak	karşı-
mızda	duruyor.	İş	dünyası	için	sürdü-
rülebilirlik,	bu	yeni	düzende	günümüz	
trendlerinin	şirketler	için	getirdiği	risk	
ve	fırsatları	anlayabilmek	ve	bunlara	
göre	operasyonlarını,	ürün	ve	hizmet-
lerini	yeniden	düzenlemek	anlamına	
geliyor.	Bu	gelişmeleri	takip	etmeyen	
şirketlerin	varlığını	sürdürebilmesi	
mümkün	gözükmüyor.	

Türkiye’nin denim kumaş 
üretiminde rakip ülkeler ile 
rekabet edebilmesi için Ar-Ge ve 
inovasyonu ön planda tutarak 
gelişmiş ürün kapasitesi ile değişik 
coğrafyalara yönelmesi gerekiyor. 
Mevcut durumun net olarak 
anlaşılması, risk ve fırsatların 
doğru bir şekilde teşhis edilmesi 
için büyük önem taşıyor.  
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Tek	başlarına	güçleri	yetmeyince	
sermayelerini	birleştiren	teks-
tilciler,	öncelikle	6	milyon	liraya	

kurdukları	boyama	fabrikasının	müş-
terileri	oldu.	Yaptıkları	ilave	yatırımlar	
ile	de	şimdi	tekstil	sektörüne	hizmet	
veren	önemli	bir	firma	konumuna	gel-
miş	durumda.
Üçü	Adana,	biri	de	İstanbul’da	kumaş	
üretimi	yapan	Arse	Tekstil,	Karınca	
Tekstil,	Befi	Tekstil	ve	Meteks	firması	
sahipleri	Halil	Aksöz,	Ahmet	Feridun	
Altınöz,	M.Kemal	Özgül	ve	Mete	Bağ-
cılar,	ürettikleri	kumaşları	boyatma	
konusunda	yaşadıkları	sorunlar	üze-
rine	“Ne	yapabiliriz?”	diye	kafa	yor-
maya	başlıyorlar.	Boyama	firmalarına	
bağımlı	olarak	çalıştıkları	için	üretim,	
dağıtım	ve	pazarlamada	sıkıntılar	
yaşayan,	değişebilen	fiyatlara	karşı	
müdahale	şansı	bulamayan,	zaman	
garantisi	konusunda	inisiyatif	kulla-
namayan	tekstilciler	maliyetlerin	de	
yüksek	olması	nedeniyle	çareyi,	birle-
şerek	Toros	Kumaş	Apre	Boya	tesisini	
kurmakta	bulur.

Fasoncuları aradan çıkaran 
işbirliği 
Toros	Kumaş	Apre	firmasını	2013	yı-
lında	kurduklarını	belirten	firma	yetki-
lisi	Halil	Aksöz,	henüz	yeni	bir	işletme	
olmalarına	rağmen,	1	milyon	metre	
kapasiteye	sahip	bir	işletme	haline	gel-
diklerini	belirtiyor.	Arse	Tekstil,	Befi	
Tekstil,	Karınca	Tekstil	ve	Meteks’ten	
oluşan	dört	şirket	olarak	bir	araya	

gelerek	Toros	Kumaş	Apre’yi	kur-
duklarını	belirten	Aksöz,”Ürettiğimiz	
kumaşların	boya	ve		finish	işlemlerini	
yapmak	için	kurulduk.	Bununla	bir-
likte,	hem	daha	iyi	işler	yapabilmek	
hem	de	kendi	işimizin	başında	olmak	
ve	dört	firmanın	geleceğini	garantiye	
almak	adına	iyi	bir	iş	yaptığımızı	düşü-
nüyoruz.	Bu	şirket	kurulmadan	önce	
hepimiz	dışarıda	fason	kumaşlarımızın	
işlemlerini	fason	yaptırıyorduk.	Tabi	
fason	iş	yaptırmak	oldukça	zor	ve	iş-
letmeler	açısından	sıkıntılı	oluyordu.	
Boyahane	kurulduktan	sonra	dört	
şirketin	işlerinde	de	büyük	bir	ilerleme	
oldu.	Fason	boyatma	bitince	kendi	
üretimimizi	de	kalite	kontrol	altına	
aldık	ve	daha	da	geliştirme	fırsatını	
yakalamış	olduk.	

Ortaklıktan güç doğdu 
Şirket	ortakları,	kendilerini	bu	bir-
likteliğe	aklın,	mantığın	ve	biraz	da	

Hepsi tekstil sektöründe kumaş 
üreterek faaliyet gösteren ancak 

ürettikleri kumaşı boyatacak 
tesisleri olmayan 4 tekstil 

işletmecisi, güç birliği yaparak 
Toros Kumaş Boya ve Apre 

fabrikasını kurdu.

TEKSTİL TERBİYEDE ÖRNEK 
BİR ÜRETİM MODELİ 

ihtiyaçların	sevk	ettiğini	söylediler.	
Ortaklardan	Halil	Aksöz,	aynı	sorunla-
rı	yaşayan	sanayiciler	olarak	ortaklık	
fikrinde	zorlanmadıklarını	belirterek,	
“Hepimiz	aynı	kumaşı	üretiyor	ve	bo-
yamasını	dışarıda	yaptırıyorduk.	Boya	
tesisleri	kurmak	tek	başına	altından	
kalkamayacağımız	bir	yatırım	gerek-
tiriyordu.	Ama	hepimiz	aynı	sorunları,	
aynı	maliyetleri	sineye	çekmek	du-
rumundaydık.	Fiyat	değişikliklerine	
karşı	korunmasızdık.	Böyle	bir	tesis	
ortak	ihtiyacımızdı.	Birleşmemiz	de	bu	
ihtiyaçtan	doğdu”	dedi.		Aksöz,	aynı	
işi	yapıp	aynı	amaçlar	doğrultusunda	
insanlar	olmalarının	birleşmeyi	ko-
laylaştırdığını	kaydederek,	“Bu	tesisle	
malımızı	zamanında,	istediğimiz	kali-
tede	üretmeye	başladık.	Maliyetten	
ve	zamandan	tasarruf	ediyoruz.	Bizler	
aslında	kurduğumuz	fabrikanın	müş-
terileriyiz.	İşin	başında	şirket	politika-
sını,	fiyat	listesini	oluşturduk.	Kendi	
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ürünlerimizi	nasıl	ve	hangi	şartlarda	
işleyeceğimizi,	ödemeyi	nasıl	yapaca-
ğımızı	kurallar	altına	aldık”	şeklinde	
konuştu.

Adından kalite ile söz ettiriyor
Firmalarının	müşteri	portföyüne	
de	değinen	Halil	Aksöz,	müşterileri	
arasında	Türkiye’nin	önemli	kumaş	
üreticilerinin	de	olduğuna	dikkat	çeki-
yor.		İç	piyasaya	yönelik	olarak	çalışan	
firmalara	yönelik	çalışmalarının	yanı	
sıra,	Avrupa	ve	Amerika	pazarına	yö-
nelik	çalışan	firmalara	da	hizmet	sun-
duklarını	belirten	Aksöz,	firma	olarak	
kaliteli	üretim	yaptıkları	için	adından	
söz	ettirdiklerini	belirterek,	her	geçen	
gün	sektörde	daha	çok	tanındıklarını	
belirtiyor.	

Makine yatırımları
devam ediyor  
Toros	Kumaş	Boya	ve	Apre’nin	yeni	
yatırımlarından	da	söz	eden	Halil	Ak-
söz,	“Yeni	yatırımlarımız	şuan	kendi	
işletmemizde	yeni	makine	ve	revizyon	
şeklinde	olmakta.	Toros	Kumaş	Boya	
ve	Apre’yi	kurduktan	sonra,	2	sene	
içinde	fabrika	için	de	makine	parkuru-
muzu	arttırdık	ve	halen	de	arttırmaya	
devam	ediyoruz.		Kapasite	arttıkça	
makine	sayımız	da	artacak.	Bu	şeklide	
hem	revizyon	devam	edecek,	hem	de	
eksik	makinelerimiz	ve	yeni	geliştire-
ceğimiz	tiplere	uygun	makine	yatırım-
larımız	devam	edecek.”

Adana’da dijital baskı
yatırımı az 
Dijital	baskı	bu	kadar	yaygın	bir	hale	
gelmişken,	Adana	bölgesinde	baskı	
yatırımının	az	olmasının	nedenlerini	
de	Halil	Aksöz’e	sorduk,	Adana	bölge-
sinde	1975-1980	dönemlerinde	baskı	
ilerinin	oldukça	yoğun	olduğuna	deği-
nerek,	o	yıllardan	sonra	Pevis	işlerinin	
artmaya	başladığını	belirtti.	Pamuklu	
işlerin	Adana	bölgesinde	azaldığına	
değinen	Halil	Aksöz,	“Maalesef	pevis	
kumaşta	da	baskı	işleri	talep	görmez.	
Burada	dijital	baskı	yapan	firmaları-
mızda	var	ama	çok	az.		Bizim	gibi	pevis	
işi	yapan	firmalar,	yatırımlarını	daha	
çok	pevis	kumaşlara	göre	yapıyor.

Adana’nın güneşini enerjiye 
dönüştürecekler 
Günümüzde	artan	çevre	ve	insan	
sağlığına	dair	duyarlılık,	tekstil	sektö-
rünün	üretim	anlayışını	da	değiştiri-

yor.	Çevreye	duyarlı	üretim	ve	yeşil	
fabrika	gibi	kavramlar	sektörde	de	ön	
plana	çıkıyor.	Firmalarda	bu	konuda	
duyarlılıklarını	sosyal	sorumluluk	
yaparak	ortaya	koyuyorlar.	Kendile-
rinin	de	bu	konuda	projeleri	olduğuna	
değinen	Halil	Aksöz,	“Özellikle	bölge	
itibariyle	8	ay	güneş	alan	bir	bölgeye	
sahibiz.	İşletmede	kullanacağımız	su-
yu,	güneş	enerjisi	ile	almayı	düşünüp,	
sıcak	su	projesini	gündeme	getirdik.	
İlerleyen	zamanda	da	kendi	enerjimi-
zi	üretme	projesi	olacaktır.	Elektrik	
sağlama	projesin	de	bu	bölgede	güneş	
enerjisi	ile	sağlamayı	düşünüyoruz”	
diyor.		Çevre	mevzuatı	konusunda	
da	yorumlarını	aldığımız	Halil	Aksöz,	
“Yaptırımları	yerinde	buluyoruz.	Çev-
resel	olarak	gerekli	olan	tüm	belgeler	
firmamız	tarafından	alınmıştır.	Fir-
mamız	bu	konuda	gerekli	hassasiyeti	
göstermekte	ve	göstermeye	de	devam	
edecek”	diyor.	

Tekstile daha fazla teşvik şart
Türk	kumaşının	gelecekte	konumlan-
masına	da	değinen	Halil	Aksöz,		“Bunu	
cevaplamak	bizim	haddimizi	aşar	ama	
her	gün	ileriye	doğru	gittiğini	görüyo-
ruz.	Mesela	Zara,	Uzakdoğu	işlerinin	
çoğunu	bizim	bölgeye	kaydırdı.	Çünkü	
bizim	bölgede	daha	kaliteli	işler	yapı-
lıyor.	Bunun	yanında	yapılan	numune-
lerdeki	hassasiyet	ve	hızımız	ile	Uzak-
doğu	bizimle	baş	edemez	hale	geldi.	
Ancak	tek	sorun	bu	bölgenin	teşvik	
bölgesinde	olmamasından	ve	girdi-
lerimizin	yüksek	olmasından	dolayı	
maliyetlerimiz	yüksek	çıkıyor.	Tabi	bu	
durumda	teşvik	bölgesi	olmadığımız	
için	diğer	bölgelerle	rekabet	şansımız	
azalıyor”	diyor.	
Türkiye	Tekstil	Terbiye	Sanayicileri	
Derneği’nin	faaliyetlerine	de	değinen	
Halil	Aksöz,	“Derneğinizi	bu	röpor-
taj	sayesinde	tanıdık	ve	güzel	işler	
yaptığını	gördük.	Biz	Türkiye	Tekstil	
Terbiye	Sanayicileri	Derneği’nin	sık	
sık	eğitim,	brifing	ve	seminerleri	bizim	
bölgede	de	düzenlemesini	ve	yenilik-
lerden	bizim	de	haberimiz	olmasını	
isteriz.	Bu	bölgede,	buna	çok	ihtiyacı-
mız	var.	Bu	konuda	biz	de	işadamları	
olarak	üzerimize	düşen	sorumlulukları	
yapmaya	hazırız.	TTTSD’ye	sektör	için	
yapmış	olduğu	çalışmalardan	dolayı	
teşekkür	ediyoruz.	

“Toros Kumaş kurulmadan 
önce hepimiz, kumaşlarımızın 
işlemlerini fason yaptırıyorduk. 
Tabi fason iş yaptırmak oldukça 
zor ve işletmeler açısından sıkıntılı 
oluyordu. Boyahane kurulduktan 
sonra dört şirketin işlerinde de 
büyük bir ilerleme oldu.” 
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bir	merkez.	2008	yılında	sektör	temsil-
cilerinin	ortak	kararları	doğrultusunda	
kurulan	BUTEKOM’	un	hedefi	firmala-
rın	yenilikçi	ve	teknik	tekstillere	yöne-
lik	ürünlerin	üretilmesinin	sağlanması	
ve	katma	değeri	yüksek	ürünlerin	geliş-
tirilmesi,	üretim	ve	çevre	verimliliğinin	
arttırılması,	paydaşlar	arasında	gerekli	
eğitim,	işbirliği,	koordinasyon	ve	iletişi-
min	zamanında	gerçekleşmesini	sağla-
mak	olarak	ele	alınıyor.	

Tekstil ve Teknik Tekstil 
Mükemmeliyet Merkezi 
kuruluyor
BUTEKOM,	tekstil	sektöründeki	Ar-Ge	
çalışmalarını	yönlendirmek	amacıyla	
2015	yılına	kadar	eğitim	ve	projelerle	
kendini	geliştirmiş,	2015	yılında	ise	
BTSO	ortaklığı	ile	“Tekstil	ve	Tek-
nik	Tekstil	Mükemmeliyet	Merkezi	
(TTTMM)”	adı	altında	sektörün	ortak	

test	ve	pilot	üretim	altyapısına	sahip	
olmak	üzere	çalışmalara	başlamış	du-
rumda.	Bu	kapsamda	merkezin	inşaat	
çalışmaları	devam	ediyor.	Bina	2016	
yılı	Ağustos	ayında	tamamlanacak	olup,	
merkez	bu	tarihten	itibaren	faaliyete	
geçecek.	12	bin	800	metrekare	olan	
TTTMM	binasının	içerisinde	6	adet	
laboratuar	yer	alıyor.	Ayrıca,	bina	
içerisinde	eğitim	salonları,	konferans	
salonu,	pilot	üretim	tesisi,	kütüphane	
ve	ofisler	bulunuyor.	Bununla	birlikte,	
ileriye	dönük	bina	içerisinde	“Moda	ve	
Tasarım	Merkezi”	ile	“Kompozit	Mer-
kezi”	eklenmesi	de	hedefleniyor.

Sektöre yönelik yoğun eğitim 
çalışmaları 
Zorlu	rekabet	şartlarında	küresel	
talebin	kusursuza	en	yakın	ürün	ve	hiz-
mete	yöneldiğini	belirten	BUTEKOM	
Başkanı	İbrahim	Burkay,	“2023	yılında	

Bursa’da tekstil ve hazır giyim 
firmalarının ortak Ar-Ge merkezi 

olarak kurulan BUTEKOM, 
sektöre yönelik yaptığı eğitim 

çalışmalarının yanı sıra sektöre 
teknik tekstillerin geliştirilmesine 

yönelik imkanları sağlayacak 
altyapıyı da sunuyor. 

BURSA’NIN AR-GE ÜSSÜ: 
BUTEKOM 

Bursa	Teknoloji	ve	Koordinasyon	
Ar-Ge	Merkezi	(BUTEKOM),	
Bursa	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	

(BTSO),	Uludağ	Tekstil	İhracatçıları	
Birliği	(UTİB)	ve	Uludağ	Hazır	Giyim	ve	
Konfeksiyon	İhracatçıları	Birliği	(UH-
KİB)	ortaklığında	tekstil	firmalarının	
ortak	Ar-Ge	merkezi	olarak	kurulmuş	

bölgesel yaptırımlar - bursa
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İbrahim Burkay
BUTEKOM Başkanı

dünyanın	en	büyük	ekonomileri	arasın-
da	yer	almayı	hedefleyen	Türkiye’nin	
sanayi	başkenti	Bursa’da	da	firmaları-
mızın	rekabetçi	yapılarının	güçlendiril-
mesi	ve	katma	değeri	yüksek	ürünleri	
geliştirmeleri	büyük	önem	taşımak-
tadır.	Bu	amaçla	hayata	geçirdiğimiz	
BUTEKOM’	da,	tekstil,	hazır	giyim	ve	
konfeksiyon	firmalarımıza	2008	yılın-
dan	bu	yana	Ar-Ge	ve	inovasyon	çalış-
malarının	yanı	sıra	moda	ve	markaya	
yönelik	katma	değeri	yüksek	ürünlerin	
geliştirilmesi	konusunda	destek	sağ-
lıyoruz.		Ülkemizde	sektörel	anlamda	
benzeri	olmayan	bir	yapıya	sahip	olan	
BUTEKOM’da	son	4	yılda	3500’den	
fazla	kişiye	eğitim	verdik.	Sektördeki	
teknik	fuarlara	öncülük	yaptık.	Merke-
zimizde	Bursa	iş	dünyasına	daha	fazla	
katkı	sağlamak	amacıyla	yoğun	gayret	
sarfeden	mühendislerimiz	ve	uzman	
çalışanlarımızın	hazırlamış	olduğu	tek-
nik	raporları	da	sektör	temsilcilerimi-
zin	bilgisine	sunduk”	diye	konuştu.	

Örnek projelere imza atılıyor
“Diğer	sektörlere	de	yol	gösterici	nite-
likte	olan	Tekstil	Ar-Ge	Proje	Pazarı’na	
destek	sağladığımız,	mevcut	proje	
önerilerini	sanayi-üniversite	işbirliğine	
dönüştürdüğümüz	BUTEKOM,	Ulu-
dağ	Tekstil	İhracatçıları	Birliği’miz	ve	
Uludağ	Hazır	Giyim	ve	Konfeksiyon	
İhracatçıları	Birliği’mizin	ardından	
BTSO’nun	da	sürece	dâhil	olmasıyla	
artık	çok	daha	güçlü	ve	etkin	bir	yapıda	
hizmet	veriyor”	diyen	İbrahim	Burkay,	
“Tekstil	ve	konfeksiyon	sektörlerinde	
uluslararası	alanda	tanınan	ve	takip	
edilen	çok	amaçlı	bir	araştırma	merke-
zi	olarak	planladığımız	BUTEKOM’da,	
BTSO	ortaklığının	en	önemli	adımla-
rından	biri	‘Tekstil	ve	Teknik	Tekstil	
Mükemmeliyet	Merkezi’	oldu”	diyor.	

Teknik tekstiller BUTEKOM’un 
gündeminde 
TTTMM	içinde	yapılacak	testlerde	
öncelikli	alanlar	uzay	ve	savunma	
tekstilleri,	spor	tekstilleri,	kompozit	
malzemeler,	ev	teknik	tekstilleri,	jeo-
tekstiller,	giyim	teknik	tekstilleri	ola-
cak.	Laboratuarlarda	sunulacak	test-
muayene	hizmetlerinin	yanı	sıra	pilot	
üretim	tesisinde	de	sanayiye	yönelik	
uygulamalı	Ar-Ge	çalışmaları	yapıla-
bilecek.	TTTMM	içine	yapılacak	pilot	
üretim	tesisi	içinde	proje	çalışmaları	
başlamış	durumda.	Merkezin	ana	he-
deflerinden	biri	de	Türkiye’deki	tekstil	
sektörünün	dünyada	olduğu	gibi	tek-
nik	tekstillere	yönelmesi	ve	bu	konuda	
yapılan	Ar-Ge	çalışmalarının	arttırıl-
ması	olarak	ele	alınıyor.		BUTEKOM,	
2008	yılında	başladığı	faaliyetlerinin	
kapsamını	sürekli	genişleterek	kendi	
gelişiminde	de	sürdürülebilirliği	hedef-
leyen	bir	merkez	durumunda.	Ayrıca	
gelişmesi	ile	birlikte	personel	sayısı	da	
her	yıl	artarak	mevcut	alt	yapısını	güç-
lendirmekte.	BUTEKOM	organizasyon	
yapısında	5	temel	birim	bulunuyor.	Bu	
bölümler	Ar-Ge,	Eğitim-Organizasyon,	
Test-Muayene,	Pazarlama	ve	İdari	
İşler	bölümlerinden	oluşuyor.	BUTE-
KOM,	tekstil	sektörüne	yönelik	ola-
rak	proje	ve	proje	hizmetleri,	eğitim,	
teknik	raporlama,	teknik	danışmanlık,	
organizasyon	ve	üyelik	faaliyetlerini	

yürütüyor.	TTTMM	binasının	ta-
mamlanması	ile	de	test	ve	muayene	
faaliyetlerine	başlanacak.		BUTEKOM,	
tekstil	sektörüne	yönelik	olarak	proje	
ve	proje	hizmetleri,	eğitim,	teknik	
raporlama,	teknik	danışmanlık,	organi-
zasyon	ve	üyelik	faaliyetlerini	yürütü-
yor.	TTTMM	binasının	tamamlanması	
ile	de	test	ve	muayene	faaliyetlerine	
başlanacak.

Tekstilin ulusal ve uluslararası 
aktörleri ile doğru iletişim 
BUTEKOM,	TÜBİTAK,	KOSGEB,	Eko-
nomi	Bakanlığı,	Kalkınma	Ajansları	
(BEBKA,	GEKA)	gibi	kurumlar	tarafın-
dan	desteklenen	birçok	projede	görev	
almış	durumda.	Dünyadaki	benzer	
merkezler	ile	stratejik	ortaklığa	sa-
hip	olan	BUTEKOM,	gerçekleştirdiği	
projelerde	onların	bilgi	birikiminden	
faydalanmakta.	İspanya’	dan	AITEX	
(TextileIndustryResearchAssociation),	
Portekiz’	den	CITIVE	ve	Kore’	den	
KTDI	(TheKoreaTextile	Development	
Institute’	ile	stratejik	ortaklığı	mevcut.		
Ayrıca,	Çin’	den	Beijing	University	
of	Chemical	Technology,	İsviçre’	den	
EMPA,	Fransa’	dan	GEMTEX,	İtalya’	
dan	TEKNOTEX,	İspanya	LEITAT	ve	
Belçika’	dan	CENTEXBEL	ile	işbirlikleri	
bulunuyor.	Projeler	üreten,	sektörü	
yönlendiren	ulusal	ve	uluslararası	
alanda	başarılı	sektörel	bir	Ar-Ge	mer-
kezi	modeli	olan	BUTEKOM,	konusun-
da	liderlik	görevi	üstlenmiş	bir	merkez.	
Bu	başarıların	artarak	devamı	için	de	
sanayicilerimizin	fikirlerine	ve	katılım-
larına	her	zaman	ihtiyaç	vardır.

Projeler üreten, sektörü 
yönlendiren ulusal ve uluslararası 
alanda başarılı sektörel bir Ar-Ge 
Merkezi modeli olan BUTEKOM, 
konusunda liderlik görevi 
üstlenmiş bir merkezdir. 
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röportaj

Moda	sektörünün	köklü	marka-
larından	biri	olan	Batik,	bugün	
117	mağazası	ve	online	satış	

sistemiyle	kadın	giyiminde	önemli	bir	
yerde	bulunuyor.	Batik,	Batik	Örme	
olarak	80’li	yılların	başında	kuruldu.	
Kısa	sürede,	yurtiçi	ve	yurtdışı	ünlü	
markalara	üretim	yapan,	birçok	ilke	
öncülük	eden	Türk	hazır	giyim	sektö-
rünün	güçlü	ve	köklü	firmaları	arasında	
yerini	aldı.	İlk	yıllarda	örme	ürünleriyle	
öne	çıkan	firma,	ilk	mağazasını	1994	
yılında	açtı.	2005-2006’dan	bu	yana	
ise	Batik	adıyla,	kadın	hazır	giyim	
markası	olarak	yoluna	devam	ediyor.	
2011	yılı	Batik	için	büyüme	ve	atılım	
yılı	olarak	kendini	gösteriyor.	İstanbul	
Merter’deki	yerinden,	6	bin	600	met-
rekare	çalışma	alanı	olan	Güneşli’de	
merkez	binasına	geçerken	Tiffany	&	
Tomato’yu	da	bünyesine	katıyor.

Batik, dünyada da adından söz 
ettiriyor
Dünyanın	tanınmış	birçok	markasının	
doğuşuna	tanıklık	edip,	büyümelerine	
katkıda	bulunan	Batik,	Türk	ekono-
misine	de	önemli	bir	istihdam	katkısı	
sağlıyor.	Batik	bugün	binden	fazla	çalı-
şanıyla	büyük	bir	kurum.	2015	yılı	Batik	
için	değişim	ve	yenilenme	rüzgarlarının	
estiği	önemli	bir	dönüm	noktası	oldu.	
Kurumsal	kimliğini	ve	marka	algısını	
yenileyerek,	modern,	dinamik	şehirli	
kadının	ihtiyaçlarına	göre	tüm	kreas-
yonlarını	yeniden	şekillendiriyor.	Batik	
markası	ile	yurtdışındaki	yatırımlarına	
da	devam	kararı	alan	firma,	Azerbaycan	

Batik, moda dünyasına getirdiği 
öncü yaklaşımlar, her an 

kullanıma hazır tasarımlar, 
zengin koleksiyonlar ve yüzlerce 

ürün çeşidi ile kadın giyiminde 
Türkiye’nin önemli markaları 

arasında yer alıyor. 

KADIN GİYİMİNDE YENİLİKÇİ 
BİR MARKA: BATİK

Emre ZİYAL
Batik Genel Müdürü

ve	Kıbrıs’taki	mevcut	mağazalarına	ye-
nilerini	ekleme	hazırlıkları	yapıyor.	İran	
ve	diğer	Körfez	ülkelerin	de	açacağı	ye-
ni	mağazalarıyla	2016’da	ikinci	büyüme	
hamlesini	yapıyor.	Batik,	bugün	dün-
yanın	en	yeni	moda	trendlerini	özgün	
tasarımlarıyla	birleştirerek	hazırladığı	
koleksiyonlarını,	cesur,	özgür	ve	stil	sa-
hibi	kadınların	beğenisine	sunan	çağdaş	
bir	moda	markası	olarak	yükselişini	sür-

dürüyor.	Misyonunu	dünya	modasını	en	
özgün	şekilde	tasarımlarına	yansıtarak,	
kaliteli	ürün	ve	hizmet	anlayışıyla	moda	
sektöründe	dünya	liderleri	arasında	yer	
almak	olarak	belirleyen	Batik,	vizyonu-
nu	üretim	tecrübesi,	gücüne,		deneyimli	
ekip	başarılı	konsept	ile	dünyanın	en	
büyük	markalarıyla	yaptığı	iş	ortaklık-
larıyla	başarısını	uluslararası	platforma	
taşımak	olarak	özetliyor.	
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Batik, müşteri odaklı çalışıyor 
Son	dönemde	perakende	sektöründe	
öne	çıkan	yeni	gelişmeler	ve	yeni	
trendleri	ele	alan	Batik	Genel	Müdürü	
Emre	Ziyal,	sektörde	ölçek	dönemi,	
çeşit	artırımı,	metrekare	başı	verimli-
likte	yeni	limit,	amazon	gibi	global	ka-
nallara	girmek,	dijital	mecra	rekabeti	
ve	yeni	verimlilik	gibi	kavramların	ön	
plana	çıktığına	dikkat	çekti.	Şirket	ola-
rak	rekabette	öne	çıkmak	için	CRM	
kavramın	olmazsa	olmazları	olduğunu	
belirten	Ziyal,	“Batik	olarak	bizim	en	
önem	verdiğimiz	konu	CRM.	Yani	
müşterimizin	ne	düşündüğü?	Nasıl	
davrandığı?	Yeni	kreasyonlarımızın	
tasarımını	da	ürün	planlamasını	da	
müşteri	davranışlarını	analiz	ederek	
yönetmeye	özen	gösteriyoruz.	Müşte-
ri,	yaptığımız	işin	merkezinde.	Her	za-
man	en	önemli	konu	olmaya	da	devam	
edecek.		Bunlar	bizim	için	çok	değerli.	
Hangi	ürün	tiplerini	tercih	ediyorlar,	
Müşterilerimiz	memnuniyetlerini	de	
memnuniyetsizliklerini	de	bizimle	
paylaşıyorlar.	Onları	dinliyoruz	ve	bu	
verilerle	yeni	trendleri	uygun	kom-
binasyonlarda	birleştirip	sunuyoruz.	
Hızlı	üretime	inanıyoruz.	Güncel	olanı,	
tercih	edileni	yakalayıp,	hızla	mağa-
zalarımıza	ulaştırmaya	çalışıyoruz”	
diyor.	

Mağazacılıkta yenilikçi 
yaklaşımlar 
Batik’i	rekabette	öne	çıkaran	bir	di-
ğer	en	önemli	konunun,	metrekare	
verimliği	ve	mağaza	segmentasyo-
nunu	çok	iyi	kurgulaması	olduğunu	
belirten	Ziyal,	“Bunu	yeni	mağazacılık	
dedikleri	bir	sistemle	yapıyoruz.
Verimli	olmayan	mağazalarımızı	bir	
süre	izledikten	sonra	kapatıyor,	bu	
kaynağı	e-	mobil,	e-ticaret	ve	CRM	
yatırımlarına	aktarıyoruz.	Artık	her	
yeni	açılan	AVM’de	olmak	gibi	bir	
kaygımız	yok.	Fizibilite	raporlarına	
göre	karar	veriyoruz.	Mağazaları-
mızı	bulundukları	çevrenin	müşteri	
profiline	göre	segmente	ediyoruz.	
Bu,	firmanın	üzerindeki	kar	baskısını	
doğru	yönetmemize	yarıyor.	Sonuç	
olarak	yılın	ilk	3	aylık	dönemine	bak-
tığımızda	doğru	ürünü,	doğru	fiyatla	
ve	doğru	müşteriye	ulaştırmanın	
verimliğimizi	ciddi	oranda	arttırdığını	
görüyoruz”	diyor.	

Batik, yurtdışında da adını 
duyuruyor
Umut	vaadeden	yeni	pazarlara	yö-
neldiklerini	belirten	Emre	Ziyal,	Türk	
tekstil	sektörünün	üretim	konusunda	
çok	başarılı	olduğuna	vurgu	yapıyor.	
“Bu	ürünleri	kendi	markalarımızla	
yurtdışı	pazarlara	sokmak	için	önemli	
çalışmalarımız	var.	Markalaşma	bu	
noktada	hayati	önem	kazanıyor.	Batik	
markasının	Türk	moda	sektöründeki	
gücü	ve	algısı	bize	önemli	kapıları	açı-
yor”	diyen	Ziyal	sözlerine	şöyle	devam	
ediyor:	“O	nedenle	markalaşmaya	da	
ayrı	bir	önem	veriyoruz.	Kurumsal	
kimliğimizi	tüm	dünyada	bizi	taşıya-
bilecek	bir	amblem	ile	desteledik	ve	
yeniledik.	Görsel	olarak	güçlü	imzamızı	
her	alanda	atmaya	kararlıyız.”	

Doğru pazarlama trendleri takip 
ediliyor
Batik’in	başarısının	arkasındaki	dina-
miklere	de	değinen	Emre	Ziyal,	“Bu	

dinamiklerin	temelinde	müşteri	dav-
ranışları	ve	yönelimleri	bulunuyor.	Ör-
neğin,	dünyada	kullanılan	cep	telefonu	
sayısının	bu	kadar	artmış	olması,	müş-
terinin	bu	alandaki	yönelimi,	firmaların	
bütün	planlamalarını	ve	yatırımlarını	
buna	göre	şekillendirmesine	neden	
oluyor.	Türkiye’nin	ilk	kadın	hazır	gi-
yim	markalarından	biri	olan	Batik’in	bu	
trendlerin	dışında	kalması		mümkün	
değil”	diyor.	

•	1980’de	Batik	Örme	ola-
rak	Tarık	Ziyal,	Namık	Ziyal,	
Metin	Ziyal,	ve	Cevdet	Ziyal	
tarafından	kuruldu.	Örme	
ürünleriyle	adını	duyurdu	ve	
Türk	kadınının	gönlünde	taht	
kurdu.
•	1994	yılında	Batik	markasıy-
la	ilk	kadın	giyim	mağazasını	
17	metrekarelik	bir	dükkanda	
açtı.
•	2005-2006‘da	üretimden	
çekilerek	kadın	hazır	giyim	
markası	olarak	yola	devam	
etme	kararı	aldı.
•	2010	yılında	Güneşli’deki	6	
bin	600	metrekarelik	Serhatlı	
Triko	binasına	satın	aldı.
•	2011	yılında	Türkiye	gene-
linde	80	mağazaya	çıkarak,	
Tiffany&Tomato	markasını	
bünyesine	kattı.
•	2014	yılında	Özgür	Masur	
gibi	genç	ve	gelecek	vaadeden	
modacılarla	işbirlikleri	yapa-
rak	özel	kreasyonlar	oluştur-
du.
•	2015	yılında	Marka	ve	Stra-
teji	Danışmanı	Yelda	İpekli	ile	
birlikte	marka	kimliği	değişim	
sürecini	başlattı.	Bu	değişimle	
beraber	marka	kimliği,	ürün	
tasarımları,	fiyat	politikası,	
mağaza	konsepti,	müşteri	
ilişkileri	ve	en	önemlisi	hizmet	
kalitesi	de	daha	üst	seviyeye	
taşındı.

BATİK’in 
kilometretaşları



 

48

çevresel yaklaşımlar

Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama 
yönetmeliğinin karışımlar için uygulaması 1 

Haziran 2016 tarihinde başladı. 

Avrupa	Birliği’nin	sınıflandırma,	
etiketleme	ve	ambalajlamaya	
ilişkin	yasal	düzenlemesi	üç	te-

mel	öğeye	dayanıyor;
•	Tehlikeli	Maddeler	Direktifi	(67/548/
EEC	no.lu	Direktif	–	DSD	olarak	geçer),	
•	Tehlikeli	Müstahzarlar	Direktifi	
(1999/45/EC	no.lu	Direktif	–	DPD	ola-
rak	geçer)	ve	

ETİKETLEMEDE 
YENİ DÖNEM

maddeler	ve	Karışımlara	İlişkin	Güven-
lik	Bilgi	formu	hakkında	Yönetmelik”	
yayınlanmıştır.	Maddeler	için	1.6.2015	
tarihinde	uygulamaya	geçilmiştir,	ka-
rışımlar	için	1.6.2016	tarihine	kadar	
11.	Madde	ile	yürürlükten	kaldırılacak	
olan	yönetmeliğe	göre	hazırlanabilir.

BM kimyasalların 
sınıflandırılması ve 
etiketlenmesi için 
Birleşmiş Milletler Küresel 
Uyumlaştırılmış Sistemi (GHS) 
Neden Geliştirmiştir?
Kimyasalların	Sınıflandırma	ve	Etiketle-
mesine	ilişkin	Birleşmiş	Milletlerin	Kü-
resel	Uyumlaştırılmış	Sistemi	(BM	GHS),	
sınıflandırma	ve	etiketleme	kriterlerinin	
uyumlaştırılması	yoluyla	tehlikeli	kim-
yasalların	küresel	olarak	aynı	fiziksel,	
çevresel,	sağlık	ve	güvenlik	bilgilerini	
içermesi	için	bir	temel	teşkil	eder.	
Dünya	çapında	aynı	kimyasalın	fiziksel,	
sağlık	ve	çevresel	tehlikeleri	hakkındaki	
bilgilerin	farklı	şekillerde	etiketlenmesi	
sorunuyla	başa	çıkabilmek	amacıyla	BM	
düzeyinde	geliştirilmiştir.	Aynı	zaman-
da,	bir	ürünün	ihracı	sırasında,	genellikle	
farklı	kriterlerden	ötürü	farklı	farklı	
sınıflandırılıp,	etiketlenmesi	zorunlulu-
ğundan	kaynaklanan	ticari	engelleri	de	
azaltmak	amacını	taşımaktadır.

CLP yönetmeliğine uygun hazırlanan 
MSDS’lerde aşağıdaki zararlılık 
sembolleri kullanılmakta

GHS Pistograms and Hazard Classes

Oxidizers 

Acute Toxicity (severe)

Carcinogen 
Respiratory Sensitizer
Reproductive Toxicity
Target Organ Toxicity
Mutagenicity 
Aspiration Toxicity

İrritant
Dermal Sensitizer
Acute Toxicity (harmful)
Narcotic Effects
Respiratory Tract Irritation

Environmental Toxicity

Gasses Under Pressure

pic 1803

pic 1809

pic 1807

pic 1802

pic 1808

pic 1806

pic 1801

pic 1804

pic 1805

Flammables 
Self Reactives
Pyrophorics 
Self-Heating
Emits Flammable Gas
Organic Peroxides 

Coroorsives

Explosives 
Self Reactives
Organic Peroxides

•	20	Haziran	2009’da	
uygulamaya	giren	madde	
veya	karışımların	sınıf-
landırması,	etiketlemesi	
ve	ambalajlanmasına	ilişkin	
1272/2008	(EC)	no.lu	CLP	Tüzüğü.
Avrupa’ya	uyum	için,	Türkiye’	deki	CLP	
yönetmeliği,	11	Aralık	2013	tarihli	ve	
28848	(Mükerrer)	sayılı	Resmi	Gaze-

tede	“Maddelerin	
ve	Karışımlarının	
Sınıflandırılması,	Eti-
ketlenmesi	ve	Amba-
lajlanması	hakkında	
Yönetmelik”	(SEA)	
adı	altında	yayımlan-
mıştır.	Bu	yönetmelik	
halen	geçerli	olan	
Tehlikeli	Madde	
ve	Müstahzarların	
Sınıflandırılması,	
Ambalajlanması	
ve	Etiketlenmesi	
hakkındaki	yönetme-
liğin	(R.G.	26	Aralık	
2008	tarih	ve	27092 
sayılı	mükerrer)	
yerini	alacaktır.	Yeni	
sisteme	göre	sınıf-
landırma,	maddeler	
için	01.06.2015	
uygulamaya	geç-
miştir,	karışımları	
için	01.06.2016	ta-
rihinde	zorunlu	hale	
geldi.
Bu	yönetmeliğe	göre	
hazırlanacak	olan	
Güvenlik	Bilgi	form-
ları	(GBF)	için	13	
Aralık	2014	tarihli	
ve	29204	sayılı	res-
mi	Gazetede	“Zararlı	
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DSD / DPD (CLP öncesi) CLP

DSD terminolojisi, örneğin: 
•  müstahzar
• tehlikeli
• tehlike kategorisi
• risk ibaresi
• güvenlik ibaresi

Maddeler için; 1 Haziran 2015 
Karışımlar için ise; 1 Haziran 2016 
 Piyasaya yukarıdaki tarihlerden önce sürülmüş olan ***ürünlerin yeniden etiketlenmesine mahal 
vermemek adına, piyasadaki ürünler için yukarıdaki yükümlülük tarihlerinden itibaren iki yıllık bir 
geçiş dönemi uygulanacaktır.

DSD fiziksel, sağlık ve çevre zararları için tehlike kategorileri DSD tehlike kategorilerini en iyi yansıtan farklılıkları da içeren UN GHS tehlike sınıfları; CLP’deki 
toplam tehlike sınıfı sayısı, DSD’deki tehlike kategorisi sayısından daha fazladır.

Karışımların sınıflandırılması için DPD hesaplama kuralları 
(“geleneksel yöntem”)

DPD hesaplama kurallarından türetilen
UN GHS hesaplama yöntemleri (toplanırlık,toplam)

Karışım sınıflandırması için test yapma, insan deneyimleri veya 
hesaplamaları

DPD’ye benzer; benzeri test edilmiş karışım verilerine ve zararlı içerikli maddelere ait ayrı ayrı 
bilgilere dayanarak karışımların sınıflandırılmasına izin veren köprü prensibi eklenmiştir

DSD tehlike kategorileri artı ek etiket öğeleri, ör. R1 (“Kuru iken 
patlayıcı”)

UN GHS tehlike sınıfları artı DSD’den devralınan ek etiketleme öğeleri, ör. EUH001 (“Kuru iken 
patlayıcı”)

Eğer varsa uyumlaştırılmış sonra normal olarak tüm tehlike 
kategorileri için sınıflandırma

Eğer varsa uyumlaştırılmış sınıflandırma sonra karsinojen, üreme için zehirli  veya solunum 
hassaslaştırıcı maddeler için sınıflandırma; duruma göre diğer etkiler

Üye Ülke Önerisine göre Uyumlaştırılmış sınıflandırma Üye Ülke önerisine dayalı Uyumlaştırılmış sınıflandırma (hüküm daha önce REACH’te yer 
almaktaydı) ya da bir üretici, ithalatçı ya da alt-kullanıcı tarafından yapılan öneriye dayalı 
Uyumlaştırılmış sınıflandırma

Bildirim prosedürü öngörülmez AKA (ECHA)  tarafından oluşturulacak Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri için maddelerin 
sınıflandırma ve etiketlemesinin bildirimi (hüküm daha önce REACH’te yer almaktaydı)

CLP öncesi ve CLP sonrası karşılaştırma tablosu

Tehlike
Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar. Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde 
öldürücüdür. Cilt tahrişlerine yol açar. Rehavete vaya baş dönmesine yol açabilir. 
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.
Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez. İyi 
havalandırılmış yerde depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Tozunu/dumanını /
sisini/buharını/spreyini solumaktan kalının. Koruyucu eldiven/kıyafet/göz 
koruyucu kulanın. YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZHİER DANIŞMA MERKEZİ’NİN 
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. Kusturmayın. 
SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçim de 
nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Çevreye verilmesinden kaçının. 
Döküleni toplayın. 

HEPTAN

İzoheptan, EC numarası: 250-610-8

Firma XYC 
Alfabe Caddesi,
…Sokak,No:1
Posta Kodu, Semt,
Şehir
Telefon:+90
xxxxxxx

Tedarikçinin 
kimliği

Uyarı kelimesi

Zararlılık 
ifadeleri

Önlem
ifadeleri

Zararlılık
işaretleri

Ürün tanımlayıcılarıDaha önceki yasal düzenlemelerle 
ör.Tehlikeli Maddeler Direktifi  
67/548/EEC (DSD) ve Tehlikeli 
Müstahzarlar Direktifi 1999/45/
EC (DPD) ile karşılaştırıldığında 
en önemli değişiklik nedir?
Sınıflandırma	ve	etiketlemeye	ilişkin	te-
mel	özellikler	DSD/DPD	ile	CLP’de	ben-
zer	olmakla	birlikte,	BM	GHS’nin	termi-
nolojisi,	sınıflandırma	kriterleri	ve	eti-
ketleme	öğeleri	ve	(EC)	No	1907/2006	
(REACH)	Tüzüğü’nden	devralınan	pro-
sedürün	entegrasyonundan	
ötürü	bazı	farklılıklar	vardır.	
En	önemli	farklılıklar	aşa-
ğıdaki	tabloda	açıklanmakta.	Üretilen	
veya	ithal	edilen	madde	ve	karışımların	
tonajına	bakılmaksızın	kimyasal	madde	
ve	karışımları	kullanan	işçi	ve	tüketici-
lerin	uyarılması	ve	korunması	amacıyla,	
sınıflandırma	ve	etiketleme	için	bir	tonaj	
eşiği	bulunmaz.
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makale

İLK EV TEKSTİL 
KÜMELENMESİ OLUŞTURULDU 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ev tekstilinde Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden Bursa’da 
‘Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesinin (SETEK) kuruluş işlemlerini tamamladı. SETEK’in 

başvurusu ‘Kümelenme Destek Programı’ kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
başarılı bulundu. 

SETEK,	başvurunun	ardından	mü-
zakere	sürecinin	tamamlanması	
ile	birlikte	Bakanlık	desteklerin-

den	faydalanmaya	başlayacak.	Ayrıca	
SETEK,	destek	programı	kapsamında	
tekstil	sektörüne	yönelik	müzakere	
sürecine	dâhil	edilen	ilk	ve	tek	kü-
melenme	özelliğini	de	taşıyor.	SETEK	
bünyesinde	ev	tekstili	sektöründen	43	
firma	yer	alıyor.	Küme	bünyesinde	iş	

dünyası	temsilcilerinin	yanı	sıra	akade-
misyenler,	kamu	kurum	ve	sivil	toplum	
kuruluşu	temsilcileri	de	bulunuyor.
SETEK’in	başvurusu		‘Kümelenme	Des-
tek	Programı’	kapsamında	Bilim	Sanayi	
ve	Teknoloji	Bakanlığı	tarafından	başa-
rılı	bulundu
Kümelenme	Destek	Programı	kapsa-
mında	bakanlıkça	hibe	şeklinde	sağla-
nacak	mali	destek,	5	yıl	için	11	milyon	

860	bin	TL’dir.	
•	Bakanlıkça	tahsis	edilecek	hibe	
tutarı	yüzde	50’dir.	Ayni	katkılar	ile	
ortalama	yüzde	65'lik	bir	destek	tasar-
lanmıştır.	
•	Faaliyetlerin	gerçekleştirilmesi	için	
her	türlü	hizmet	(personel,	danışman-
lık,	eğitim	vb.)	ve	mal	(ortak	makine,	
donanım,	yazılım	uygulamaları)	alımına	
ilişkin	maliyetler	uygun	maliyetlerdir.
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•	BUTEKOM	Koordinatör	kuruluş	
olacak.	
SETEK	projesinin	sahibi	Bursa	Ticaret	
ve	Sanayi	Odası	(BTSO)	ve	proje	yü-
rütücüsü	ise	Bursa	Tekstil	&	Konfek-
siyon	AR-GE	Merkezidir.	Bu	projeye	
destek	veren	kuruluşlar	ise;
•	Uludağ	Üniversitesi
•	Uludağ	Tekstil	İhracatçıları	Birliği
•	Bursa	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Eği-
tim	Vakfı	(BUTGEM)
•	Demirtaş	Organize	Sanayi	Bölgesi	
(DOSAB)
•	Demirtaş	Organize	Sanayi	Bölgesi	
Sanayici	İşadamları	Derneği	(DOSAB-
SİAD)

2005 –2014 Türkiye Ev Tekstili 
Ticareti (106 $)
Mevcut	rekabet	gücünün	devam	ede-
bilmesi	ve	daha	gelişebilmesi	açısın-
dan	Kümelenme	önem	arz	etmekte.

SETEK faaliyetleri
Öğrenen	ve	çalışan,	fırsat	ve	teh-
ditlerle	başa	çıkabilen,	iç	veya	dış	
pazarlarda	gerekli	zenginleştirilmiş	
rekabetçi	üstünlükleri	elde	etmeye	
odaklanan,	kuruluşlar	arasındaki	bağ-
ların	güçlü	şekilde	tesis	edildiği	bir	
yapı	oluşturulması	

Kümelenme

Nedir? Firmalar

Eğitim ve
Araştırma
Kurumları

T.C. BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Destek
Kurumları

Belli bir coğrafi 
alanda yoğunlaşmış 

ve benzer 
tamamlayan iş 

kollarında faaliyet 
gösteren şirketler

Üniversiteler, 
Meslek Okulları, 

Araştırma ve 
Geliştirme 

Merkezleri, vb.

Kamu Kurumları, 
Sanayi ve 

Ticaret Odaları, 
Sivil Toplum 

Kuruluşları, vb.
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Firma Yapısı, Stratejisi 
ve Rekabet

Firma Yapısı, Stratejisi 
ve Rekabet

Talep Koşulları

Talep Koşulları

İlgili ve Destekleyici
Sektörler

İlgili ve Destekleyici
Sektörler

Faktör Koşulları

Faktör Koşulları

Pazarlama gücünü ortak 
hareket ile arttırma
•	Kurumsal	kimlik	geliştirme	ve	tanı-
tım
•	Kümeye	ilişkin	sofistike	analizlerin	(	
PazarAnalizleri	ve	Türk	Ticaret	Mer-
kezleri)
•	Küresel	değer	zinciri	optimizasyonu
•	Uluslararası	stratejik	yapılanma	ve	
işbirlikleri
•	Ürün	sertifikasyonu	ve	akreditas-
yonu

Tasarımda yön veren merkez 
oluşturmak
•	Moda	ve	tasarım	çalışmaları	alt	ya-
pısının	oluşturulması
•	Ortak	kullanıma	yönelik	numune	
hatlarının	kurulması	amaçlı	ev	tekstili	
pilot	üretim	tesisi
•	Üniversite-Sanayiişbirliği	ile	ortak	
organizasyonlar
•	İleri	nitelikli	tasarım	destek	eğitim-
leri

• Artan rekabet
• Yoğun fason üretimi
• Kurumsallaşma 
yetersizliği
• Tasarım ve Ar-Ge 
uygulamalarının 
yetersiz olması
• Yeni pazar 
araştırmalarına yöne-
lik bilgi eksikliği

• Esnek kabiliyete
sahip firmalar
• İhracata yönelik
isteklilik
• Girişimcilik ruhu
• Yeni teknoloji ve 
üretim süreçlerinde 
uyuma açıklılık

• Özgün ürünleri 
yaratma eksikliği
• Çevre, işçi hakları 
gibi kavramlar
• Bireysel talebe 
geçiş
• Kaliteli fakat düşük 
maliyet

• Avrupad'da 
sürdürülebilir 
bir pazara sahip 
olunması
• Artan Talep
• Kaliteli ve ucuz 
ürünlere olan talep

• Ana hammad-
delerin ithal edilmesi
• Teknolojinin ithal 
edilmesi
• Kalifiye işgücü 
ve tasarımcı 
yetiştiren kurumların 
yetersizliği

• Değer zincirinin 
bölgede olması
• Sektörün 
gelişimine yönelik 
devlet desteği
• Gelişen moda ve 
tasarım

• Yüksek Enerji ve 
işletme maliyetleri
• Hammadde
maliyetleri
• Nitelikli işgücü 
eksikliği
• Çevresel etkiler
• Düşük kapasite 
kullanımı

• İşçi maaşlarının 
düşük olması
• Hammaddelerin 
ülke içinde 
üretilebiliyor
olması

firmaların mevcut alt 
yapılarını iyileştirme
•	Üretim	verimliliğive	standardizas-
yon	çalışmaları
•	Tedarikçi	geliştirme,hammadde-
mamul	maliyet-kaliteiyileştirmeçalış-
maları

•Kıyaslama	çalışmaları
•Enerji	verimliliği	farkındalık	ve	yeni-
lenebilir	enerji	programları	bilinçlen-
dirme
•Destekleyici	sektörlerin	gelişiminin	
takip	edilmesi
•Nitelikli	işgücü	piyasasına	yönelik	

makale
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eğitimler	
•Ortak	hammadde	veya	ara	malı	
temini,ortaksatınalama	ve	stoklama	
alt	yapısı	çalışmalar
•Sektörelçalıştaylar

katma değerli ürünlere geçişi 
sağlamak
•TTTMM	alt	yapısının	sektöre	yönelik	
güçlendirilmesi	(laboratuvar	ve	pilot	
tesis)
•	Hammadde	ve/veya	ara	malı	kalite-
sini	güçlendirmeye	yönelik	çalışmalar
•	Mali	destek	programlarına	başvuru	
süreçleri
•	Sektöre	özel	ARGE	uzmanı	yetiştir-
me	programı
•	Kümeye	ilişkin	teknolojik	altyapı	
analizleri
•	İşbirliği	platformları
•	Ürün	geliştirme
•	Yenilik	çalışmaları	(teknik	tekstil	ve	
tekstilmakineleri)

Setek vizyonu 2023 yılında ev 
tekstili sektöründe,
•	Tasarım	ve	Yenilikçilik	konusunda	
öncü,
•	Pazarı	yönlendiren	rekabet	gücüne	
sahip,
•“Ev	Tekstili	Üretim	Merkezi”ne	dö-
nüşmeyi	hedeflemektedir.

FAALİYET GRUBU FAALİYET

FG1: KÜME KOORDİNASYONUN, 
FARKINDALIĞININ VE  ETKİNLİĞİNİ 
GELİŞTİRME FAALİYET GRUBU
 
 
 
 
 
 
 
 

Yasal statünün küme üyeleri ile değerlendirilmesine 
yönelik ortak akıl toplantısında karara bağlanması
Kümelenme bilgilendirme faaliyetleri
Ev tekstili kümesi strateji belirleme ve yol haritası 
hazırlama çalışmaları
Küme üyelerinin birbirini tanımalarını sağlayacak küme 
üyeleri firmaların  ziyareti
Sektörelorganizasyonlarwın düzenlenmesi
Küresel değer zinciri optimizasyonu çalışmaları
Kurumsal kimlik geliştirme
Küme tanıtım faaliyetleri
Küme değer zinciri entegrasyonu çalışmaları
Pazarlama alt yapısının oluşturulması

FG2: FAKTÖR KOŞULLARINI VE 
PİYASALARINI GELİŞTİRME FAALİYET 
GRUBU

Yeni hammadde veya ara mamul çalışmaları
Uluslararası proje geliştirme desteği

 FG3: VERİMLİLİK FAALİYET GRUBU Enerji verimliliği farkındalık oluşturulması ve 
uygulamaları
Üretim verimliliği ve kapasite arttırma destek 
programları

FG4: YENİLİK FAALİYET GRUBU Çeşitli mali destek programlarına başvuru süreçleri

SETEK bünyesinde birinci yılda
yapılacak çalışmalar;



 

54

GELECEK 4.SANAYİ 
DEVRİMİNDE 
Bu	sayıdaki	yazımızda	önemli	bir	

global	gelişmeden	söz	edece-
ğiz.	Sanayi	4.0	ya	da	4.	Sanayi	

Devrimi.	Almanya’nın	başlattığı	daha	
sonra	ABD	tarafından	da	uygulamaya	
alınan	bu	gelişmeler	ülkemiz	için	de	
çok	önemlidir.	

Birinci, ikinci ve üçüncü sanayi 
devrimleri
Bilindiği	gibi	Dünya	sanayisindeki	
gelişmelerin	önemli	evreleri	vardır.	Bi-
rinci,	ikinci,	üçüncü	sanayi	devrimleri	
denilen	bu	gelişmelerin	ilki	1763	yılın-
da	James	Watt	tarafından	buhar	maki-
nelerinin	icat	edilmesiyle	ve	sanayinin	
makineleşmesiyle	başladı.
İkinci	sanayi	devrimine	de	elektrikli	
motorlarla	girildi.	Özellikle	demir	çelik	
ve	petro	kimya	sanayilerinin	gelişme-
siyle	1940’lı	yıllara	gelindi.	Üçüncü	
sanayi	devrimi	de	2.	Dünya	Savaşı	ile	
birlikte	başladı.	Bu	dönemde	bilgisa-
yar	teknolojileri	ve	nükleer	teknoloji	
konusunda	önemli	gelişmeler	oldu.	
Sanayide	otomasyon	sistemleri	gelişti	
ve	robotlar	devreye	girdi.	Zamanla	
telekomünikasyondan,	fiber	teknolo-
jiden,	genetik	uygulamalardan,	bilişim	
teknolojilerinden	söz	ettiğimiz	bu	gün-
lere	gelindi.	Ve	dünya	artık	4.	Sanayi	
Devrimi’nin	eşiğinde	bulunuyor.

Sanayi 4.0 nedir, ne getirecek?
4.Sanayi	Devrimi,	makinelerin,	oto-
masyon	ve	bilgi	sistemlerinin,	hatta	
ayrı	ayrı	fabrikaların	birbirleriyle	
“konuştuğu”	ve	ortak	çözümler	üret-
tiği	bir	ilişkiler	entegrasyonu	olarak	
karşımıza	çıkıyor.	Bir	başka	deyişle	
bu	devrim,	verimliliğin	artırılması,	
maliyetlerin	düşürülmesi	ve	rekabet	
avantajlarının	çoğaltılması	için	bir	
ekonomik	faaliyetin	bütün	aşamaların-
da	yani	değer	zincirlerinin	her	birinde	
siber	sistemlerin	de	yardımıyla	ilişki	
ve	iletişim	içinde	olmayı	amaçlıyor.	4.	
Sanayi	Devrimi’nde	bu	ilişki	ve	ileti-
şimler	şirket	sınırlarını	aşan	ilişkiler	

şeklinde	olacak.	Örneğin	herhangi	
bir	ürün	üretmekte	olan	bir	şirket,	
planlama,	tedarik,	üretim,	sevkiyat	
gibi	faaliyetlerini	global	ağlarda	farklı	
farklı	kaynaklarda	var	olan	bilgi	ünite-
lerinden	gelen	verilere	göre	gerçekleş-
tirecekler.	Daha	da	önemlisi	bu	faali-
yetleri	“akıllı	makineler”,	“akıllı	üretim	
sistemleri”	ya	da	“akıllı	robotlar”	insan	
dahli	olmadan	kendileri	karar	vererek	
yapacaklar.	Bu	“akıllı	makineler”	siber	
sistemlerden	gelen	bilgilerle	değişen	
iç	ve	dış	parametreleri	inceleyecek,	
müşteri	isteklerini	ve	taleplerini	
değerlendirecek,	üretim	ve	üretim	
sonrası	aşamalardaki	olası	hataları	
öngörecek	ve	önleyecek	kabiliyette	
olacaklar.	Bugün	insanlar	tarafından	
yoğun	olarak	kullanılmakta	olan	in-
ternet	artık	makineler	tarafından	kul-
lanılacak.	Ekonomik	faaliyetlerin	her	
aşamasında	bu	ilişkiler	ağı	kullanılarak	
elde	edilen	optimizasyonlarla	esnek	
üretim	imkanları	ortaya	çıkacak,	ma-
liyetler	azalacak	ve	verimlik	artışları	
sağlanacak.
4.	Sanayi	Devrimi’nde	robotların	öğ-
renme	ve	karar	verme	yetkinlikleri	
artırılacak,	üretim	aşamalarında	ro-
botlar	daha	etkin	şekilde	kullanılacak.	
Öte	yandan	şu	an	numune	ve	ürün	
geliştirme	aşamalarında	kullanılmakta	
olan	üç	boyutlu	baskı	yöntemleri	ana	
üretimlerde	de	kullanılabilecek.	Böy-
lelikle	anlık	gelen	verilere	göre	müş-
teri	istekleri	değerlendirilerek	belki	
daha	küçük	miktarlarda	üretim	yapan	
ancak	müşteri	isteklerine	çok	daha	
hızla	cevap	veren	üretim	sistemleri	
geliştirilecek.

4. Sanayi Devrimi’nin 
kuruluşlar için önemi
Yukarıda	sözünü	ettiğimiz	gelişmeleri	
uygulamak	elbette	ki	kuruluşların	için-
de	bulundukları	şu	anki	durumlarıyla	
çok	ilgilidir.	Büyük	ölçekli	kuruluşlar,	
otomasyon	ve	teknolojik	alt	yapısı	
güçlü	kuruluşlar,	yeni	nesil	“akıllı	

Genç bir nüfusa sahip olan 
ve telekomünikasyon alt 

yapısı konusunda dünyanın 
ileri gelen ülkeleri arasında 

yer alan Türkiye 4.Sanayi 
Devrimi’ni yakalama 

potansiyeline sahip bir 
konumdadır. Bu devrimi 

yakalamak ve uygulamak 
Türkiye için çok zor 

olmayacaktır.

Dr. Ahmet Temiroğlu
TTTSD YK Üyesi
Özen Mensucat YK Başkanı
temiroglu@ozenmensucat.com

YÖN  ETMEK
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makine”lere	sahip	olan	kuruluşlar,	
nitelikli	iş	gücü	bakımından	güçlü	olan	
kuruluşlar	4.	Sanayi	Devrimi’ni	daha	
kolay	uygulayabileceklerdir.	Ancak	
yine	de	hangi	özellikte	olursa	olsun	
bütün	kuruluşlar	yukarıda	özet	olarak	
sözünü	ettiğimiz	teknolojik	devrimin	
detaylarını	araştırmalı,	incelemeli,	ne-
ler	yapabileceklerini	kararlaştırmalı	ve	
faaliyete	başlamalıdırlar.	
Şüphesiz	her	sektör	ve	her	işletme	
tüm	bu	gelişmelerin	tamamını	uygula-
ma	imkanına	sahip	olmayabilir.	Belki	
buna	gerek	de	olmayabilir.	Ancak	bu	
sanayi	devriminin	getirdiği	yenilikler-
den	küçük-büyük	bütün	kuruluşlar	
etkileneceklerdir.	Bu	nedenle	her	ku-
ruluş	kendi	şartlarına	göre	bu	gelişme-
lerin	içinde	bir	yerlerde	olmak	zorun-
dadır.	Çünkü	sokaktaki	simitçinin	bile	
etkileneceği	bir	süreç	başlayacaktır.
Bundan	25-30	yıl	öncesinde	bilgisayar	
ve	internet	teknolojileri,	ulaşılması	
güç,	belki	de	ancak	hayal	edilebilecek	
imkanlardı.	Genelde	çok	büyük	fir-
malar	tarafından	kullanılabiliyordu.	
Ancak	günümüzde	hemen	hemen	
herkes	(Sokaktaki	simitçi	de	dahil)	bu	
imkanlardan	yaygın	bir	şekilde	yarar-
lanmaktadır.	Bu	açıdan	bakıldığında	4.	
sanayi	devriminin	getirdiği	yenilikler	
de	çok	yakın	zamanda	zorunluluk	hali-
ne	gelebilecek.	O	zaman	bu	gelişmele-
rin	gerisinde	kalan	kuruluşlar	şimdiki	
zamanda	bilgisayar	ve	internet	tekno-
lojilerini	dahi	kullanamayan	kuruluşlar	
gibi	çağ	dışı	ve	zayıf	kuruluşlar	halinde	
kalacaklar.
Bu	nedenle	bütün	işletmeler	bu	geliş-
meler	çerçevesinde	yapabilecekleri	
değişimlerle	harekete	geçmelidirler.	
Bu	değişimler,	küçük	kuruluşların	bir-
leşmesi,	yeni	ortaklıklar	kurmak,	yeni	
makine	parkurları	satın	almak,	yeni	
yatırımlar	yapmak,	sermaye	arttırılması	
gibi	radikal	ve	önemli	değişimler	olma-
lıdır.	Kuruluşlar	ancak	bu	köklü	deği-
şimleri	yaparak	4.	Sanayi	Devrimi’ne	
ayak	uyduracak	duruma	geldiklerinde	
batı	ülkelerindeki	özellikle	Almanya’da-
ki	rakipleriyle	baş	edebilirler.	

4.Sanayi Devrimi’nin Türkiye 
için önemi
Türkiye’nin	dünya	ekonomisindeki	
rekabet	şartlarına	bakıldığında,	coğrafi	
konum	bakımından	Avrupa	Birliği	pa-

Nitelikli iş gücü bakımından 
güçlü olan kuruluşlar 4. 
Sanayi Devrimi’ni daha kolay 
uygulayabilecekler. Ancak yine 
de hangi özellikte olursa olsun 
bütün kuruluşlar yukarıda 
teknolojik devrimin detaylarını 
araştırmalı, incelemeli, 
neler yapabileceklerini 
kararlaştırmalı ve faaliyete 
başlamalılar.  

Türkiye	acilen	“4.Sanayi	Devrimi”	ko-
nusunda	bir	stratejik	plan	hazırlamalı	
ve	uygulamaya	koymalıdır.

zarına	yakın	olması,	iş	gücü	maliyetinin	
batılı	ülkelere	göre	daha	düşük	olması,	
yetişmiş	insan	gücüne	ve	genç	bir	nü-
fusa	sahip	olması	gibi	avantajlarının	
olduğu	görülebilir.	Ancak	rakip	ülkeler	
tarafından	4.	Sanayi	Devrimi’nde	öngö-
rülen	uygulamalar	gerçekleştirildiğinde	
Türkiye’nin	bu	avantajlarının	önemi	
azalacaktır.	Örneğin	Türk	şirketleri-
nin	iş	gücü	maliyetlerindeki	avantajı	
Avrupa’daki	rakiplerinin	“Sanayi	4.0”	
uygulamaları	çerçevesinde	sağladık-
ları	otomasyon	ve	robot	kullanımları	
ile	zayıflayacaktır.	Bu	açıdan	Türk	
sanayisi	de	bu	gelişmelerden	geri	
kalmamalıdır.	Aslına	bakıldığında	
Türkiye	4.Sanayi	Devrimi’ni	uygu-
lama	konusunda	önemli	avantajlara	
sahiptir.	Genç	bir	nüfusa	sahip	olan	
ve	telekomünikasyon	alt	yapısı	
konusunda	dünyanın	ileri	
gelen	ülkeleri	arasında	yer	
alan	ülkemiz	bu	devrimi	
yakalama	potansiyeline	
sahip	bir	konumdadır.	
Bu	devrimi	yakalamak	
ve	uygulamak	Türkiye	
için	çok	zor	olmayacak-
tır.	Bu	gelişmeler	Türk	
Sanayisi	için	rekabet	
avantajlarını	artıra-
cak	önemli	bir	fırsat	
olarak	görülmelidir.	
Bu	nedenle	geç	kalın-
madan	politikacıların,	
işadamlarımızın,	sivil	
toplum	örgütlerinin,	
üniversitelerin	ve	
akademisyenlerin	
bu	konuya	odak-
lanması	ge-
rekmektedir.	
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29   -0,12

2007 -0,05 0,95 0,97 0,80 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89    0,15

2008 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 -0,03   -3,54

2009 0,23 1,17 0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29    0,66

2010 0,58 1,66 1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 1,21 -0,31    1,31

2011 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,60 0,65    1,00

2012 0,38 -0,09 0,36 0,08 0,53 -1,49 -0,31 0,26 1,03 0,17 1,66   -0,12

2013 -0,18 -0,13 0,81 -0,51 1,00 1,46 0,99 0,04 0,88 0,69 0,62    1,11

2014 3,32 1,38 0,74 0,09  -0,52  0,06 0,73 0,42 0,85 0,92 -0,97  -0,76

2015 0,33 1,2 1,05 1,43 1,11 0,25 -0,32 0,98 1,53 -0,2 -3,42  -0,33 2016 

0,55 -0,20 0,40 0,52 1,48 0,41

Üretici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim (%)

2006 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23

2007 1,00 0,43 0,92 1,21 0,50 -0,24 -0,73 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22

2008 0,80 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,60 0,83 -0,41

2009 0,29 -0,34 1,10 0,02 0,64 0,11 0,25 -0,30 0,39 2,41 1,27 0,53

2010 1,85 1,45 0,58 0,60 -0,36 -0,56 -0,48 0,40 1,23 1,83 0,03 -0,30

2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58

2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38

2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,76 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01 0,46

2014 1,98 0,43 1,13 1,34 0,40 0,31 0,45 0,09 0,14 1,90 0,18   -0,44

2015 1,1 0,71 1,19 1,63 0,56 0,51 0,09 0,40 0,89 1,55 0,67    0,21 

2016 1,82 -0,02 -0,04 0,78 0,58 0,47

Tüketici Fiyatları Aylık Değişim (%)

Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2015 Aylık Döviz Kurları Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

ekonomik göstergeler

€$
1 Temmuz 2015 2.9745 2.9749

1 Ağustos 2015 2.7736 3.0421

1 Eylül 2015 2.9561 3.3198

1 Ekim 2015 3.0174 3.3639

2 Kasım 2015 2.8035 3.0898

1 Aralık 2015 2.8923 3.0650

4 Ocak 2016 2.9422 3.2116

1 Şubat 2016 2.6710 3.2116

1 Mart 2016 2.9451 3.2022

1 Nisan 2016 2.8197 3.2146

1 Mayıs 2016 2.7928 3.2045

1 Haziran 2016 2.9489 3.2894

Birim 1000 $ 2015
Ocak - Haziran

2016
Ocak - Haziran

Değişim

Elyaf İhracatı 301.624                             249.803        -17,2%

İplik İhracatı 797.571                             809.644            1,5%

Dokuma Kumaş İhracatı 1.300.211                          1.311.826           0,9%

Örme Kumaş İhracatı 729.585                                    775.194 6,3%

Özel İplik ve Kumaşlar                              198.924                                       164.753      -17,2 %

Ev Tekstili Kumaşları                                        243.695                        230.628    -5,4%

Tekstil Sektörüne Dahil Ev Tekstili                    733.033                    781.460         6,6%

Tekstil Sektörüne Dahil Teknik Tekstil                649.926                   692.028      6,5 %

Toplam Tekstil ve hammaddeleri İhracatı        4.900.882                     4.971.041         6,5 %
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