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başkan’dan

dr. Vehbi Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Merhaba;

Türkiye’mizde	her	gün	yeni	gün-
demler	oluşuyor.	Tüm	etrafımız	
ateş	topu	gibi.	Adeta	dünyanın	
önemli	tüm	olayları	son	dönemde	
bizim	coğrafi	çevremizde	dönü-
yor.	Bundan	en	çok	etkilenen	
genelde	biz	sanayiciler	ve	daha	
da	fazla	olarak	bu	ülkelerle	çok	
yoğun	iş	yapan	tekstil	ve	konfek-
siyon	sektörümüz.	Ama	yapacak	
bir	şey	yok...	
Bizler	yeni	pazarlar	bularak	yeni	
ürünler	yaparak	bu	dönemleri	
de	atlatır,	ülkemiz	kalkınmasına	
katkıda	bulunuruz.
Rakamlara	baktığımızda,	Mayıs	
ayı	sonuna	kadar	tüm	dünyaya	
tekstil	sektörü	satışları	geçen	yıla	
göre	yüzde	10	artarken;	Rusya	ve	
Ortadoğu’daki	olumsuzluklardan	
dolayı	bu	bölgelerde	ciddi	bir	
düşüş	olduğunu	gözlüyoruz.
Geçen	yıla	göre	ihracatımızda	
Rusya’ya	yüzde	12,	Ortadoğu	
ülkelerine	de	buna	yakın	değer-
lerde	azalma	olduğunu	görüyoruz.	

Bunun	yanında	Avrupa’daki	bir-
çok	ülkeye	yaptığımız	ihracatta	
da	artış	var.
 
Bütün	bunlara	rağmen	toplamda,	
geçen	yıla	göre	yüzde	8	artış	ile	
Türkiye	ortalama	ihracat	artış	
seviyesi	olan	yüzde	4’ün	iki	misli	
bir	yükselişimiz	var.
Umuyorum,	tüm	komşularımızda	
olaylar	düzelir,	çatışma	iklimi	
sona	erer	ve	ülkemiz	bunlardan	
zarar	görmeden	çıkar.
Bazen	olumsuzluklar	yeni	ufuk-
lar	da	açabilir...	Güney	Amerika	
ülkelerine	olan	ilgimiz	gelecekte	
bu	bölgeye	de	ihracatımızın	çok	
daha	fazla	artacağının	işaretidir.	
Bu	bölge	ve	diğer	alıcı	ülkelere	
bugün	daha	çok	emek	ve	uğraş	
vermemiz	gerekiyor.	
Biz	tekstilciler	zoru	severiz.	
Çalışarak	koşturarak	yarınlarda	
daha	iyi	günlere	ulaşacağımıza	
inanıyorum.	

 Bir dahaki sayıda buluşmak 
üzere; hoşça kalın...

Ateş çemberinden 
yAnmAdAn geçmeliyiz
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ürün talebine anında cevap verebilecek 
bir yapıda. Türkiye’nin o noktada hazır 
olduğunu çok rahatlıkla söyleyebili-
rim. Ama tabi şu anda bu gelişmeler 
önümüzdeki dönemde neyi gösterecek 
ona bakmak lazım. Rusya’nın Avrupa 
Birliği’nden 7,7 milyar dolar civarında 
bir hazır giyim ithalatı var ve bunun 
belki bir kısmı orada mağazası olan 
markalar olduğu için, o segmente 
girebilmemiz belki zorlayabilir. Ama 
onun haricindeki segmente baktığı-
mızda, özellikle lüks pazarda Avrupa 
Birliği’nin etkin olduğunu görüyoruz ve 
o noktada da Türkiye’de, oradaki boş-
luğu doldurabilecek çok ciddi firmala-
rımız var” dedi. Rakamsal hedeflerden 
de söz eden Tanrıverdi, bu hedefleri 
şöyle aktardı: “Türkiye’nin toplam 
hazır giyim ihracatı bu sene itibariyle 
yaklaşık olarak 19 milyar dolar’a yakın 
olacak. Türkiye o yüzden ihracatını bir 
anda 3 katına çıkartabilecek, 5 katına 
çıkartabilecek olanaklara sahip, yeter 
ki böyle bir talep olsun. Talep noktasın-
da bir artış olursa çok hızlı bir şekilde 
bu talebe cevap verebilecek bir alt yapı 
var Türkiye’de.”

“Türkiye dünyadaki
5 giyim üreticisinden biri”
Peki, Türkiye’deki giyim ihracatçıları, 
standartlar konusunda Rusya’dan 
destek bekliyor mu? Türkiye’nin bugün 
dünyadaki ilk 5 üreticiden bir tanesi ol-
duğunu belirten Hikmet Tanrıverdi’nin 
bu soruya yanıtı şöyle: “Biz dünyaya 
ürün satan bir ülkeyiz. 205 ülkeye 
geçtiğimiz yıl ihracat yapmışız. Bu 
anlamda baktığımızda ihracatı yapa-
bilmenin şartlarından birisi de güven-
likli ürünler satabilmeniz. Zaten belli 
noktada problemli bir ürün satabilme 
şansına sahip değilsiniz. Bir de Türkiye 
ucuz mal üretmiyor. Şu anda Avrupa 
Birliği’ne sattığı mallar, Çin’den gelen 
mallardan yüzde 40 daha pahalı sa-
tılıyor. Bu da Türk ürünlerinin daha 
kaliteli ve daha elverişli olduğunu 
gösteriyor. Ki Türkiye artık geçtiğimiz 
yıllarda hazır giyim ihracatında büyük 
markalara çalışa çalışa zaten belli stan-
dartları yakalamış noktada. Bu stan-
dartlar da her türlü denetimden geçen 
standartlar. Bugün Türkiye, Avrupa 
Birliği’ne çok rahat, problemsiz mal 
gönderebiliyor. "

UKRAYNA KRİZİ 
TEKSTİL İÇİN
FIRSAT OLABİLİR 
Ukrayna krizi nedeniyle kendisine yaptırım 
uygulayan ABD, AB, Kanada ve Norveç'ten gıda 
ithalatını kesen Rusya, bu ürünlerin temini için 
Türkiye’ye yöneliyor. Aynı yaptırımı tekstil
ürünlerine de uygulaması durumunda Türk
tekstil ve hazır giyim sektörü Rusya’ya
yapılan ihracatta yeni fırsatlar yakalayabilir.

Rusya'nın Ukrayna krizi nedeniy-
le kendisine yaptırım uygulayan 
ABD, AB, Kanada ve Norveç'ten 

yaptığı gıda ithalatını 1 yıllığına kes-
mesi, Türk şirketlerini hareketlendirdi. 
Rusya'nın aldığı karara göre ABD, 
Avrupa Birliği, Kanada, Avustralya 
ve Norveç'ten sığır, domuz, tavuk, 
balıketi, tütsülenmiş et, süt ürünleri, 
peynir, salam, yaş sebze meyve ve ye-
miş ithalatını geçici olarak yasaklandı. 
Rusya'nın bu ürünlerdeki ihtiyacını 
gidermek için kapısını çaldığı ilk ülke-
lerden biri ise Türkiye oldu. Ancak AB 
ile Rusya arasındaki gerilimin giderek 
arttığına işaret eden Türk şirketleri, 
önümüzdeki dönemde gıda ile birlikte 
tekstil ve otomotivde de Rusya ile da-
ha geniş işbirliği için zemin yokluyor. 
Rus basınında ise AB'den ithalatta 
tekstil ve konfeksiyona da kısıtlama 
geleceğine dair haberler çıkmaya baş-
ladı bile. Rusya’nın giyim sektöründeki 
ithalat için de Türkiye’ye yönelmesi 
noktasında bir gelişme beklediklerini 
ifade eden  İstanbul Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İH-
KİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Ama 
şu ana kadar bununla herhangi ilgili bir 
veri veya bir talep de gelmedi. Ama şu-
nu çok rahatlıkla söyleyebilirim: Türki-
ye hazır giyim sektörünün imalat yapısı 
itibariyle ve kapasitesi yapısı itibariyle 
Rusya’dan gelebilecek her türlü hızlı 



 

Kahramanmaraş’ta 23-25 
Ekim tarihlerleri arasında 
KTM2014 Tekstil Makineleri 

Fuarı, düzenlenecek.  Yerli ve ulus-
lararası tekstil sektör temsilcilerini 
buluşturacak ve B2B iş görüşmele-
rine fırsat yaratacak olan KTM2014 
Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri 
Fuarına tekstil sektörünün yoğun 
ilgi göstermesi bekleniyor. Tekstil, 
hazır giyim, kumaş ve iplik üretiminde 
önemli bir yer tutan Kahramanmaraş,   
KTM 2014  ile  uluslararası bir orga-
nizasyonun buluşma noktası olacak.
Binlerce metrekare  fuar alanlarında 
yüzlerce rakipleri ile birlikte müşte-
rilerinin ziyaretini bekleyen tekstil 
teknoloji üreticisi firmalar KTM 2014 
ile  binlerce firma arasından fark 
edilmeyi beklemeden direkt pazarın 
kalbinde müşterileri ile buluşacak-
lar, B2B görüşmeler, sempozyum 
ve panellere organizasyon fuarın 
çok ötesinde bir kimliğe kavuşacak. 
KTM2014  sadece tekstil ve kon-
feksiyon makineleri fuarından öte  
katılımcı ve ziyaretçileri ile de tam 

anlamıyla bir iş yaratma platformuna 
dönüşecek. Türkiye’nin en önemli 
ihracat iş kollarından biri olan tekstil, 
hazır giyim, kumaş ve iplik üreticileri 
de makine ve aksesuar üreticileri ile 
üç gün boyunca Kahramanmaraş’ta 
bir araya gelecekler. İlk kez gerçek-
leştirilecek olan KTM2014, 23 Ekim 
tarihinde kapılarını ziyaretçilerine 
açacak. Etkinlikte,makina ve teknoloji 
üreticileri ile tekstil ve hazır giyim 
profesyonelleri önümüzdeki dönem 
yatırımlarına  yeni teknoloji ürünleri-
ni inceleyerek karar verecekler.
KTM 2014 fuarının organizatörü ECR 
Fuarcılık’tan Ümit Vural ise uzun bir 
süredir yürütülen görüşmeler netice-
sinde tekstil sektörünün öncü birlik-
lerinden olan İTHİB ile resmi bir pro-
tokol imzaladıklarını vurgulayarak, 
“İTHİB ile tam bir uyum içerisinde 
çalışmalara devam edeceğiz. İTHİB’in 
verdiği destek fuar için çok önemli 
bir kazanım oldu. Akdeniz Tekstil ve 
Hammadde İhracatçıları Birliği (AT-
HİB) ile yapılan görüşmeler de olumlu 
sonuçlandı. KTM2014 Fuarı ile işbirli-

ğine ilişkin prensip de anlaştık ve çok 
kısa bir sürede resmi protokolü im-
zalayacağız. Fuarın İTHİB’den sonra 
ATHİB tarafından da desteklenmesi, 
uluslararası tanınmışlığına önemli 
katkı sunacak” diye konuştu.

Tekstil Zirvesi’nin
ev sahibi Maraş TSO 
“Tekstil Toprağına Dönüyor” teması ile 
2013 yılında ilki gerçekleştirilen Ulus-
lararası Tekstil Zirvesi de (UTZ) bu yıl 
KTM2014 Fuarı ile eş zamanlı düzenle-
necek. Zirvenin ev sahipliğini üstlenen 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Karaküçük yaptığı açıklamada 
“Kahramanmaraş Türk ve dünya teks-
tili açısından çok önemli bir noktaya 
gelmeyi hak ediyor. Uluslararası Tekstil 
Zirvesi’ne verdiğimiz destek devam 
edecek. Kahramanmaraş, son dönemde 
ulusal düzeyde tekstil sektöründe bü-
yük bir atılım içinde. Bu nedenle tekstil 
sektörüne yönelik fuarların ve etkin-
liklerin burada yapılması için her türlü 
desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

Tekstil sektöründe son 
yıllarda yoğunlaşan 
yatırımlar ve aldığı 
teşviklerle hızla büyüyen 
Kahramanmaraş, 23-25 
Ekim tarihleri arasında ilk 
kez düzenlenecek olan Tekstil 
Makinaları Fuarı KTM2014’e 
ev sahipliği yapacak.

TEKSTİL MAKİNELERİ
KTM2014’TE
GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR 

7Tekstil terbiye
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Başta gıda maddeleri, tarımsal 
hammaddeler, enerji hammad-
deleri ile mineral, cevher ve 

metaller gibi endüstriyel girdilerin 
fiyatlarından oluşan emtia fiyatları, 
ekonominin tüm birimleri tarafından 
dikkatle takip edilmesi gereken bir 
değişken. Emtia fiyatları ve fiyat di-
namikleri üretim, istihdam, büyüme 
ve enflasyon görünümünü etkileyen 
unsurlar arasında yer aldığından bü-
yük önem taşıyor. Son 10 yılda genel 
emtia fiyat endeksinde görülen hızlı 
artış eğiliminin gerisinde özellikle 
Çin ve Hindistan gibi gelişmekte 
olan ülkelerin güçlü emtia talepleri 
etkili olmuştur. Uzun vadede emtia 
fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı 
oluşturan talep değişimleri, 2012 yı-
lında enerji ve enerji-dışı emtia fiyat-
larında yaşanan gerilemenin de ana 
nedenini oluşturmuş. 2013 yılında da 
enerji haricindeki temel emtia grup-
larında önemli düşüşler kaydedilmiş. 
Başta etkileri halen devam eden 
küresel kriz olmak üzere, dünyanın 
önde gelen gelişmiş ekonomilerin-
deki yavaşlama ve buna bağlı olarak 

Çin’in üretiminde ve girdi talep artış 
hızındaki azalma son dönemde yaşa-
nan düşüşte ana neden olarak ortaya 
çıkmıştır. 
Bütün emtia piyasalarını etkileyen 
ortak faktörler bulunmakla birlikte, 
fiyat dinamikleri mal grupları arasın-
da değişiklikler göstermekte. Dünya 
Bankası emtia fiyat istatistiklerine 
göre, yıllık bazda ele alındığında, son 
on yılda ham petrol, doğal gaz ve kö-
mürden oluşan enerji hammaddeleri 
endeksi yüzde 139,8; tarım, metal 
ve mineraller ile gübrelerden oluşan 
enerji-dışı emtia fiyat endeksi yüzde 
80,7 ve altın, gümüş ve platinyumdan 
oluşan kıymetli metaller endeksi de 
yüzde 238,8 oranında artış göster-
miş.  Enerji dışı emtialar içinde yer 
alan tarım fiyat endeksi yüzde 76,9, 
metal ve mineraller fiyat endeksi ise 
yüzde 84,3 oranında artmış.  

Düşüş devam edecek
Buna karşılık, küresel ekonomik 
faaliyetlerin yavaşladığı ve makro-
ekonomik belirsizliklerin arttığı 2013 
yılında enerji fiyat endeksi yüzde 0,1, 

enerji-dışı emtia fiyat endeksi yüzde 
7,2, kıymetli metaller fiyat endeksi 
yüzde 16,9 oranında düşmüş. Enerji 
dışı emtialar içinde yer alan tarım 
fiyat endeksi yüzde 7,2, metal ve 
mineraller fiyat endeksi ise yüzde 5,5 
oranında azalmış. 
Dünya Bankası tarafından yapılan 
tahminlerde, 2014 yılında enerji fiyat 
endeksinin 2013 yılına göre, yüzde 
0,1, enerji-dışı emtia fiyat endeksinin 
yüzde 2,7, kıymetli metaller fiyat 
endeksinin ise yüzde 13 oranında 
düşmesi, buna ek olarak, enerji dışı 
emtialar içinde yer alan tarım fiyat 
endeksinin yüzde 2,4, metal ve mine-
raller fiyat endeksinin ise yüzde 1,8 
oranında azalması bekleniyor.  2025 
yılında ise, enerji fiyat endeksinin 
2013 yılına göre, yüzde 3,5, enerji-
dışı emtia fiyat endeksinin yüzde 1,7, 
kıymetli metaller fiyat endeksinin ise 
yüzde 19,1 oranında azalması beklen-
mekte. Söz konusu dönemde, tarım 
fiyat endeksinin yüzde 3,5 oranında 
düşeceği, buna karşılık metal ve mi-
neraller endeksinin yüzde 5,2 artaca-
ğı tahmin ediliyor.

EMTİA FİYATLARI 
GERİLİYOR

Küresel kriz ile birlikte gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlama 
Çin’in üretimde ve girdi talep artış hızındaki azalma emtia 
fiyatlarını geriye doğru çekiyor. 
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Febratex fuarı ilk olarak 1991 
yılında ziyaretçilerine kapılarını 
açan Güney Amerikanın en bü-

yük Tekstil organizasyonlarından biri. 
Brezilya’nın Blumenau şehrinde ger-
çekleştirilen organizasyon 2 yılda bir 
düzenleniyor. Fuarın katılımcı profilini 
tekstil makineleri, hammadde tedarik-
çileri, dokuma, terbiye, boya, baskı ko-
nuları, tekstil boya ve kimyasalları, oto-
masyon ve bilişim teknolojileri, ambalaj 
ekipmanları oluşturuyor.  Bu yıl 12-15 
Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 
fuarı 90 bin kişi ziyaret ederken,  318  
tekstil firması ürünlerini sergiledi. 

Fuarın gözdesi
dijital baskı makineleri 
Dijital baskı makineleri ve mürekkepleri 
sektörünün öne çıktığı fuarda Güney 
Amerika pazarının yüzde 70’ini MS 

markası hakim durumda. Brezilya’da 
reaktif dijital baskı boyasının yüzde 

70’ini Xenia firması satıyor. Dijital 
baskıya olan talep arttığı için özel-
likle pigment dijital baskı makinesi 
sergileyen firma sayısın oldukça 
yüksek olduğu gözlendi. Dijital bas-

kı sektörünün ardından fuarda ön-
ce çıkan sektör ise  tekstil makineleri 

oldu. Fuarda tekstil boya ve kimyasal 
alanında genel olarak Brezilya’lı lokal 

firmalar ağırlıklı olmakla birlikte global 
firmalardan da katılımın fazla olduğu 
gözlendi. Fuarın gerçekleştiği Blumenau 

kenti Santa Caterina eyaletinin en yeşil 
kenti, Alman kökenli disiplinli yapısı ve 
düzenli olması ile birlikte Brezilya’daki 
tekstil ve konfeksiyon sektörünün üre-
tim anlamında yüzde  35’ini oluşturuyor. 
Villa Germenia Park fuar alanında ger-
çekleşen Febratex Fuarı’na Türkiye’den 
dokuz tekstil firması katılım gösterdi. 
Fuara Brezilya’dan 291 firma katılırken, 
Çin’den 13, İtalya’dan 6, Hindistan’dan 
da 4 firma katıldı. Fuara katılan Türk fir-
ma yetkilileri, ülke katılımı olarak sıkın-
tılarının salonun sonunda yer almalarını 
bunun sebebi de fuar alanın yetersizliği 
ve katılan firmaların aynı yerde katılıma 
devam etmesinden kaynaklandığını dile 
getirdiler. Ana Organizatör FCEM’in dü-
zenlediği akşam yemeğinde Blumeanu 
Belediye Başkanı yeni yapılacak salon-
ların 2016 yılındaki fuara yetişeceğini 
söyledi. 

Güney Amerika’nın 
iki yılda bir Brezilya 
Blumenau kentinde 

düzenlenen en büyük tekstil 
organizasyonlarından biri 

olan Febratex Fuarı 12 
-15 Ağustos tarihlerinde 

gerçekleştirildi. Fuar bu 
döneminde de yoğun ilgi 

gördü. 

GÜNEY AMERİKA’NIN TEKSTİL 
FESTİVALİ: FEBRATEX 
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Katılımcı Ülkeler Sayı 

Brezilya 291 

Çin 13

Türkiye 9

İtalya 6

Hindistan 4

Uruguay 1

Peru 1

İngiltere 1

Almanya 1

Taiwan 1
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İstanbul’da düzenlenecek ilk 
Première Vision Fuarı’na yaklaşık 
150 dolayında tekstil firmasının ve 

5 bin profesyonel ziyaretçinin gelmesi 
bekleniyor. İstanbul, Première Vision 
Fuarları’nın uluslararası yayılımında, 
New York, Sao Paulo, Shangai ve 
Barcelona’dan sonra beşinci durağı 
oldu. Première Vision fuarlarının ulus-
lararası yayılımında Paris, New York, 
Sao Paulo ve Şangay’dan sonra 5’inci 
durağı olmaya hazırlanan İstanbul, 
Balkanlar, Asya ve Ortadoğu ülkelerine 
açılmada üs olarak kullanılacak. 29-31 
Ekim tarihleri arasında CNR Expo’da 
düzenlenecek olan fuara, yaklaşık ola-
rak yüzde 25 oranında yabancı ziyaret-
çinin gelmesi hedefleniyor. 

“İstanbul cazibe ve
yaratıcılık merkezi“
Türkiye’nin sektörde sadece bir ham-
madde ve ara mamul üreticisi kimliğini 
taşımadığını söyleyen Première Vision 
CEO’su Philippe Pasquet, tüketim anla-
mında da Türkiye pazarının hem nicelik 
hem nitelik hem de kalite anlamında 
gelişmekte olan bir pazar olduğunu be-
lirtti. Bu anlamda Türkiye’de sofistike 
ürünler üretildiğine dikkat çeken Phi-
lippe Pasquet, “Türkiye’de çok önemli 
üreticiler var. Örneğin; İSKO gibi dün-
ya denim piyasasında önemli bir yeri 
olanlar var. Gömleklik kumaşta Söktaş, 
yünlü kumaşta Yünsa, iplikte İskur gibi 
pek çok şirket var. Bu saydığım isimler 
dünyada önemli yerlerde olan firmalar. 
Türkiye’nin çok başarılı perakende zin-
cirleri var ve doğru, dinamik bir profil 

çiziyorlar” diye konuştu. İstanbul’un, 
Première Vision Fuarları’nın uluslara-
rası yayılımında 5’inci durağı olduğunu 
söyleyen Pasquet, İstanbul’un bir 
PV lokasyonu olarak seçilmesinin en 
önemli sebebini hem Avrupa ve Asya 
arasındaki fiziksel konumuna hem de 
moda dünyasındaki gerçek bir cazibe 
ve yaratıcılık merkezi olmasına bağladı. 
Türkiye’nin iç tüketimi, ihracatı, çevre 
ülkelerden gelen ziyaretçi ve müşteri 
çekme potansiyelini de inceleyerek ka-
rarlarını verdiklerini söyleyen Pasquet, 
“İstanbul, tekstil sektörü için bölgenin 
ortak tedarik noktası. Bununla birlikte 
uzun yıllardır sektörü tatmin edecek 
bir fuar düzenlenmiyor. Première Vi-
sion Istanbul, bu boşluğu, beraberinde 

getireceği artı değerleri seçicilik, yara-
tıcılık ve çok ulusluluk ile dolduracak. 
Pasquet, hâlihazırda bir cazibe ve teks-
til merkezi olan İstanbul’un, bu özellik-
leri daha da ön plana çıkacak” ifadeleri-
ni kullandı. Pasquet, fuara katılım sağ-
layan firma listesinde Türk firmalarının 
sayı anlamında başı çekmekle birlikte, 
fuarın uluslararası kimliği gereği İtal-
yan, Fransız, Portekiz, Alman, İspanyol, 
Avusturya, Hindistan firmalarının da 
fuarda yer alacağını belirtti.  

“Global marka çıkarmak
uzun bir süreç gerektirir”
Türkiye tekstil endüstrisini ve 
Türkiye’nin dünya tekstil pazarındaki 
konumunu değerlendiren Pasquet, 
“Türkiye tekstil üretimi ve talebi açı-
sından yükselen Balkanlar, İran, Irak, 
Rusya gibi bölgelere yakın bir lokas-
yonda yer alıyor. 2017’ye kadar toplam 
yüzde 16’lık büyüme öngörülen Türki-
ye ekonomisinin sanayi üretiminde ve 
ihracatta yüzde 17’lik payıyla tekstil 
ve hazır giyimdeki gücü etkileyici. 
Özellikle yaygın dağıtım ve mağaza zin-
cirlerine de sahip olan Türk hazır giyim 

PREMIERE VISION 
İSTANBUL'DA

Philippe Pasquet
Première Vision CEO’su 

Paris’te dünyanın en önemli kumaş fuarını düzenleyen ve Türk 
tekstil ve hazır giyim markalarının gelecek sezon trendleri 
hakkında fikir sahibi olmak için en sevdiği fuarların başında gelen 
Première Vision artık İstanbul’da da yılda iki kez düzenlenecek. 
29-31 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek PV 
İstanbul Fuarını tekstilciler dört gözle bekliyor. 
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ledi. Aynı yıl, Première Vision’un diğer 
ülkelerdeki fuarlarında ise 675 katılımcı 
ve 29 bin 281 profesyonel ziyaretçi yer 
aldı.

Hedef yüzde 25
yabancı ziyaretçi
Nihal Kaya, Paris’te düzenlenen fuarda 
ziyaretçilerin yüzde 75’inin Fransa 
dışından geldiğini ve yaklaşık 100’den 
fazla ülkeden ziyaretçi ağırlandığını 
belirterek, PV İstanbul’daki amaçlarının 
da uluslararası kimliği korumak olduğu-
nu söyledi. Genelde Türkiye’de yapılan 
tekstil fuarlarında uluslararası ziyaretçi 
oranının düşük olduğuna dikkat çeken 
Kaya, “PV İstanbul’da hedefimiz ilk fuar 
için konuşmak gerekirse yaklaşık yüzde 
25 oranında yabancı ziyaretçi. Bunlar 
ağırlıklı olarak Bulgaristan, Romanya, 
Rusya, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri 
gibi çevre ülkelerden ziyaretçiler” dedi.
 
“PV’de reddedilen firma sayısı 
katılımcı sayısından fazla”
Première Vision İstanbul’a katılacak 
firma sayısına da değinen Nihal Kaya, 
Première Vision fuarlarına kabul edi-
len firmalardan çok daha fazla sayıda 
firmaların reddedildiğini belirterek, 
“Toplam yedi ülkede düzenlenen PV 

etkinliklerinde 6 bin 400 seçilmiş katı-
lımcıya ev sahipliği yapılıyor. Première 
Vision’un DNA’sı diye tabir edebileceği-
miz aslında üç tane artı değer var. Bun-
lardan ilki seçicilik, bir diğeri sunduğu 
hizmetleri ve uluslararası perspektif. 
Seçicilikten kastımız diğer pek çok fuar 
firması gibi bize her başvuran firmayı 
kolaylıkla almıyoruz. Bunun için bir 
seçim komitesinden geçmeleri gereki-
yor. Bu fuara katılmak isteyen firmanın 
ürün kalitesi ve özellikle ürüne kattığı 
yaratıcılık en başta gelen ticari kriter.  
Dolayısıyla katılımcı sayısı odaklı ilerle-
miyoruz. Fakat PV İstanbul’da katılımcı 
hedefimiz 150, tahmin edilen ziyaretçi 
sayısı ise 5 bin olarak belirledik” şeklin-
de konuştu.

markaları gerek civar ülkelerde gerekse 
daha uzak coğrafyalarda emin adımlarla 
büyüyor. Türkiye’de gelecek vaat eden 
çok sayıda firma da var. Fakat global 
markalar çıkarabilmek için hâlâ kat 
etmesi gereken bir yol var. Zira global 
marka çıkarmak uzun bir süreç. Her şey-
den evvel çok yatırım, orijinal tasarımlar 
ve moda kültürü gerektiriyor. Prada’nın 
100, Zara’nın 40 yıllık bir geçmişi var. 
Paris’te de tasarım var fakat en iyileri 
Londra’dan çıkıyor. Çünkü en iyi tasarım 
okulları orada. Bu noktada tasarımın bu 
sektörde şart olduğunu söylemekte fay-
da var” şeklinde konuştu. 

“Türk tekstili dinamik bir
profil çiziyor”
Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün 
şimdiye kadar tüm Première Vision 
Fuarları’nda gerek katılımcı, gerekse 
ziyaretçileriyle oldukça dinamik bir 
profil çizdiğini belirten Philippe Pas-
quet, fuarlarda ürün sunan ülkeler 
arasında Türkiye’nin 3. sırada, ziyaretçi 
yoğunluğunda ise ilk 10’un içinde yer 
almasından duyduğu memnuniyeti ifade 
etti. 2013’te toplam 3 bin 692 katılımcı 
Première Vision Paris Fuarı’nda ürün-
lerini sergilerken, toplam 120 bin 932 
profesyonel ziyaretçi bu ürünleri ince-

Philippe Pasquet, “İstanbul, tekstil 
sektörü için bölgenin ortak tedarik 
noktası. Bununla birlikte uzun 
yıllardır sektörü tatmin edecek 
bir fuar düzenlenmiyor. Première 
Vision Istanbul, bu boşluğu, 
beraberinde getireceği artı 
değerleri seçicilik, yaratıcılık ve çok 
ulusluluk ile dolduracak.”  
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PAMUK FİYATLARI 
DÜŞÜŞE GEÇTİ

Tarım ve emtia uzmanı ve Orgin 
Agro Yönetim Kurulu Başkanı 
Alper Önel, pamuk fiyatlarının 

düşüşü ile ilgili açıklamalarda bulun-
du. Fiyatların uzun bir aradan sonra 
düşüş eğilimine girdiğini belirten 
Önel, "Bu durum pamukta net ithalat-
çı konumda bulunan Türkiye'ye olum-
lu yansıyacak. Tekstil ürünlerinde 
fiyatların düşmesi bekleniyor" dedi. 
Global piyasalardaki pamuk fiyatları-
nın düşüşünün ağırlıklı olarak ABD ve 
Çin pazarındaki gelişmelere bağlayan 
Önel şöyle devam etti : "ABD Tarım 
Bakanlığı (USDA) dünya pamuk üreti-
mini arttırmış ancak dünya tüketimini 
düşürmüştür. Buradaki artışın Hindis-
tan ve Amerikan pamuk mahsül bek-
lentilerinin iyi olması gösterilmiştir. 
USDA, genel pamuk ticaretinin yeni 
sezonla birlikte yaklaşık yüzde 13 
daha düşük olacağı buna görede 41.1 
milyon balyadan 35.6 milyon balyaya 
gerileceğini açıklamıştır. Bu düşüşün 
arkasındaki en önemli faktör Çin'in 
uygulamış olduğu politikadan kaynak-
lanmaktadır. Öncelikle dünya pamuk 
stoğunun yüzde 60'lık kısmını elinde 
bulunduran Çin'de bu seneye kadar 
fiyatlar devlet tarafından desteklense 
de bu sene değişiklik yaparak çift-
çiye peşin olarak destekleme primi 
verilmiştir. Fakat bu sene Çin'deki 
pamuk üretiminin geçtiğimiz seneye 
oranla az olacağı bilinmektedir. Fi-
yatlar üzerindeki diğer önemli etken 
ise dünyanın diğer önemli pamuk 
oyuncularından Amerika'da bu sene 
ekim alanlarında yaklaşık yüzde 9'luk 
bir artış olması ve hava koşullarının 
istenilen düzeyde devam etmesi 
üretimin ciddi anlamda artmasını sağ-
lamıştır. Böylece dünyanın en büyük 
pamuk ithalatçısı Çin'in zayıf talebi ve 

Amerika, Hindistan ve Pakistan'daki 
olumlu hava, fiyatları aşağıya çekmiş-
tir. NYBOT da fiyatlar her geçen düş-
mekte olup 70c/lb sent altına kadar 
gerilemiştir. Böylece Kasım 2012 den 
beri en düşük seviyeyi görmüştür. 
10 Temmuz 2014 itibariyle NYBOT 
Ekim sözleşme fiyatı 69.30 sent, 
kasım 69.02 sent ve mart 69.90 sent 
olarak açılmıştır."

Türkiye'de üretim desteklenmeli
Türkiye'nin uzun zamandır pamukta 
net ithalatçı bir ülke konumunda 
bulunduğuna da değinen Önel "Son 
yıllarda ülkemizde pamuk üretiminin 
yaklaşık yüzde 30 oranında azaldığını 
söyleyebiliriz. Yıllık tüketimimiz 1,5 
milyon üzerinde olan pamuk ancak 
üretimin bunun yarısını bile karşıla-
madığını söyleyebiliriz. Yıllık orta-
lama pamuk ithalatımız 750 bin ton 
civarında olup en fazla ithalat yapan 
ülke sıralamasında Çin'den sonra 
ikinci sıraya yerleşmiştir. Bunda uy-
gulanan yanlış tarım politikaları, yıllar 
itibarıyla tekstil sektöründe yaşanan 
olumlu genişlemelere bağlı olarak 
pamuk tüketiminin artması ve rakip 
ülkeler ile rekabet şartlarının olma-
ması temel nedenlerdendir" dedi. "Ül-
kemizde pamuk üretiminin sürdürüle-
bilirliğinin sağlanması, kaliteli pamuk 
üretiminin artırılabilmesi için pamuk 
üretimi desteklenmelidir" diyen Önel 
şöyle devam etti: "Diğer bir ifadeyle 
pamuk destekleme primleri dünya 
standartlarına göre ayarlanması 
gerekmektedir eğer destekleme ya-
pılmaz ise onun yerine gübre, mazot, 
ilaçlama gibi tarımsal girdi fiyatlarının 
düşürülmesi, girdiler üzerindeki KDV 
gibi vergilerin makul bir seviyeye çe-
kilmesi şeklinde destek verilmelidir."

Çin'in pamuk ithalatını azaltması ve dünya pamuk üretim 
merkezlerinde mahsül ile ilgili gelen olumlu hava, dünya 
pamuk fiyatlarını son 1,5 yılın en düşük seviyesine çekti.



 

13Tekstil terbiye

E-FATURA’DAN SONRA SIRA E-DEFTER’DE

OECD’DEN ‘GENÇ İŞSİZLİK’ UYARISI

e-Defter çözümü kullanmakla 
yükümlü firmaların dönüşüm 
süreçlerini tamamlamaları için 
son tarih 1 Ocak 2015. Firma-
lar 2014 Aralık ayı içerisinde 
başvurularını gerçekleştirmiş 
olmak zorundalar. e-Defter 
şirketlerin tasdik maliyetlerini 
yaklaşık yüzde 60 oranında 
düşürüyor, KOBİ’ler ayda 8 
bin TL’ye kadar tasarruf sağ-
layabiliyor. e-Defter uygula-
ması defterlerin kâğıt halinde 
basılması ve saklanması gibi 
zahmetli ve maliyetli işlemleri, 
elektronik ortamda kolayca 
ve çok daha düşük maliyetle 
yapma imkânı sunuyor. Orta-
lama ayda 10 bin sayfa defter 
tutan bir firmanın 5 bin TL 
civarında olan tasdik maliye-

ti, e- Defter'e geçildiğinde, 
yaklaşık yüzde 60 oranında 
azalıyor; kırtasiye masrafı 
sıfırlanıyor. Gelir İdaresi Baş-
kanlığı, küçük ve orta ölçekli 
bir firmanın e-Defter kullan-
maya başladığında ayda 8 bin 
TL civarında tasarruf edece-
ğini öngörüyor. e-Defter'e 
zorunlu geçiş yapacak olan 
20 bin mükellef firma var. 
Bu kapsamın genişlemesi ve 
mükellef firmaların artması 
gündemde. Bu firmaların ta-
sarrufuyla birlikte, ülke eko-
nomisi yılda 500 milyon TL'ye 
yakın tasarruf edecek. Öte 
yandan şirketler e-Defter ile 
kâğıt tasarrufu yaparak, iş sü-
reçlerini doğaya dost biçimde 
dönüştürmüş olacaklar.

Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü (OECD) Ge-
nel Sekreteri Angel Gurria, 
genç işsizlik oranının dünya 
ölçeğinde tehlikeli bir 
noktaya ulaştığına dikkat 
çekerek, "Kayıp bir nesil 
riski, hala gerçekçi bir risk 
olarak karşımızda duruyor" 
uyarısı yaptı. Gurria, genç-
lerin işsizliğinin tehlikeli 
bir noktaya geldiğini belir-
terek, dünyanın "kayıp bir 
nesil" riskiyle karşı karşıya 
olduğunu söyledi. Avrupa 
Konseyi Parlamenterler 
Meclisi'nin, OECD'nin yıllık 
faaliyetlerini değerlendir-
diği oturumunda konuşan 
Gurria, Yunanistan ve İs-
panya gibi ülkelerde yüzde 
50'yi geçen genç işsizlik 
oranına dikkati çekerek, 
"Kayıp bir nesil riski hala 
gerçekçi bir risk olarak 
karşımızda duruyor" dedi. 
Ekonomik krizin toplumda-

ki eşitsizlikleri artırdığını 
belirten Gurria, oluşan sos-
yal krizin hükümetlere ve 
kurumlara olan güveni de-
rinden sarstığını vurguladı. 
Gurria, OECD'nin işsizliğin 
azalması, büyümenin art-
ması ve kalkınma için pro-
jeler hazırladığını hatırlattı. 
Genel Sekreter, AKPM'nin 

toplumun nabzını tutan 
bir kurumun küreselleşen 
ve gelişen dünyada ken-
dini kaybetmiş hisseden 
insanların sözcüsü olduğu-
nu vurgulayarak, Meclisi 
OECD'nin yönlendirme 
politikalarına katkı sağla-
maya çağırdı. AKPM, her 
yıl küresel ekonomi pers-

pektifi ve Avrupa Konseyi 
değerleri çerçevesinden 
OECD'nin yıllık faaliyet-
lerini değerlendirdiği bir 
oturum gerçekleştiriyor. 
Bu seneki oturuma Avrupa 
Konseyi üyesi olmayan 
Şili, Meksika ve Güney 
Kore'den de parlamenter-
ler katıldı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
(ÇŞB) sektör temsilcilerinin bil-
gilendirmesini ve görüşlerinin 

alınmasını amaçlayan kimyasalların 
kayıt edilmesine ilişkin yeni düzen-
leme hakkındaki toplantı, İMMİB 
işbirliğiyle 26 Haziran’da Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Top-
lantıya Türkiye’deki büyük kimyasal 
üreticilerinden 18 firma ile birlikte 
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 
(TKSD), Türkiye Kimya, Petrol, Lastik 
ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası 
(KİPLAS) ve Kozmetik ve Temizlik 
Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) 
temsilcileri katıldı. Bakanlık yetkilileri, 
taslak yönetmeliğin nihai hale getirile-
bilmesi amacıyla sektör temsilcilerinin 
görüş ve önerilerini almaya devam 
etmek istediklerini ifade ettiler. 
ÇŞB Kimyasallar Yönetimi Dairesi 
Başkanı Yahya KESİMAL, Avrupa 
Birliği’nin (AB) Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlan-
ması Hakkında 1907/2006/EC sayılı 
REACHTüzüğü’nün ülkemizde uyum-
laştırılması amacıyla 12 Aralık 2011 
- 12 Aralık 2013 döneminde yürütülen 
REACH kimyasallar Projesi kapsamın-
da Kimyasallar Yardım Masası’nın ku-
rulduğunu belirtti. Kesimal, kimyasal 

kayıt sisteminin (KKS) oluştu-
rulduğu ve proje kapsamında 
REACH Tüzüğü'nün ülkemiz-

de uyumlaştırılmasına yönelik 
taslak yönetmelik hazırlandığı 
ifade ederek bu taslağın nihai 
hale getirilebilmesi amacıyla 
sektör temsilcilerinin görüş 
ve tavsiyelerini almak iste-

diklerini bildirdi. Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirmesi, İzni, Kısıtlanması 
(KKDİK) hakkında taslak yönetmeliği 
tanıtıcı sunum, kimyasallar.csb.gov.tr 
adresinden yayımlandı.
• Ön-kayıt uygulamasının ve tonaj 
bandı ve madde sınıflamasına göre 
değişen aşamalı kaydın öngörülme-
diği, aşamalı kayıt takvimi yerine 
31.12.2015- 31.12.2008 arasında tüm 
tonajların (yılda 1 ton üzeri) kayıt altı-
na alınması öngörülüyor
• Kayıt Dosyasının madde veri kimli-
ğine dair teknik dosya ile ≥ 10 ton/yıl 
için Kimyasal
Güvenlik Raporu oluşturulacak
• AB REACH Tüzüğü – kayıt dosyasın-
daki bilgilerden farklı olarak güvenlik 
bilgi formu,
sınıflandırma, maruz kalma, kulla-
nım, test özetleri, güvenli kullanım 
bilgisinin belgelendirilmiş kişilerce 
değerlendirilmesine ilişkin bir hüküm 
bulunuyor.
• Belgelendirilmiş kişilere ilişkin şart-
lar Ek 18’de belirtilecek
• Kimyasal Güvenlik Raporu’nun 
(KGR) hazırlanmasına yönelik projele-
rinin kabul olması durumunda çalışma-
ların 2016’da başlayacağı bildirildi.

Kısıtlamalar aşamalı aktarılacak
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, 
İzni, Kısıtlanması (KKDİK) taslak yö-
netmeliğine, REACH’teki kısıtlamalı 
maddelerin aşamalı olarak dâhil edi-
leceği belirtildi. Bazı Tehlikeli Mad-
delerin, Müstahzarların ve Eşyaların 
Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanı-
mına ilişkin Kısıtlamalar hakkında Yö-
netmelik kapsamında 9 girişle verilen 
kısıtlanan maddelere
daha sonra 20.03.2011 tarihli kısıt-
lama yönetmeliği ekindeki 11 madde 
eklendi. Taslak KKDİK Yönetmeliğinin 
yayımlanma tarihi ile birlikte yürürlü-
ğe gireceği, REACH’te yer alan diğer 
kısıtlamaların ise 31/12/2020 itibarıy-
la yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yürüttüğü 

REACH Kimyasallar 
Projesi kapsamında AB 

REACH Tüzüğü'nün 
Uyumlaştırılmasına yönelik 

hazırlanan yönetmelik 
taslağı, 18 Haziran 2014 

itibarıyla Kimyasallar 
Yardım Masası’nın internet 

adresindeki 
“Mevzuat” sayfasından 

yayımlandı.

TASLAK TÜRK-REACH’İ 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI
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Uluslararası çalışma normları; ça-
lışanların yararının gözetilmesi 
ve korunması amacıyla, ulusla-

rarası kabul gören ve kısa adı ILO olan 
çalışma örgütü tarafından izlenen ilke ve 
kurallardan oluşyor. Sanayi devriminden 
başlayarak giderek artan uluslararası ti-
caret, günümüzde küreselleşme boyutu-
na dönüşüp tüm dünyayı küresel piyasa 
haline dönüştürmüş bulunuyor. Küresel 
piyasada ayakta kalabilmek ve rekabet 
edebilmek için işletmeler, verimlilik, 

kalite ve birim zamanda daha fazla 
üretim için planlamalar yaparken, 

çalışanlar çalışma koşullarının 
korunması ve iyileştirilmesini 
arzu etmekteler.

Sosyal güvence açısından ülkeler arası çalışma sürelerindeki
farklılıkların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ancak bir

yıl içinde çalışma gün sayıları ve ortalama maliyetlere
ilişkin ülkeler arası karşılaştırmalara bakıldığında

emeğin küreselleşmesi ve ILO standartlarında küresel bir
uzlaşma beklentisi için hayli uzun ve zahmetli bir sürecin

yaşanmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor.

EMEĞİN KÜRESELLEŞMESİ 
MÜMKÜN MÜ? 
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Emek için uluslararası
normlar belirleniyor 
Ülkelerin ekonomik farklılıkları ile 
beraber, çalışma ilişkileri ve çalışan-
ların iş yaşamlarında korunmasına 
yönelik uygulamalar, iş gücü mali-
yetlerine yansımakta ve uluslararası 
pazarlara sunulan ürün ve hizmet 
fiyatlarında farklılıklara yol açarak, 
uluslararası pazarlarda rekabet eşit-
sizliğine neden olmakta. İşsizlik oranı 
yüksek ve sosyal güvence açısından 
zayıf ülkeler iş gücü maliyetlerinin 
düşüklüğü nedeniyle, gelişmiş ülke-
lerin uluslararası pazardaki rekabet 
gücünü olumsuz etkilemekte.  Bu du-
rum üretim yatırımlarının ucuz işgü-
cü olan bölgelere yönelmesine ve ge-
lişmiş ülkelerdeki işsizlik oranının gi-
derek artmasına yol açmasına karşın 
uluslararası çalışma normlarından 
taviz vermek istemeyen gelişmiş ül-
keler sosyal güvence açısından ülke-
lerarası farklılıkların giderilmesi için 
dünya genelinde sosyal politikalar 
oluşturulması için baskı oluşturmak-
ta.  Gelinen noktada ILO’nun belirle-
diği çalışma normları doğrultusunda 
eşit rekabet koşullarını sağlama dü-
şüncesi ile emeğin küreselleşmesinin 
sınırlarının belirlenmesi amaçlanıyor. 
Tüm bunlara karşın; aşağıdaki tab-
lolarda yer alan bir yıl içinde çalışma 
gün sayıları ve ortalama maliyetlere 
ilişkin ülkeler arası karşılaştırmalara 
bakıldığında emeğin küreselleşmesi 
ve ILO standartlarında küresel bir 
uzlaşma beklentisi için hayli uzun ve 
zahmetli bir süreç yaşanması kaçınıl-
maz görünmektedir. 

Ülke adı Bir işletmenin
yıl içerisinde 
çalıştığı gün sayısı

Hindistan 349

Pakistan 346

Güney Kore 340

Vietnam 335

Endonezya 334

Brezilya 332

Malezya 330

Tayland 330

Çin 325

Peru 318

Tayvan 318

ABD 316

Tunus 314

Bangladeş 312

Avusturya 310

Kolombiya 304

Türkiye 302

Fas 302

Arjantin 302

Avustralya 300

Meksika 294

Litvanya 292

Güney Afrika 292

İsviçre 291

İtalya 290

Polonya 290

Estonya 289

İrlanda 286

Belçika 282

Bulgaristan 282

Almanya 282

İsrail 278

Japonya 274

Çek Cumhuriyeti 260

İspanya 258

Portekiz 252

Slovenya 252

İngiltere 252

Fransa 215

Ülke adı Operator başına 
ortalama toplam 
maliyet (usd/
saat)

Operatör maliyeti 
Türkiye'de 100 
kabul edilirse diğer 
ülkelerin değeri

Bangladeş 0,62 11

Pakistan 0,62 11

Vietnam 0,74 14

Endonezya 0,95 17

Hindistan 1,12 20

Malezya 2,12 39

Tayland 2,26 41

Bulgaristan 2,33 43

Çin 2,65 48

Peru 2,78 51

Güney Afrika 2,94 54

Meksika 3,06 56

Fas 3,12 57

Tunus 3,18 58

Brezilya 3,22 59

Kolombiya 3,27 60

Arjantin 3,82 70

Türkiye 5,48 100

Polonya 5,70 104

Litvanya 7,25 132

Çek Cumhuriyeti 7,89 144

Estonya 8,09 148

Slovenya 9,39 171

Portekiz 9,64 176

Güney Kore 10,22 186

Tayvan 10,61 194

İsrail 12,86 235

ABD 17,71 323

İspanya 19,37 353

İtalya 22,67 414

İngiltere 24,01 438

Japonya 25,10 458

İrlanda 25,33 462

Almanya 30,03 548

Fransa 31,61 577

Belçika 34,77 634

Avusturya 35,42 646

Avustralya 38,67 706

İsviçre 51,36 937
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Premiere Vision Paris 
fuarının 16-18 Eylül tarihleri 

arasında düzenlenen ikinci 
döneminde 2015-2016 

Sonbahar/Kış trendleri 
belirlendi. Önümüzdeki 

sezon vitrinlerde sıkça 
karşılaşacağım formal 

kumaş, jarse ve baskı-desen 
kış trendleri gözler önüne 

serildi. 

Sonbahar- kış 2015/20616 sezonun-
da klasik formal giyim kumaşlarında 
farklı bir görünüm hakim. Daha karı-
şık ve üzerinde düşünülmüş kumaşlar 
geçen seneki gelişimi sürdürüyor. 
Düz kumaşlar, eskisi kadar alıcıların 
favorisi değil. Daha detaylı ve özel 
kumaşlara, tonal veya mikro ölçekli 
desenleri olan kumaşlara ilgi daha 
fazla. Takım elbise ve ceketlerde hafif 
bir parlaklık ile görülen kumaşlar, şık 
ve gündelik bir görünüm yaratıyor.
Lüks görünüm, nope ve tüylendiril-
miş finişler ile ortaya çıkarak pazen 
yapılara daha konforlu bir görünüm 

kazandırıyor. Kadifeler birçok doku-
mada önemli bir kumaş haline geliyor. 
Koyu renk zeminler, gölgeli ve koyu 
renkli damalı desenler ile tamamlanı-
yor. Karanlık ve saturasyonu düşük 
grili zeminler, damalar ile kontrast bir 
görünüm oluşturuyor. Dokulu tüvit-
lerde ise optik jakarlar ve monokrom 
renkler öne çıkıyor. 
Teknik modernlik, kadın giyim takım 
elbiselerinde güncel bir konu olarak 
öne çıkıyor. Mat sentetik kumaşlar, 
kalın ve çift katlı dokumalar ile birlik-
te kullanılıyor. Modern tüvitler, kalın 
ve belirgin yüzeyler ile öne çıkıyor.

15/16 Sonbahar - Kış formal kumaş analizi 

KUMAŞIN TRENDLERİNİ
PV BELİRLEDİ 

Siyah ve beyaz ticari anlamda tercih 
edilmeye devam ediliyor. Kazayağı, balıksırtı 

gibi mikro desenli örgüler takım elbiselerin 
vazgeçilmezlerinden. Mat buklet iplikler ve parlak 

kontrastlar ile optik görüntüler elde ediliyor. Bu 
kumaşlar, elbise ve takım elbiselerde, konforlu bir 

görünüm yaratıyor.

Grafik konstrüksiyonlar; tüvitler daha net 
ve daha grafik bir şekilde ortaya çıkıyor. Erkek 

giyimde yüksek kontrastlı renkler ve armürlü 
dokumalar optik illüzyon yaratırken, kadın giyimde 

atkı takviyeler ve parlak iplikler ile modern ceket 
ve elbiselere bir başka boyut ekleniyor.

Endüstriyel damalar; sofistike ve şık dama 
desenler, klasik kumaşlarda karşımıza çıkıyor. 

Parlak ve yün ceketler, sokaklarda sıkça 
görülüyor. Orta renkli gri monokromlar, mavi, 

kırmızı ve bordonun dokunuşları ile güncelleniyor. 
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Mikro desenli kumaşlar; mikro desenli 
gömlekler, çok çeşitli örgüler ile erkek formal 
giyimin favori parçalarından birisi olarak öne 
çıkıyor. İki ya da üç renkli kombinlerde, genelde 
beyaz kırmızı ve bordo veya lacivert tercih 
ediliyor.

Krep ve flok kumaşlar; formal kadın giyimin 
kışlık versiyonlarında dokulu takım elbiseler ve 
çift katlı kumaşlarda görülüyor. Elbise ve takım 
elbiseler mat filament iplikli kumaşlardan tercih 
edilirken, gömlek ve bluzlarda parlaklık tercih 
ediliyor.

Gölgeli dama desenler; geçen sene gördüğümüz 
koyu renkli damalar bu sezon zengin renkleri ile öne 
çıkıyor. Gri ve mavi zeminler, gömlekler ve takım 
elbiseler için mükemmel bir görünüm yaratırken; mélanj 
iplikler ile daha şık bir görünüm elde ediliyor. Görsel 
efektler mor, kırmızı, bordo ve kahverengiler ile elde 
ediliyor. 

3 Boyut;  boyutlu dokumalar özellikle ceket ve dış 
giyim için önemli bir alternatif oluşturuyor. Tek renkli ve 
öne çıkan dokuları ile boyutlu görünümü vurguluyorlar. 
Fitilli ve balıksırtı örmeli klasik seçeneklerin yanı sıra 
güncel flok ve örgü görünümlü optik polyester ürünler de 
tercih ediliyor.

Nopeli dokular; geleneksel takım elbise ve 
ceketlerde görmeye alıştığımız desenler, bu sezon 
daha renkli ve daha beyaz nopeli dokumalar ile 
karşımıza çıkıyor. Baskı veya dokumada takviyeli 
olarak elde edilen görünüm, doğal ve sentetik lifler 
ile beklenmedik bir boyut kazanıyor. Renklerde ise 
kırmızı ve mavi grafik bir görünüm yaratıyor. 

Optik görünüm; dekoratif desenler optik bir etki 
yaratıyor. Klasik balıksırtı ve kazayağı desenleri 
gömlekler, takım elbiseler ve astarlık kumaşlara 
ekstra bir boyut kazandırılıyor

Parlaklık; ipeksi parlaklık ile klasik ve formal kadın 
giyimi, ayna görünümlü veya cilalanmış bir düzeye 
taşınıyor. İpekli yünlüler, veya sentetik iplikler ile 
yumuşak drapeler ve yumuşak bir tuşe elde ediliyor. 
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Modern ve düz yüzeyler; daha mat, daha 
teknik ve daha plastik görünümlü kumaşlar kadın 

giyim marketlerinde görülmeye devam ediliyor. 
Çift taraflı veya çift katlı kumaşlar yumuşak tuşe 
ve mat renkler ile tercih edilirken, mikro desenli 

krep versiyonları ile zaman zaman parlak bir 
görünüm de yaratabiliyor.

Flu efektler; formal dış giyim ve ceketlik 
kumaşlarda, daha dokunsal ve yumuşak bir doku 
görülüyor. Tüylendirilmiş ve taranmış görünümler 

öne çıkıyor. 

Klasikler, geleneksel pazen kumaşlar, daha 
kalınlaştırılarak ceket ve dış giyim kategorilerinde 

tercih edilecek şekilde geliyor. Kalın yün kumaşlardaki 
yumuşak tuşe, aynı zamanda keçe gibi bir görünüm 

yaratıyor. Bej, devetüyü, gri ve beyaz kumaşlara aynı 
zamanda lüks bir görünüm veriyor.

Kadife; yumuşak kadife ve şardonlu kumaşlar, formal 
giyimde karşımıza çıkıyor. Daha dekoratif ve optik 
bir görünüm alarak, klasik sonbahar görünümünü 

yansıtıyorlar. Benzer bir şekilde kuşgözü desenleri, kaz 
ayakları ve fitilli yapılar formal görünümleri yaratmak için 

tercih ediliyor. 

Abartılı dokular; abartılı desenler, jarse ve 
örgülerde öne çıkıyor. Parlak keçeleştirilmiş yün 

üstler, yanar döner iplikli yünler ve alpaka ile 
polyamid karışımları şık bir görünüm sağlıyor.

Çift taraflı kumaşlar, zıt lifler, dokular ve kalınlıklar ile 
kumaşlarda bu sezon büyük bir kontrastlık yaratılıyor. Dış 
giyim, gömleklik kumaşlar, takım ebiseler ve formal giyim 

sektöründe bu tarz kumaşların hakim olduğunu görüyoruz. 
Çift katlı kumaşlar, nopeli pazenler ve kaplamalı tüvitler, 

sofistike renk kontrastları ile öne çıkıyor. nopeli pazenler ve 
kaplamalı tüvitler, sofistike renk kontrastları ile öne çıkıyor. 

Dokunsallığa ve yumuşaklığa vurgunun öne çıktığı sezonda, sıcak ve kalın örgüler de öne çıkıyor. Kalın makarna iplikler ve 
yapay kürkler de kullanılıyor. Yumuşak yünler, çift taraflı pazenler ve yarı şeffaf örgüler kozamsı bir form yaratıyor. Kapitoneli 
yapılar sezonda başı çekerken, cesur geometrik tasarımlar da öne çıkıyor. Teknik ve sportif görünümler, parlak görünüm ile 
tüketicilerin dikkatini çekecek. Erkek giyiminde, grafik damalar ve büyük oranlı geometrik desenleri öne çıkıyor. Mikro desen-
ler de yün ve pamuk karışımlarda tercih edilerek, klasik görünümler oluşturuyor. Kadın giyiminde şık elbiselerdeki akışkan ve 
metalik görünüm, folyo efektleri, çeşitli desenler ve dokunsallık destekleniyor.

15/16 Sonbahar - Kış Jarse Kumaş Analizleri
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Yumuşak dokunsallık; tüylü jarse 
efektleri, kozamsı formlar ve kabarık iplikler 
ile oluşturuluyor. Çift taraflı flu çizgiler, yün ve 
sentetik karışımlarda öne çıkan bir detay. Mat 
jarselerin yanı sıra ; parlak saten sentetikler spor 
bir hava veriyor.

Ultra yumuşak; sezondaki yüzey yumuşaklığı 
ve dokunsallığına olan vurgu çeşitli lüks yüzeylerin 
yaratılmasını sağlıyor.  

Parlak buklet iplikler; sezonda görülen buklet 
iplikler canlı renkleri ile dekoratif tüvit efektleri 
oluşturuyor. Geçen sezondaki doğal efektlerinden 
uzaklaşarak, canlanıyorlar.

Kapitoneli boyut; kabartılmış ve kapitoneli 
görünümler, kaz ayağı deseni ve geometrik 
desenler ile öne çıkıyor. Büyük motifler, tek renkli 
yün karışımlar ile yeni bir görünüm sağlarken metal 
etkili yapılar tercih ediliyor. 

Tekno-lüks; sportif görünümler, bu sezon daha 
parlak bir görünüm kazanıyor. Mikro desenler, dikişli 
geometrikler, petek desenleri ve ızgara desenleri 
öne çıkıyor. Poliamid, elastan ve viskoz karışımlar 
ile sofistike ve parlak bir görünüm kazanan ürünlerin 
yanı sıra, merserize ve koyu renkli pamuklular da 
tercih ediliyor.

Rölyef; rölyefli ve kabarık yapılar, düzensiz ve 
soyut bir görünüm yaratan desenler, jakarlar ile 
tamamlanıyor. Yırtık ve yıpranmış görünümler, 
soyut hayvan desenleri yine kabarık ve boyutlu bir 
şekilde görülüyor. 

Abrajlar; giyilmiş, eskimiş ve bozulmuş yüzey 
efektleri, jakarlar ve çift katlı jarseler ile sağlanıyor. 
Doku önemli bir detay olarak öne çıkarken, devoreler 
ve abrajlı görünümler de bu delikli ve boyutlu görünümü 
destekliyor. Yumuşak tonlu renklerden griler, kremler ve 
siyahlar bu trend arasında en popüler olan renklerden. 
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Motifler; çeşitli ve tarihsel desenler, barok 
dönemi andırıyor. Geçen kış sezonundan devam 

eden sanat desenleri ile yeni bir görünüm 
kazanıyor. Metalik iplikler ve tüylendirilmiş yünler, 

flu bir görünüm ekliyor.

Akışkan ve optik; daha akışkan görünümlü 
optik hava yaratan jarseler, geçtiğimiz 

sezonlarda gördüğümüz bir desendi. Bu sezon 
optik görünümlerin popüler olması ile retro ve 

sentetik görünümlerdeki soyut motifler popülerlik 
kazanıyor. 

Grafik jakarlar; geometrik jakarlar ve büyük 
damaların soyut ve monokrom bir görünüme 

büründüğünü söyleyebiliriz. Kabile etkili desenler 
ve grafik tasarımlar, pamuk ve sentetik iplikler ile 

dramatik efektler yaratılmasını sağlıyor.

Geometrik desenler; mikro desenler formal 
giyimde görülüyor. Özellikle erkek giyimde görülen 

desenler, renk ile ortaya çıkıyor. Tek renkli jakar 
desenler lüks bir görünüm yaratıyor ve gömlek 

ile polo yaka örmelerde sezon arası bir görünüm 
sunuyor.

Yağlı yüzeyler; ıslak görünümlü kaplamaların 
popüler olması ile, siyah ve parlak gri tonlar teknik 

finişlerde kullanılmaya başlandı. Örgüler, yün 
dikişler, parlak folyolar ve kapitone görünümlerin 

üzerine yapılan kaplamalar; metal bir görünüm 
yaratıyor.

Metalikler; yarı şeffaf ve gece parlayan 
jarseler, metalik jarselere sofistike bir 

alternatif sunuyor. Farklı oranlar ile çeşitli 
drapeli görünümler yaratan kumaşlar, 
viskoz, poliamid ve yün karışımından 

oluşuyor.

Dekoratif şeffaflık; ince jarseler, yarı şeffaf örgülerle 
oluşuyor. Sevimli ve romantik bir görünüm kazanan 

tasarımlar, jakar ve tığ işi görünümler ile destekleniyor. 
Popüler olan desenler arasında minik şal desenleri ve 

puantiyeler var. Lüks ipliklerden moher, kaşmir, angora 
ve yünlü karışımlar hem yumuşak hem de lüks bir hava 

kazandırıyor.
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Ağır kumaşlar; kadifeler, kürkler, peluşlar 
ve diğer ağır kumaşlar üzerine baskı lüks 
dokunulurluk eğilimini destekliyor.

Kontrastlar; çift katlı kumaşların yanında 
dantel, yün, jarse, kapitone, piko gibi 
kumaşlar; dokusal kontrastlıkarı ile önemli bir 
etki yaratıyor.

Çiçekli kamuflaj desenler; çiçek formları 
kamuflaj desenler ile birbirine geçmiş şekilde 
safari havasından bir etki ile karşımıza çıkıyor.

Desen bindirme; çiçek desenleri ile 
soyut desenlerin üst üste kullanıldığı baskılı 
kumaşlarla karşılaşılıyor. 

Baskılı ağır kumaşların öne çıktığı sezonda 3D boyutlu ve çift-yüzlü kumaşlar yaygın görülüyor. Kamuflaj, çiçek ve bunların üst 
üste görüldüğü desenler ile karşılaşıyoruz. Kültürel mirastan etkilenmiş kabile desenli baskılar, geometrik desenler bu sezon yi-
ne görülüyor. Tanınmış özgün sanat eserlerine elbise, mont ve bluzlar üzerinde sıkça karşılaşıyoruz.

15/16 Sonbahar – Kış baskı ve desen analizleri

Folklorik desenler; kadın giyiminde kabile, 
kültürel mirasın etkilediği geleneksel desenlerin 
daha cesur, daha grafik yaklaşım ile birlikte 
kullanıldığı görülüyor.

Popüler siyah ve beyaz baskılar; cesur 
bir renk güncellenmesi ile bu sezon karşımıza 
çıkmaya devam ediyor.
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Geometrik çini desenler, sonbahar toprak 
tonlarında Fas çinilerinden ilham alan zengin, 

süslü kültürel desenlendirmeler görülüyor.

Yeşillik, palmiye ve yaprak baskılar ile kış 
sezonunda tropikal hava yaratan temalar 

görülüyor. 

Şal deseni; zengin süslü şal desenleri 
sonbahar renk tonlarında sofistike his veriyor.

Çiçek baskılar, kenat hatları belirlenmiş çiçek 
baskılar kış sezonunda sıklıkla görülecek.

Boyutlu desenler; üç boyutlu desenler yeni yorumlar 
ile gelişmeye devam ediyor. Çiçeklerin, mat ve parlaklık 

karışımları, nakış detayları ve baskı işlemlerinin üç 
boyutlu kumaşlarda önemli bir yeri var. 

Çift yüzlü baskılar; Ön ve arkada farklı desenler 
ile süslenmiş kumaşlar popüler bir trend olarak ortaya 

çıkmaktadır. Karşıt renkler ve tasarımlar burada en etkili 
olanlardır.

Sanat ve el sanatları; süslü el 
sanatlarından ilham alan desenler sofistike 

bir his yaratıyor.

 Fırçalanmış, çizgili desenler; şerit 
battaniyeler, çizgili kürk, doğal keçeler ve 

pelüş dokular görülüyor.

Mürekkepli desenler, el-boyalı desenler ve 
eskiz baskılar geleneksel desenlere yeni enerji 

veriyor.  Tek Renk indigo mavi tasarımlar, otantik 
bir hava veriyor.
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Global elyaf tüketimlerine bir 
göz atarsak; dünya elyaf tü-
ketiminin yüzde 61’i sentetik 

elyaf, yüzde 39’u da doğal elyaf olarak 
gerçekleştiğini görüyoruz. 
Sentetik elyaf dağılımında yüzde 78 
ile poliester elyaf ilk sırada yer alırken, 
doğal lifler içerisinde de pamuk yüzde 
74 ile ilk sırada bulunuyor. Poliester 
elyafı 2012 verilerine göre 40 milyon 
ton tüketilirken, pamuk tüketimi 24,5 
milyon ton olarak gerçekleşmiş du-
rumda.
2000 - 2012 yılları arasında dünya 
nüfusu yüzde 20 artarken,  poliester 
elyafın tüketimi yüzde 112 artmıştır, 
pamuk elyafta ise artış yüzde 28 ola-
rak gerçekleşmiş.
Doğal elyafın, özellikle pamuk elyafın 
sentetiklere nazaran daha az artış 
göstermesinde en önemli etken, ekim 
alanlarının kısıtlı kalmasıdır. Pamuk 
üretiminin dağılımına bakacak olursak; 
en büyük pamuk üreticisi Çin, dünya 
pamuk üretiminin yüzde 27,5’ini kar-
şılamakta. Çin’i yüzde 25 ile Hindistan 
takip ederken, Pakistan ise pamuk 
üretiminin yüzde 11’ini karşılamakta. 
Kısacası dünya pamuk üretiminin 
yüzde 63’ü bu üç ülke tarafından kar-
şılanıyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde 
dünya nüfusunun yüzde 14 seviye-
sinde artacağı öngörülüyor. Bu süre 

içerisinde hem poliester hem pamuk 
elyafın tüketimlerinin yüzde 22 ora-
nında artacağı beklenmekte. Poliester 
elyaf tüketiminde 2000 yılından bu 
yana süren artışının 2050 yılına kadar 
aynı hızla devam edeceği, akrilik elyaf 
üretiminde yeni üreticilerin devreye 
girmemesi ve mevcut kapasitenin 
arttırılmaması nedeniyle 2050 yılına 
kadar artış öngürülmemektedir. Gele-
cek yıllarda en büyük tüketim artışının 

yüzde 66 ile rejenere selülozlarda ola-
cağı düşünülüyor.
Artan nüfus ve refah seviyesine bağlı 
olarak 2012 yılında 12,46 kilogram 
olan kişi başına düşen elyaf tüketi-
minin, 2050 yılında 15,79 kilograma 
çıkması beklenmekte. Ekolojik kısıt-
lamalara ve haslık isteklerine bağlı 
olarak boyalı poliester, rejenere selü-
loz  elyaf kullanımının yaygınlaşacağı 
öngürülüyor. 

Dünya nüfusunun artması 
ve farklı alanlardaki tekstil 

aplikasyonları nedeniyle 
dünyada elyaf tüketimi 

her geçen gün artıyor. 
2012 yılında kişi başına 

12,46 kilogram olan elyaf 
tüketiminin 2050 yılında 

15,79 kilogram olacağı 
bekleniyor. 

2050 YILLINDA DÜNYA 
ELYAF TÜKETİM EĞİLİMİ

Nüfus (Milyar)         2000 

5,8

2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012

7

2025

8

2050

9,5

Sentetik lifler (Milyon ton)   32,2 38,2 41,3 44,4 42,6 43,9 48,7 52,7 53,9 63,6 97,2

Polyester                        19,1 24,7 27,8 31,1 30,7 32 36 40 41 50 80

Polipropilen                                            6 6,5 6,5 6,4 5,9 6,1 6 6,2 7 7 10

Poliamid 4,1 3,9 3,9 3,9 8,5 3,3 4 3,7 3,9 4,5 5

 Akrilik                                                      2,7 2,6 2,5 2,4 1,9 2 2 2 2 2,1 2,2

Diğer 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 0 0 0

Doğal lifler (Milyon ton) 28,5 33,2 34,6 36 33,5 31,3 32,8 32,8 33,3 41,4 52,8

Pamuk 19,7 24,4 25,7 26,7 24,5 22,5 24 24 24,5 30 37

Rejenere selüloz 2,8 3,1 3,3 3,6 3,2 3 3,5 3,5 3,6 6 10

Yün 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1,2

Kenevir 4 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3 3

Keten 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,8 1

Rami 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

İpek 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Toplam 60,7 71,4 75,9 80,4 76,1 75,2 81,5 85,5 87,2 105 150

Kişi başına düşen Elyaf (kg) 10,47 12,46 13,13 15,79
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Tekstil ve hazır giyim sektörünün 
Ağustos ayı ihracat rakamları bir-
likte değerlendirildiğinde 2 milyar 

243 milyon 128 bin dolar olduğu görü-
lüyor. Otomotiv sektörü, Ocak-Ağustos 
döneminde 14 milyar 976 milyon 950 
bin dolar ihracat gerçekleştirirken, hazır 
giyim sektörü 12 milyar 715 milyon 250 
bin dolar, tekstil ise 5 milyar 908 milyon 
684 bin dolar gerçekleştirdi. Hazır giyim 
ve tekstilin toplam ocak-ağustos ihra-
catı ise 18 milyar 623 milyon 934 bin 
dolar ile otomotivi yine geride bırakıyor. 
Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden 
hazır giyim sektörü, ülkenin bir başka 
lokomotif sektörlerinden otomotiv sa-
nayii Ağustos ayında oturduğu liderlik 
koltuğundan kaldırdı. Temmuz ayına 
kadar en fazla ihracat geliri elde edilen 
ikinci sektör olan hazır giyim sektörü, 
Ağustos ayında 1 milyar 559 milyon 583 
bin dolarlık ihracatla kaptırdığı liderliği 
geri kazandı. İhracat geliri aylık 2 milyar 
doların altına inmeyen otomotiv sektörü 
Ağustos ayında yüzde 40’a varan bir dü-
şüşle 1 milyar 268 milyon 663 bin dolar 
seviyesinde kaldı. Bu rakamla otomotiv 
sanayi, hazır giyim ve kimya sanayinden 
sonra 3’üncü sırada yer aldı. Ağustos 
ayında tekstil sektörü ise 683 milyon 
545 bin dolar gerçekleştirdi.

7 ayda tekstil ve
hazır giyim artış kaydetti
İTKİB Ar-Ge ve Mevzuat Şubesinin 
hazırlamış olduğu verilere göre 2014 

yılının Ocak-Temmuz döneminde 
Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksi-

yon ihracatı 2013 yılının eş döne-
mine kıyasla yüzde 11,2 oranında 
artarak 10 milyar dolardan 11,2 
milyar dolara yükseldi. Yılın yedi 
ayında Türkiye’den dünyanın 
dört bir yanına 199 ülkeye hazır 
giyim ve konfeksiyon ihracatı ya-
pıldı. Hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatı Temmuz ayında ise yüz-
de 6,6 oranında artış gösterdi. 
Türkiye’nin genel ihracatı, 2014 

Ocak-Temmuz döneminde yüzde 5,7 
oranında artarak 87,7 milyar dolardan 
92,7 milyar dolara yükselirken, yedi aylık 
dönemde hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının Türkiye genel ihracatındaki 
payı yüzde 12’ye yükseliş gösterdi. Bu 
pay, 2013 yılında yüzde 11,4 oldu. 2014 
Temmuz ayında Türkiye’den 1,7 milyar 
dolar değerinde hazır giyim ve kon-
feksiyon ihracatı yapıldı. İhracat 2013 
Temmuz ayına göre yüzde 6,6 oranında 
artış gösterdi. Almanya, İngiltere ve 
İspanya, 2014 yılının Ocak-Temmuz dö-
neminde de Türkiye’nin en büyük ihracat 
pazarları olarak kaldı. En fazla ihracat 
yapılan 10 ülke içinde hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatının en yüksek oranlı 
arttığı ülkeler Polonya ve İspanya oldu. 
En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10 
ülkeye yapılan toplam 7,8 milyar dolarlık 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 11,2 
milyar dolarlık sektörel ihracatın yüzde 
70’ini oluşturdu. Tekstil ve hammaddele-
ri ihracatı ise 2014 yılının Ocak-Temmuz 
döneminde geçen yılın Ocak-Temmuz 
dönemine göre yüzde 8,1 oranında artış-
la 5,2 milyar dolara yükseldi. 2014 yılının 
Temmuz ayında tekstil ihracatı yüzde 
4,2 oranında artarken, aynı dönemde 
Türkiye genel ihracatı yüzde 0,1 oranın-
da azaldı, sanayi ihracatı ise yüzde 1,7 
oranında arttı. 2014 yılının yedi ayında 
Türkiye’den en fazla tekstil ve hammad-
deleri ihraç edilen ülkeler İtalya, Rusya, 
Almanya, İngiltere, Romanya, ABD, İran, 
Ukrayna, Bulgaristan ve Polonya olarak 
sıralanıyor. 

Ağustos ayının
şampiyonu hazır giyim
2014 yılının Ocak-Ağustos döneminde 
Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatı 2013 yılının eş dönemine kıyasla 
yüzde 11,2 oranında artarak 11,4 milyar 
dolardan 12,7 milyar dolara yükseldi. 
Yılın sekiz ayında Türkiye’den dünyanın 
dört bir yanında 201 ülkeye hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatı yapıldı. Hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörü, Ağustos 

Türkiye ekonomisinin 
yumuşak karnı olan 

cari açığın ilacı olarak 
adlandırılan katma değerli 

tekstil ve hazır giyim ihracatı, 
Türkiye genel ihracatında da 

en tepedeki yerini koruyor. 
Dünyanın en kaliteli ve 

tasarıma dayalı ürünlerini 
hızlı bir şekilde üreten sektör, 

Ocak-Ağustos döneminde 
hazır giyim ve tekstil 

toplamda 18 milyar 623 
milyon 934 bin dolar ihracat 
gerçekleştirerek bir kez daha 

otomotivi geride bıraktı. 

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM 
İHRACAT ŞAMPİYONU 
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ayında yüzde 11,6 oranında arttı. 2014 
yılının sekiz ayındaki aylık ihracat de-
ğerleri 2013 yılı aylık ortalama 
ihracat için hesaplanan 1,448 
milyar dolar değerin üzerin-
de kaldı. Türkiye’nin genel 
ihracatı, 2014 Ocak-Ağustos 
döneminde yüzde 5,3 oranında 
artarak 99,3 milyar dolardan 
104,6 milyar dolara yükseldi. 
2014 Ocak-Ağustos sekiz aylık 
dönemde hazır giyim ve konfek-
siyon ihracatının Türkiye genel 
ihracatındaki payı yüzde 12,2’ye 
yükseldi. Bu pay, 2013 yılında 
yüzde 11,5 oranındaydı. Bu rakam-
lar ışığında, 2014 yılının sekiz ayı 
itibarıyla, sektörel ihracatın genel ihra-
cattan daha iyi bir performans gösterdiği 
söylenebilir. Diğer yandan, hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatının 2014 Ocak-
Ağustos döneminde sanayi ihracatında 
payı da yüzde 15,4’e yükseldi. Bu pay, 
2013 yılında yüzde 14,7 düzeyinde idi. 
2014 Ocak-Ağustos döneminde sanayi 
ihracatı yüzde 6 oranında artarken, hazır 
giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 
11,2 ile yüksek oranlı artması, sektörel 
ihracatın sanayi ihracatındaki payının 
artmasına yol açtı. 2014 Ağustos ayında 
Türkiye’den 1,6 milyar dolar değerin-
de hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 
yapıldı. İhracat 2013 Ağustos ayına 
göre yüzde 11,6 oranında arttı. 2014 
Ocak-Ağustos döneminde en fazla hazır 
giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan 
ilk 10 ülkede yüzde 0,7 ile yüzde 41,9 
arasında değişen artışlar oldu. En fazla 
ihracat yapılan ülkeler; Almanya, İngil-
tere, İspanya, Fransa, Hollanda, İtalya, 
Irak, Danimarka, ABD, Polonya olarak 

sıralandı. Türkiye’nin hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatının yaklaşık dörtte 
üçü, 28 AB ülkesine yapılmakla birlikte, 
hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 
yıllardır gayret ve istikrarla sürdürdüğü 
pazar çeşitlendirme çalışmaları sonucun-
da İsrail, Mısır, Suriye, Tunus, İran gibi 
alternatif pazarlarda da önemli ihracat 
artışları elde edildi. Ürün grubunda ise 
örme giyim eşyaları ve aksesuarları, 6,8 
milyar dolar ile ihracatı en fazla artan 
ürün grubu oldu. İkinci büyük ürün 
grubu 4,3 milyar dolar ihracat değeri ile 
dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlar, 
üçüncü ise 1,5 milyar dolar ile ev tekstili 
ürünlerinin de içinde yeraldığı diğer 
hazır eşya ürün grubu oldu. Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 
açıklanan verilere göre, giyim eşyası ima-
lat sanayiinde kapasite kullanım oranı 
2014 yılının Ağustos ayında yüzde 78,1 
oldu. Türkiye’nin tekstil ve hammadde-
leri ihracatı, 2014 yılının Ocak-Ağustos 
döneminde geçen yılın Ocak-Ağustos 
dönemine göre yüzde 8,4 oranında artış-

la 5,9 milyar dolara yükseldi. 2014 yılının 
sekiz ayında tekstil ihracatının seyri 
incelendiğinde dalgalı bir şekilde arttığı 
görülüyor. 2014 yılının Ağustos ayında 
tekstil ihracatı yüzde 11 oranında arttı. 
Ülke bazında bakıldığında, 2014 yılının 
sekiz ayında Türkiye’den en fazla tekstil 
ve hammaddeleri ihraç edilen ülkeler 
İtalya, Rusya, Almanya, İngiltere, Ro-
manya, İran, ABD, Ukrayna, Bulgaristan 
ve Polonya olarak sıralanıyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 
açıklanan verilere göre, tekstil ürünleri 
imalatında kapasite kullanım oranı Ağus-
tos ayında, bir önceki aya  göre yüzde 0,6 
oranında düşerken, 2013 yılının Ağustos 
ayına göre de yüzde 1 oranında arttı.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerini 
etkileyen küresel gelişmeler
2014 Ağustos ayında ihracat sektör-
lerimizi etkileyen olayların başında, 
Türkiye’nin yanıbaşında Ortadoğu ve 
Karadeniz’in kuzeyinde devam eden 
bölgesel sorunların ve jeo-politik kriz-
lerin Türkiye ihracatına ve ekonomisine 
olumsuz etkilerinin devam etmesi yer 
almaktadır. Siyasi krizin yanı sıra sıcak 
çatışmaların da yaşandığı Ukrayna ile 
Rusya’ya ihracat düşüşü Ağustos ayında 
da devam ederken, uluslararası yaptırım-
ların etkisiyle Rusya’ya ihracattaki dü-
şüşün önümüzdeki dönemde de devam 
etmesinden endişe ediliyor. Rusya’nın 
kendisine yaptırımlar uygulayan AB ve 
ABD’ye başta gıda ve tarım ürünleri 
olmak üzere karşı yaptırımlara gitmesi 
ve bu yaptırımların diğer sektörlere de 
yayılma olasılığının güçlü olması, ihracat 
sektörlerimizin son dönemde Rusya ve 
diğer pazarlarda yaşadığı kayıpları telafi-
si adına bir fırsat olarak görülüyor.

Türkiye’nin ihracatının 
ortalama kilogram değeri 
1,5 dolar düzeyinde  
bulunuyor. Tekstil 
ihracatında bu rakam
10-15 dolara, hazır giyim 
ve konfeksiyon  ürünlerinde 
ise 20-25 dolara kadar 
ulaşabiliyor.
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sektör gündemi

Önümüzdeki Şubat ayında 
eş zamanlı düzenlenecek 

olan Texpo Eurasia (32. 
Uluslararası Örgü, Nakış, 

Çorap, Baskı, Dar Dokuma 
Makineleri, Yan Sanayileri, 
Tekstil Terbiye Makineleri 
ve Kimyasalları Fuarı),12. 

Uluslararası İstanbul 
İplik Fuarı ve İfexpo (12. 

Uluslararası İstanbul İç 
Giyim, Çorap Fuarı) Fuarları, 

Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde tekstil sektörünü 

bir araya getirecek.

Türkiye’nin köklü fuar organiza-
törü Tüyap, önümüzdeki Şubat 
ayında, tekstil sektörünün en 

kapsamlı üç fuarını eş zamanlı olarak 
düzenleyerek, önemli bir sinerji yarat-
mayı hedefliyor. Tekstil makine sektö-
rünün tüm ürün gruplarının sergilen-
diği Texpo Eurasia ve Uluslararası İs-
tanbul İplik Fuarları 5-8 Şubat, iç giyim 
üreticilerinin tüm güçleriyle yer aldığı 
İfexpo Fuarı ise 5-7 Şubat tarihlerinde, 
75’ten fazla ülkeden 30 bin sektör pro-
fesyonelini bir araya getirecek.

12. Uluslararası
İstanbul İplik Fuarı
İplik hammadde ve üretim teknoloji-
leri yatırımlarının arttığı, dünyanın en 

büyük 5 pamuk üreticisi ülkenin yer 
aldığı Avrasya Bölgesi'nde, Uluslara-
rası İstanbul İplik Fuarı bölgenin ticari 
buluşma merkezi olarak ön plana 
çıkarken, katılımcılar ve ziyaretçiler 
ihracat imkanlarını arttırıyor, potan-
siyel müşterileri ile bir araya geliyor, 
yeni dağıtım kanallarına ulaşıyor ve 
satış süreçlerini hızlandırıyor. Bilin-
diği üzere dünyanın en kapsamlı iplik 
fuarlarından biri olarak gösterilen 
Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 75’in 
üzerinde ülkeden gelen katılımcı ve 
ziyaretçileriyle küresel iplik ticaretine 
yön veren bir satış ve pazarlama plat-
formu haline gelmiş durumda. Ulus-
lararası iplik sektörünün en önemli 
ticari buluşması olan fuar, yeni pazar-

lara ulaşmak isteyen iplik firmaları için 
kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak 
göze çarpıyor. 

Tekstil Makinelerinin
Görkemli Şovu  
Texpo Eurasia Fuarı ise tek başına 
ihracat rakamları üzerinde etkili olan 
bir organizasyon. Makine İhracat-
çıları Birliği verilerine göre Türkiye 
tekstil ve konfeksiyon makineleri 
ihracat rakamları, yılın ilk yarısında 
geçen senenin aynı dönemine göre 
117 milyon dolardan 130,5 milyon 
dolar seviyesine ulaşarak yüzde 11,6 
oranında artış sağladı. Bu dönemde 
gerçekleştirilen Texpo Eurasia 2014 
fuarının yarattığı uluslararası tica-

TEKSTİLİN 
ÜÇ FUARI
BİR ARADA 
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ise, ev ve plaj giysileri ve nakış işleme 
firmalarının da fuarda yer alması ola-
cak. Renkli ve desenli koleksiyonlarıyla 
iç giyim ve çorapta günün modasını 
yansıtan fuar kapsamında; bayan in-
ce çorap, soket çorap, külotlu çorap, 
erkek çorap, çocuk çorap, bebe koton 
çorap, spor çorap, teknik çorap, çorap 
yan sanayi ve aksesuarları, bayan/er-
kek/çocuk/bebe iç giyim, fonksiyonel iç 
giyim, termal iç giyim, dikişsiz iç giyim, 
korse, pijama, gecelik, sabahlık, ev giy-
sileri, spor giyim-eşofman, t-shirt-tayt, 
iç giyim yan sanayi ve aksesuarları, 
mayo, bikini, deniz şortu, plaj giysileri, 
yan sanayi ve aksesuarlarına kadar en 
son tasarımlar profesyonel ziyaretçile-
rin beğenisine sunulacak. 2015 yılında 
İfexpo’da özel bir bölümde sergilene-
cek olan mayo ve deniz giysileri,  yeni 
sezonun, fuşya, turkuaz, sarı, turuncu 
gibi pastel renklerinin yanı sıra siyah ve 

beyaz gibi geleneksel renklere de yer 
veren koleksiyonları, doğanın bütün 
sıcaklığını şık ve dokulu kumaşlarla 
harmanlayan yenilikçi tasarımları pro-
fesyonel ziyaretçilerle buluşturacak.
Göz alıcı defileler, moda showları ve 
etkinliklerle renklenen IFEXPO 2015, 
en son tasarım ve trendleri eşsiz görsel 
show ile sunuyor.

Tekstil makine sektörünün tüm 
ürün gruplarının sergilendiği 
Texpo Eurasia ve Uluslararası 
İstanbul İplik Fuarları 5-8 
Şubat, iç giyim üreticilerinin 
tüm güçleriyle yer aldığı İfexpo 
Fuarı ise 5-7 Şubat tarihlerinde, 
tekstil profesyonelini bir araya 
getirecek.  

ret fırsatlarının, söz konusu ihracat 
rakamlarının artışında etkin bir rol 
oynadığı öngörülüyor. 

İfexpo 2015
İfexpo 2015 Fuarı ise, yeni buluşmasın-
da da nitelikli ziyaretçiler ile sektörün 
önde gelen üretici firmalarını bir araya 
getirecek. İç giyim ve çorap sektörünün 
en önemli çatı kuruluşlarının desteği 
ile düzenlenerek sektörü yurtdışına 
taşıyan İfexpo, bu yıl düzenlenen bu-
luşmasında yurtiçinden 6 bin 368, yurt-
dışından ise 60 ülkeden bin 312 sektör 
profesyonelini ağırlamıştı. Fonksiyon 
ve tasarımın birleştiği zengin ürün 
grupları ile iç giyim ve çorap dünyasının 
vitrini olan İfexpo’nun yeni sürprizi 

2012

39 ÜLKE

54 ÜLKE

60 ÜLKE

2013

98
3

46
2

1.3
12

2014

Yurt dışı Ziyaretçi Sayısı

YURT DIŞI
ZİYARETÇİ
SAYISINDA

2012 2013

6.
52

9

5.3
52 7.6

80

2014

ZİYARETÇİ 
SAYISINDA

ARTIŞ

%
43 3

KAT
ARTIŞ

Toplam Ziyaretçi Sayısı

İFEXPO FUAR İSTATİSTİKLERİ

11.ULUSLARARASI İSTANBUL
İPLİK FUARI İSTATİSTİKLERİ

56 İLDEN
ZİYARETÇİ

72 ülkeden

36 ülkeden

21.467
555

56 İlden fuarı ziyeret eden tekstil 
üreticileri sektöre öncülük eden 

katılımcı firmalarla birebir
görüşmek ve son teknoloji ürünleri 

yerinde inceleyip sipariş verme
fırsatını yakaladılar.

Profesyonel ziyaretçi ağırladık

firma ve firma 
temsilciliği ürün 
ve hizmetlerini 

sergiledi
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bölgesel yaklaşımlar - Bursa

Bursa’da Gürsu Organize Sanayi 
Bölgesinde 1992 yılında bayan 
giyim sektöründe baskılı ve düz 

boyalı kumaş üretim ve ticareti ile baş-
layan İlay Tekstil, dijital baskı üretimi 
ile adından söz ettiriyor. İlay Tekstil 
Fabrika Müdürü Fikri Işık firma olarak 
devamlı farklılık yaratmayı üretimle-
rinin olmazsa olmazı olarak benim-
sediklerini dile getirerek, bu amaca 
yönelik her türlü dokuma, örgü, makine 
parkuru, üretim süreçleri ve pazarlama 
parametrelerini kullandıklarına dikkat 
çekiyor. 

Dijital baskının ilk uygulayıcısı
İlay Tekstil’in dijital baskı yaklaşımı-
nı ela alan Fikri Işık, İlay Tekstil’in 
Türkiye’de dijital baskı prosesini üretim 
amaçlı kullanmaya başlayan ilk firma 
olduğuna dikkat çekiyor. Dijital baskı 
konusunda İlay Tekstil olarak kısa za-
manda çok önemli yatırımlar yaptıkları-
nı söyleyen Işık, gelinen nokta itibariyle 
firma olarak dijital baskı kapasitelerini 
günlük 35 bin metretül rakamına ulaş-
tırdıklarını söylüyor. Fikri Işık, bu kapa-
sitenin arttırılması için gerekli fizibilite 
çalışmalarını da halen sürdürdüklerini 

söylüyor.  Türk kumaşının gelecekte 
dünyadaki konumuna da değinen Fikri 
Işık, özellikle bayan üst giyim sektö-
ründe markalaşma çalışmalarına önem 
verdiklerini söylüyor. Fikri Işık, firma 
olarak Türk kumaşının global pazarda 
marka ortaya çıkarması için uğraştıkla-
rını söylüyor. 

Çevre konusu
önemini arttırıyor 
Firma olarak çevre bilincini önemse-
diklerini belirten Fikri Işık, İlay Tekstil 
olarak bu konuda yapılan çalışmalara 
her platformda destek verdiklerini söy-
lüyor. Firma olarak Gürsu Yeşil Çevre 
Arıtma Tesislerinin hayata geçirilmesi 
için kurucu ortak olarak maddi ve ma-
nevi görevlerini yerine getirmiş olmak-
tan gurur duyduklarını ifade ederek, 
çevre konusunun öneminin her geçen 
gün sanayide daha çok öne çıktığını 

gözlemlediklerini söylüyor. 
İlay Tekstil olarak çevre konusunda ya-
pılan her türlü bilinçlenme faaliyetti ve 
tedbirin yayında olduklarını ifade eden 
Fikri Işık, firma olarak bu konuda yapı-
lan her türlü çalışma ve girişime destek 
verdiklerine dikkat çekiyor. Bu konuda 
tek sıkıntılarının gerek yasa koyucu-
ların, gerek ise çevre örgütlerinin ve 
müşterilerinin samimi davranmadıkları 
konusunda kaygı duymaları olduğunu 
söyleyen Işık, “yapıyormuş gibi” dav-
ranış tarzının konuyu sulandırdığını ve 
haksız rekabettin ortaya çıkmasına yol 
açtığına vurgu yapıyor. 

Enerji maliyetlerine
önlem alınıyor 
Enerji maliyetlerini azaltmak için firma 
olarak uyguladıkları önlemlere de deği-
nen Fikri Işık, “Firmamız artan maliyet 
baskıları ve çevre faktörü nedeniyle 

Bursa’da faaliyet gösteren 
İlay Tekstil, Türkiye’de dijital 
baskı prosesini üretim amaçlı 

kullanmaya başlayan ilk 
firma olarak dikkat çekiyor. 

Kısa zamanda sektörde 
önemli bir yere gelen firma, 

çevre, enerji maliyetleri 
ve sektörün yaşadığı bir 
çok soruna odaklanarak 

gelişimini sürdürüyor. 

DİJİTAL BASKIDA BİR 
ÖNCÜ: İLAY TEKSTİL 

Fikri Işık 
İlay Tekstil

Fabrika Müdürü 
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son bir senede ciddi anlamda bu konu-
yu üretim aşamasında birinci önceliği 
olarak ele alıyor. Bu bilinçle işletme-
mizde yer alan kızgın yağla çalışan tüm 
makinelerimiz doğal gaza dönüştürül-
müş durumda. Elde bulunan yüksek 
floteyle çalışan düz boya makinelerimiz 
çok kısa flotteyle çalışılan airflow ma-
kineleri ile peyderpey değiştirilmiş ve 
değiştirilecek. Ayrıca mümkün olabilen 
tüm ön işlemlerde çektirme işlemi 
terk edilip soğuk bekletme ve kontinu 
sistemlere geçilmiş durumda. Yine di-
jital baskıda artan payımızla  rotasyon 
baskının getirdiği birtakım ek sıkıntılar 
bertaraf edilmiş durumda. Gerek düz 
boya bölümünde, gerek ramlarda ve de 
kontinü sistemlerde ısı geri kazanımı 
sistemleri devreye alındı. Son aşama 
alarak fabrikamızın enerji harcayan tüm 
makinelerinde bağımsız sayaç sistemi-
ne geçilecek” diyor. 

“TTTSD, daha etkin olmalı”
Gümrük korumaları ile ilgili düşüncele-
rini de aktaran Fikri Işık, şu anki mevcut 
önlemleri yeterli bulmakla beraber, 
ithal edilen mamul tekstil ürünlerinde 
gümrük oranlarının daha fazla arttı-
rılması görüşünde olduklarını ifade 
ediyor.  Türkiye Tekstil Terbiye Sana-
yicileri Derneği’nin yaptığı faaliyetlere 
de değinen Fikri Işık, “Derneğin gerek 
sektörümüzün sıkıntılarının çözülme-
sinde, sektörün gelecekteki yapılanması 
hakkında yasa koyucucu ve kamuoyu 
önünde daha proaktif olması gerektiği-
ni düşünüyoruz. Keşke Türkiye Tekstil 
Terbiye Sanayicileri Derneği, Tüsiad 
gibi bilinen ve ağırlığı olan bir dernek 
algılanmasına sahip olsa… Derneğimi-
zin kendi söyler kendi dinler tarzından 
süratle çıkıp ,çok daha bilinen Türk 
tekstil sektöründe ağırlığı her kesimce 
hissedilen,kamuoyu yaratabilen  aktif 
konuma geçmiş halini doğrusu çok ar-
zuluyoruz” diyor. 

Terbiye sektörü
eleman sıkıntısı yaşıyor 
Tekstil terbiye sektöründe önemli 
sorunlardan birinin de eleman sıkıntısı 
olduğuna değinen Fikri Işık, “Maalesef 
son iki yılda artan bir hızla işletmeleri-
mize yeterli seviyede yeni elaman bu-
lamıyoruz. Şu an ki genç nesil iş tercih-
lerinde rahat çalışma ortamı aramakta 

ve işletmelerimizin baskı,düz boya 
gibi boya ve kimyasallarla haşır neşir 
olduğumuz bölümlerinde çalışmayı iste-
memektedirler.Daha az ücrete hizmet 
sektörlerinde çalışmayı tercih ediyor-
lar. Bu da insan kaynakları açısından 
son derece sıkıntılı bir döneme girildiği 
kanaatindeyim. Firmalarda çalışanlar 
sektördeki özellikle yeni açılan diğer 
işletmelerden kalifiye elemanları daha 
yüksek bir ücretle işe almaktadırlar. Bu 
da işletmelerimizde boşluklara yer aç-
makta, ücretler ve sosyal ek desteklerin 
maliyeti hızla yükselmekte. Bu sektörü-
müz için ciddi bir sorun olup, eğer çare 
bulamazsak hızla yükselen dalgalara 
dönüşebilir. Bunun için insan kaynakları 
uzmanlarının, toplum bilimcilerinin ve 
devlet politikalarının yeni nesile uygun 
ortak çözümler üretmeleri elzemdir. 
Aksi takdirde global ortamda rekabet 
direncimiz azalacak ve bazı işletmelerin 
yaptığı gibi kaçak sigortasız işçi çalış-
tırarak haksız rekabete yol açabilecek. 
Umarım bu konuda yenilikçi geleceğe 
bakarak akılcı çözümler bulabiliriz. Bi-
zim sektörde nihai müşterilerimizi iç ve 
dış pazarda konfeksiyoncu meslekdaş-
larımız oluşturuyor. Bu konuda da müş-
terilerimizin bazı görüşlerini fırsatını 
bulduğum için kısaca değinmek isterim. 
Osmanbey giyimcileri adlandırabile-
ceğimiz bu partnerlerimiz, özellikle 
Rusya ve eski Rus cumhuriyetlerindeki 
pazarlarımızda Avrupalı özellikle İtal-
yan üreticilerin çok uygun fiyatlarla 
konfeksiyon ürünlerini yaklaşık pazara 
sunduklarını söylemektedirler. Bu 
rekabetçi fiyatların nasıl oluşabildiği 
irdelendiğinde; özellikle basic malların 
Uzakdoğu ülkelerinden gümrüksüz 

ithal edilip, Romanya ve Bulgaristan’da 
garment başına 2 euro gibi fiyatlarla 
diktirip pazara sunulduğu görülmekte. 
Buda ister istemez bizim üreticilerimizi 
parça adedi düşük special kumaş ve 
modellere yönlendirmekte ve sonuçta 
düşük üretim adedi ve düşük cirolar 
ortaya çıkmakta. Geleceğe yönelik ih-
racatımızı arttırmak adına bahsettikleri 
önlemlerde değinirsek,  devletin her 
türlü kumaşın ithalatında pazar gerçek-
lerine uygun gümrük rejimi uygulanma-
sını istiyorlar. Hazır giyim ithalatına set 
çekilmesinin sektörün yararına olacağı 
kaydedilerek, devletin konfeksiyon 
sektörüne yaratıcı, ihracatımızı arttırıcı 
teşvikler sunması gerekliliğine değini-
yorlar. Bu bağlamda İstanbul’da tama-
men tekstil konfeksiyon işletmelerine 
ait serbest bir bölge oluşturulabilir.  Bu 
aynı zamanda İstanbul’daki konfeksi-
yon üreticilerinin dağınık, bölük pörçük 
çalışma ortamlarını da düzelterek 
verimliliğinin artmasına da destek vere-
cektir” diyor. 

“Maalesef son iki yılda artan 
bir hızla işletmelerimize 
yeterli seviyede yeni elaman 
bulamıyoruz. Şu an ki genç 
nesil iş tercihlerinde rahat 
çalışma ortamı aramakta ve 
işletmelerimizin baskı,düz boya 
gibi boya ve kimyasallarla haşır 
neşir olduğumuz bölümlerinde 
çalışmayı istememektedirler.”  
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bölgesel yaklaşımlar - Çerkezköy

Firmanızın kuruluş tarihi, 
kuruluş amacı ve makine 
parkuru ile kapasitesi 

hakkında bilgi verir misiniz? 
Tübaş Tekstil 1984 yılında tecrübe-
sinin ilk adımını akrilik çile boyaması 
yaparak İstanbul Küçükköy’de atmış, 
1994 yılında Tekirdağ Çerkezköy ilçe-
sinde fabrikasını kuran Tübaş Tekstil 
tamamen ihracata yönelik olarak 27 bin 
629 metrekarelik kapalı alan içerisinde 
günlük 45 ton örgü kumaş boyama ve 
apreleme kapasitesine sahip. Makine 
parkurumuza genel olarak bakacak 
olursak ; 55 adet boya makinesi, 5 adet 
ram makinesi,5 adet kurutma makinesi, 
7 adet sanfor makinesi, 3 adet şardon 
makinesi ,2 adet fırça makinesi,1 adet 
traş makinesi, 9 adet kalite kontrol ma-
kinesi bulunuyor. 

Giyimlik kumaşlarda yeni elyaf 
çeşitleriyle farklılık yaratma 
konularında yaklaşımınız nedir?
Firmamız çağın gerekliliğine uyarak Ar-
Ge alanında kendini her zaman ileriye 

taşıyacak projeleri takip edip hayata 
geçirmeye çalışıyor. Günümüzde moda-
ya ve trendlere uygun yeni elyaf çeşit-
lerinin boyanması konusunda  piyasanın 
her zaman önünde olmaya ve gerekli 
birikimi oluşturmaya olan inancımız her 
zamankinden daha fazla. Büyük ölçekte 
ülke olarak yenilikleri geliştirip üreterek 
özel de ise firmamızda sürekli yenilik-
lerle sektördeki yerimizi pekiştirerek 
ekonomimizde önemli payı olan tekstil 
sektörünü ileri taşıyabiliriz. 

Türk tekstilinin gelecekte 
dünyadaki konumlanmasını nasıl 
öngörüyorsunuz?
Tekstil sektörü ülkemizde ekonomik 
büyümenin önemli parametrelerinden 
birini  oluşuturuyor. Türkiyenin yıllık 
ihracattının yaklaşık yüzde 15’lik kıs-
mını tekstil hammadde ve hazır giyim 
ihracatı oluşturmakta. Gerek istihdamı 
artırması açısından gerekse karlılık ola-
rak tesktil sektörü ülkemiz için hayati 
öneme sahip. 
Geçmiş yıllarda tesktil sektörünün ülke-

mizden Asya ülkelerine doğru kayacağı 
ve pazarın kısa sürede önemli ölçüde 
küçüleceğini belirten açıklamaların 
çoğunun boşa çıktığını görüyoruz. O 
yıllarda siparişleri uzak doğuya çeken 
firmaların bugünlerde tekrar Türkiye’ye 
yöneldiğini görüyoruz. Ülkemizin ge-
rek konumu itibariyle gerekse tekstil 
sektöründeki kalitemizin yüksek olması 
bizi etrafımızdaki pazarlar için önemli 
kılıyor. Bizim öngörümüz,Türkiye gele-
cekte tekstilin yine önemli yer tuttuğu, 
modaya yön veren ve daha çok özel 
elyaf ve kumaşların boyandığı bir ülke 
olarak pazarda söz sahibi olmaya devam 
edecek.

Çevre - İnsan mevzuatı, 
ülkemizde yasaların ve 
markaların direktifleri ile 
oluşuyor, firmanızın bu konuda 
yaklaşımı nedir?
Tekstil sektörü için yasalara bakılacak 
olursa son yıllarda çevre ile ilgili Avrupa 
Birliği Müktesebatı ‘na uyum yolunda 
bir çok yeni yönetmelikler çıkarak bizim 

Çerkezköy’de günlük 45 
ton örgü kumaş boyama 

ve apreleme kapasitesi ile 
faaliyet gösteren Tübaş 
Tekstil firmasının Genel 

Müdür Yardımcısı Şenay 
Sezgin, firma olarak çağın 

gerekliliklerine uygun Ar-Ge 
çalışmaları ile firmalarını 

geleceğe taşıdıklarını 
söylüyor. Tübaş Tekstil’in 
tekstil terbiye konusunda 

faaliyetlerini Şenay Sezgin ile 
konuştuk. 

TÜBAŞ TEKSTİL GÜCÜNÜ 
KALİTEDEN ALIYOR 

Şenay Sezgin 
Tübaş Tekstil

Genel Müdür Yardımcısı 



33Tekstil terbiye

de çalışma hayatımıza girmiş durumda. 
Özellikle son çıkan tekstil sektöründe 
entegre kirlilik kontrolü yönetmeliği 
ile direk olarak tekstil boyahanelerini 
içine alacak şekilde çıkan yönetmeliğin 
sektör tarafından iyi anlaşılması ve 
üretimde temiz üretim tekniklerinin 
uygulanmasının hem sektöre hem de 
çevreye çok olumlu katkılarının bulu-
nacağını düşünüyoruz. Markalara ba-
kacak olursak eğer genel olarak insan 
sağılığına zarar vermeyen ürünlerin 
yapılması konusundaki hassasiyetin 
son dönemler de sivil toplum kuruluş-
larının da etkisi ile birlikte çevre için 
de aynı hassasiyet derecesine doğru 
gittiğini gözlemlemekteyiz. Son dönem 
de giyim sektörüne yön veren büyük 
firmaların başlatmış olduğu ve ileriye 
dönük olan zararlı kimyasallarda sıfır 
deşarj ve detox çalışmalarını yakından 
takip etmekte ve gelecekte ki plan-
larımızı bu yönde gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. 

Enerji maliyetlerini azaltmak 
için firmanızda aldığınız 
önlemler nelerdir?
Tübaş Tekstil olarak enerji maliyetleri-
nin toplam maliyetler içerisindeki bö-
lümünü her zaman çok değerli gördük 
ve çalışmalarımız hep bu yönde sürdür-
dük. Bu çalışmalarımızın meyvesini ise 
2008 yılında dokuzuncusu düzenlenen 
Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırıl-
ması Projesi (Sevap 2) yarışmasında 
Türkiye Birinciliği ile taçlandırdık. Ödül 
almış olduğumuz projelere bakacak 
olursak, ilk olarak kurtma makinele-
rinin bacalarından atılan ısının geri 
kazanılması, ikinci olarak boya makine-
lerinden atılan atık sıcak sudan ısı geri 
kazanımı, üçüncü olarak akışkan yataklı 
buhar kazanı ıslak bacasından atılan ısı-
nın geri kazanımı ve dördüncü olarak, 
sıcak su, kondens hatları ve eşanjörler-
de gerçekleştirilen ısı izolasyonu ile 
enerji tasarrufu yapılması çalışmaları. 

Trakya bölgesinde bulunan boya 
ve baskı firmalarının, ekolojik ve 
maliyet baskısı nedeniyle orta ve 
uzun vadede ne tür değişiklere 
gideceğini düşünüyorsunuz?
Tekstil sektöründe maliyetlerin artma-
sı son zamanlarda  firmaları zorlayan 
en önemli olaydır. Doğuya yapılan 

teşvikler, Türkiyenin batısı ile doğusu 
arasında maliyet farkının oluşması, 
Trakya bölgesini daha da zorluyor. Kısa 
ve orta vadede Trakya Bölgesi’nde ar-
tan boyarmadde,işçilik, enerji,ekolojik 
yatırım maliyetleri bir miktar siparişin 
doğuya kaymasına sebep olacaktır. Bu 
durumda uzun vadede dayanıklılık için 
bölgesel olarak bütün unsurların bir 
araya gelip neler yapılabileceğini ko-
nuşmaları ve bir bütün olarak hareket 
etmeleri gerekecek. 

Gümrük korumaları ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?
Ülke sanayisinin ve sanayicisinin  ko-
runmasına yönelik geliştirilen gümrük 
koruma  unsurları ,dünyadaki gelişme-
lere göre  diğer ülkelerdeki sanayice-
lerin ve  iş dünyasının  piyasa şartları 
takip edilerek ,günün şartlarına göre 
koruma unsurları  çok ince bir çizgide 
geliştirilmeli. Aksi durumda geliştirilen 
bir gümrük koruma yerli sanayicinin  
dış dünyadan kopuk,kendi kendine 
yetmeyen,gerekli Ar-Ge çalışmalarına 
önem vermeyen  köhneleşmiş ve dina-
mizmini kaybetmiş bir sanayi doğura-
cağı gibi, dış dünyada daha ucuza üreti-
len ürünler  kaçak yollar ile ülkeye so-
kulmak istendiğinden yasa dışı ticaret 
artmaya başlayıp, güvenlik konusunda 
ülke emek ve para harcamak zorunda 
kalır.Bu doğrultuda gümrük korumanın 
hem yerli sanayiciyi aşırı tembelliğe 
itmeden ,aşırı korunma duygusu uyan-
dırmadan gümrük vergilerinin makul 
bir seviyede tutarak ülke ekonomisine 
gelir sağlayacağı gibi ,dış ülkelerde üre-
tilen ve ülkeye fayda sağlayacak  ürün, 

hizmet ve yeni teknolojilerin ülkeye 
girişi için gümrük vergilerinin düşük 
tutulmasında fayda görülmekte. 

TTTSD’nin hangi faaliyetlerde 
bulunmasını istersiniz?
TTTSD’nin üye kuruluşlar ile yaptığı 
ortak çalışmalar ,üye kuruluşlara ve 
ülkedeki tekstil sanayicisine  büyük 
katkı sağlamakta. Tekstil terbiyecileri 
arasında maliyet analizleri çalışmala-
rından tutun da , çevre mevzuatı gereği 
bilgilendirmelerden Web sitesindeki 
2.el makine ilanlarına kadar , tekstil 
sanayacisini ortak bir platforma buluş-
turmayı ilke edinmiş olması sevindirici 
bir durum.Bütün bunlara rağmen üye 
kuruluşlara bölgedeki  gelişmeler ve 
yasal mevzuatlar 3 aylık bültenler bek-
lenmeyip  daha kısa sürede e-postalar 
ile ulaşılması daha faydalı olacaktır.

“Tekstil sektöründe maliyetlerin 
artması son zamanlarda  firmaları 
zorlayan en önemli olaydır. 
Doğuya yapılan teşvikler, 
Türkiyenin batısı ile doğusu 
arasında maliyet farkının 
oluşması, Trakya bölgesini 
daha da zorluyor. Kısa ve orta 
vadede Trakya Bölgesi’nde artan 
boyarmadde,işçilik, enerji,ekolojik 
yatırım maliyetleri bir miktar 
siparişin doğuya kaymasına sebep 
olacak.”  
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bölgesel yaklaşımlar - Denizli

Deniz Tekstil, 1994 yılında 
Türkiye’nin en önemli tekstil 
merkezlerinden biri konumunda 

bulunan Denizli’de faaliyetine başlamış. 
Deniz Tekstil, başlangıçta havlu, bornoz 
ve örgü kumaş boyama işlemleri yap-
mak amacıyla kurulurken, 1996 yılında 
penye örgü iç ve dış giyimine yönelik 
konfeksiyon bölümü, 1997 yılında da 
yuvarlak örgü bobin boyama bölümleri 
ve 2004 yılında da ring iplik bölümünü 
faaliyete geçirmiş. Firmanın 9 bin met-
rekare konfeksiyon, 18 bin metrekare 
iplik ve örgü, 6 bin metrekarede boya-
hane bölümü bulunuyor.  2013 yılında 
50 milyon euro gibi çok ciddi bir ihra-
cat rakamı yakalayan Deniz Tekstil’in 
ihracat pazarları arasında, Almanya, 
İngiltere, İtalya, Rusya, Hollanda, Fran-
sa, Belçika, Portekiz, Ukrayna, İrlanda, 
İspanya, İsveç ve İsviçre bulunuyor. 

Son teknoloji ile boyama
Deniz Tekstil firmasının Genel Müdür 
Yardımcısı Murat İlhan,  2012 yılında 

boyahane bölümündeki havlu boyama 
makine parkını kardeş kuruluşları 
olan Hürsan Tekstil'e taşıdıklarını 
söyleyerek,  mevcut alanda yapılan 
yeni yatırımlarla tamamen örgü kumaş 
üzerine çalışan bir boyahane haline 
geldiklerine dikkat çekiyor.  Denizli 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 
6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 
10 bin metrekare alan üzerinde faali-
yet gösterdiklerini söyleyen İlhan, fir-
ma olarak çoğunluğu son teknolojiye 
sahip makine parkuru ile çalışmalarını 
sürdürdüklerine vurgu yapıyor.  İlhan, 
gelecek planları arasında dijital baskı 
üzerine yatırım yapmanın olduğunu da  
ifade ediyor. 

Elyaf çeşitliliği fark yaratıyor 
“Giyimlik kumaşlarda yeni elyaf çeşit-
leriyle farklılık yaratma konularında 
yaklaşımınız nedir?“ sorumuza da elyaf 
çeşitliliğinin özellikle örgü giyimde 
gün geçtikçe arttığını ve  "Hızlı Moda" 
diye tabir edilen konfeksiyon pazar-

lama modelinin olmazsa olmazının 
da  sürekli yenilik yaratmak olduğuna 
cevabını veren İlhan, “Tam da bu nok-
tada tasarım haricinde yapılabilecek 
yenilikler elyaf kompozisyonlarıyla 
fark yaratmak şeklinde ortaya çıkı-
yor. Bizim çalıştığımız firmaların da 
bu konseptteki arayışları nedeniyle 
elyaf çeşitliliği konusunda biz de,  iplik 
aşamasında terbiye aşamasına kadar 
çeşitli çalışmalar yapmaktayız” dedi. 
Türk kumaşı dünyada önemli bir yerde 
Türk kumaşının dünyadaki geleceği 
noktaları da ele alan İlhan,  “Yeniliğe 
ve gelişmeye açık olan Türk tekstili bu-
gün olduğu gibi gelecekte de dünyada 
kumaş konusunda söz sahibi olan ül-
kelerin başında gelecektir. Fason üre-
tim tarzı ile tekstile başlayan sanayi, 
zamanla kendini geliştirmiş ve bugün 
kendi markasını, kendi tasarımlarını 
pazarlayabilen bir konuma ulaşmıştır. 
Türkiye’deki tekstil firmaları halen bü-
yük dünya markalarının en önemli üre-
ticisi olmakla beraber, işine gösterdiği 

Denizli’de örgü kumaş 
boyamasında önemli bir 

aktör konumunda bulunan 
Deniz Tektstil, Avrupa’nın 

çok büyük markalarına 
verdiği hizmetle dikkatleri 

çekiyor. Denizli Organize 
Sanayi Bölgesinde 6 bin 

metrekare alanda faaliyet 
gösteren firma günün moda 

ihtiyaçlarına göre hizmet 
vermeyi temel ilke olarak ele 

alıyor. 

BOYAHANEDE İDDİALI 
BİR İSİM: DENİZ TEKSTİL 

Murat İlhan 
Deniz Tekstil Genel 

Müdür Yardımcısı. 
(Boyahane)
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özen ve kendi markalarıyla da" Made 
in Turkey" etiketini kaliteyle anılır 
hale getirmiş” dedi. 

Arıtma işlemleri
daha titiz yapılmalı 
Çevre- arıtmadaki atık yükünün uzak-
laştırılmasına yönelik yaklaşımları da 
değerlendiren Murat İlhan,  çevreyi 
koruma konusunda ilk yapılması 
gerekenin tabi ki çevre atık yükünün 
azaltılmasına yönelik çalışmaların 
etkin bir şekilde yapılması olduğuna 
vurgu yaptı.  İlhan, arıtma konusunda 
görüşlerini şöyle ifade etti: “Daha 
sonra karşımıza çıkan ve çevre ko-
nusunun en önemli adımlarından 
birisi olan atıkların bertaraf edilmesi 
konusu ise maalesef ki yeterli özen 
gösterilerek yapılmıyor. Konuya 
yasak savma mantığıyla yaklaşılması 
yaşanılan en büyük handikap. Bu ko-
nuda sanayi, devlet ve halk gibi ilgili 
tarafların bir araya gelerek akılcı ve 
pratiğe yönelik çözümler üreterek,  
çevreyi koruma adına etkin faaliyet-
lerin yapılmasının en doğru yol olaca-
ğını düşünüyorum.” 

Çevre mevzuatı
daha titiz hazırlanmalı 
Çevre mevzuatlarının Türkiye’de çok 
çeşitli kaynaklar tarafından oluştu-
rulması nedeniyle ciddi bir karmaşa 
yaşandığına değinen Murat İlhan, her 

kuruluş kendisi için önemli gördüğü 
konularda farklı parametrelere dayalı 
kısıtlamalar getirebildiğine dikkat 
çekiyor.  Bu durumun da gerek takip 
gerekse uygulama açısından ciddi 
sıkıntılar ortaya çıkardığını belirten 
İlhan,  bu konuda mevzuatların tek 
bir çatı altında toplanması konusunda 
uluslararası düzeyde çalıştayların ya-
pılması ve neticede herkes tarafından 
kabul görecek bir çevre standardının 
oluşturulması çok faydalı olacağını 
ifade ediyor. 

Enerji tasarrufu şart 
Enerji maliyetlerini azaltmak için 
Deniz Tekstil olarak aldıkları önlem-
lere de değinen Murat İlhan, "Malum 
olduğu üzere tekstil boyahanelerinin 
en önemli gideri enerji maliyetleri. 
Bunu optimize edebilmenin ilk şartı 
ise enerji tüketimleri ölçerek, iyileş-
tirme faaliyetlerini bu doğrultuda 
yapmak. Biz de Deniz Tekstil olarak 
uzun zamandan beri yaptığımız enerji 
ölçüm faaliyetlerini bu yıl başı itiba-
riyle daha da detaylandırarak proses 
bazlı enerji ölçümü mantığına çevir-
dik. Tabi bunu yapabilmek için ciddi 
bir ölçüm sistemi ve yazılım desteği 
gerekiyor. Altyapı kurulumu zor olsa 
da aldığımız netice oldukça başarılı. 
Artık enerji maliyetlerindeki önceli-
ğimizi belirlemek ve yapılan iyileştir-
melerin karşılığını ölçmek çok daha 

kolay ve analitik hale geldi” dedi. 
Koruma önlemleri dengeli yapılmalı 
Gümrük korumaları ile ilgili de görüş-
lerini paylaşan Murat İlhan,  gümrük 
korumalarının dönemsel olarak de-
ğişmekle beraber, doğru zamanda ya-
pılan kontrollü korumaların sanayiye 
faydalı olduğunu düşündüklerini ifade 
ediyor.  İlhan, bu konudaki en önemli 
konunun üreticiyi destekleyen, dışa 
bağımlılığı azaltıcı ve tüketiciyi de 
olumsuz etkilemeyecek dengede bir 
koruma uygulamasının yapılması ol-
duğuna dikkat çekiyor. 

TTTSD’nin faaliyetleri
yerini buluyor 
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri 
Derneği’nin faaliyetlerine de değinen 
Murat İlhan sözlerine şöyle devam 
etti: "Türkiye Tekstil Terbiye Sanayi-
cileri Derneği’nin faaliyetlerini takip 
edebildiğim kadarıyla gayet olumlu 
ve başarılı buluyorum. Özellikle son 
dönemlerdeki boya maliyetleri artışı 
konusunda yaptığı bilgilendirme, 
biz üreticilerin müşterilerine izah 
etmekte zorlandığı bu konuda olduk-
ça faydalı oldu. Derneğin gelecekte 
de bu ve benzeri konularda terbiye 
sanayicilerinin sorunlarına yönelik 
özel çalışma dosyaları oluşturması ve 
bilgi paylaşım toplantıları organize 
etmesinin çok faydalı olacağını düşü-
nüyorum."

“Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği’nin 
faaliyetlerini takip edebildiğim 
kadarıyla gayet olumlu ve 
başarılı buluyorum. Özellikle son 
dönemlerdeki boya maliyetleri 
artışı konusunda yaptığı 
bilgilendirme, biz üreticilerin 
müşterilerine izah etmekte 
zorlandığı bu konuda oldukça 
faydalı oldu.”  
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bölgesel yaklaşımlar - Adana

Adana’nın köklü tekstil firmala-
rından olan Kıvanç Tekstil’in 
ana üretim alanını polyester, 

viskon, pamuk ve her türlü kısa elyaf-
tan oluşan karışımlı iplik üretimi ve 
bunlardan üretilen mamul kumaşlar 
oluşturuyor. 1960 yılından beri tekstil 
sektörünün içinde olan ortaklarının 
sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe 
ile çalışmalarına devam etmekte olan 
Kıvanç Tekstil yarım asrı aşkın tekstil 
tecrübesi ve gelişen dünyaya ayak uy-
durabilen yapısı ile Türkiye’nin ve Çu-
kurova bölgesinin sektörde söz sahibi 
firmalarından biri konumunda. 
Firma, toplam 105 bin metrekare ka-
palı alana sahip entegre tesislerinde 
yıllık ortalama 20 milyon metre ku-
maş ve gerek bu kumaşların üretimin-
de kullanılmak, gerekse iplik piyasa-
sından gelen taleplere cevap vermek 
amacıyla yıllık 7 bin ton ring iplik 
ve 4 bin ton Open-End iplik üretme 
kapasitesine sahip. Kumaş ticareti ile 
başlayıp sektörde yaşanması gereken 
tüm büyüme evrelerini tek tek yaşa-

mış ve son olarak 2006 yılında yeni 
makine parkıyla kurulan boya terbiye 
işletmesi ile entegrasyonunu tamam-
layan firma,  elyaftan mamul kumaşa 
kadar tüm üretim aşamalarını bün-
yesinde yapabilecek tam entegre bir 
tesis haline gelmiş durumda.  Kıvanç 
Tekstil,  bünyesinde tedarik zinciri, 
üretim ve kurumsal yönetim kalitesini 
arttırmaya yönelik yatırımlar ile geç-
miş dönemlerde olduğu gibi kademeli 
gelişimini sürdürürken,  özellikle iplik 
dokuma ve terbiye işletmelerinde 
yeni makine ve ekipman alımlarına 
da odaklanmış durumda. Kıvanç 
Tekstil’in tekstil setköründek faaliyet-
lerini  Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç ile konuştuk. 

Firmanızın kuruluş tarihi, 
kuruluş amacı ve makine 
parkuru ile kapasitesi hakkında 
bilgi verir misiniz?
Yarım asrı aşkın tecrübesi ile Adana 
da faaliyet gösteren şirketimiz 2006 
yılında entegrasyonunu tamamlayıp 

dış giyimlik kumaş üretiminde gerek 
kalitesi gerekse ürün çeşitliliği ve 
hızlı servisi ile dahili ve dış pazarlarda 
konumunu perçinlemiştir. Sayısız ka-
rışımda kısa elyaf iplik üretiminden, 
kendi tesislerinde dokunan kumaşlar 
ve yeni teknoloji ve bu konuda etkin, 
bilinen markalardan oluşan gelişmiş 
terbiye makinaları varlığı ile müşte-
rilerimize çok geniş kumaş dokuları 
sunuyoruz. Özellikle Avrupa, Amerika 
ve iç pazarlardaki bilinen markalara 
zengin koleksiyonu ile 100gr/m2 den 
500gr/m2 ye kadar üst kalite kumaş 
sunan Kıvanç Tekstil aynı zamanda 
gerek dokuma gerekse örgüye yö-
nelik Ne 10/1’den Ne 80/2’ye kadar 
renkli ve melanj iplik alternatifleri de 
sunuyor. Adana - Mersin Yolu üze-
rindeki 105 bin metre karelik kapalı 
tesislerimizde yıllık 20 milyon metre 
kumaş, 7 bin ton ring iplik ve 4 bin ton 
Open-End iplik üretme kapasitesine 
sahibiz.  Yurtiçi ve yurtdışında çok bü-
yük markalara yönelik kumaş üretimi 
yapıyoruz. 

Adana’nın köklü tekstil 
firmalarından biri olan 

Kıvanç Tekstil, Adana’daki 
tesisinde yıllık 20 milyon 

metre kumaş, 7 bin ton ring 
iplik ve 4 bin ton Open-End 

iplik üretme kapasitesine 
sahip. Firma yaptığı tekstil 

terbiye yatırımları ile de 
dikkatleri üzerine çekiyor.

ADANA’NIN KIVANÇ KAYNAĞI 

Zeki Kıvanç
Kıvanç Tekstil

Yönetim Kurulu Başkanı 
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Yeni yatırımlarınız konusunda 
bilgi verir misiniz?
Entegrasyonu tamamlamış, planlan-
mış kapasiteye ulaşmış durumdayız, 
bundan böyle yatırımlarımız teknolo-
jiyi takip edip yeni finiş ve terbiye ma-
kinalarına yatırımı ve Çerkezköydeki 
iplik tesislerimizi Adana’daki mevcut 
işletmemize taşımayı planlıyoruz. 

Tekstilde markalaşma 
konusunda boyahanelerinin 
eksikleri sizce nelerdir?
Boyahaneler de  direkt parekendeye 
servis verilmediği için klasik anlamda 
son kullanıcı tarafından bilinirlikten 
çok giyim markalarının aranılan, ko-
laylıkla vazgeçemeyeceği tedarikçisi 
olma yolunda kaliteden ödün verme-
den sürekli yenilikçi olmaları gere-
kiyor. Bunun içinde boyahanelerin 
maliyetlerini karşılayacak sağlam mali 
altyapıya sahip olmaları gerekiyor.  

İplik ve dokuma yatırımlarının 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Öncelikle boya, terbiye ve dokumada 
mevcut kapasitelerin daha verimli bir 
şekilde kullanılması, yeni teknolojile-
re adaptasyon ve kapasite arttırımları 
devam edecek. İplik üretiminde ise 
kapasite fazlalığı olup korumanın 
kalkması ile son aylarda sıkıntı baş 
göstermiş durumda. 

Dijital baskı
yaklaşımınız nedir?
Hali hazırda aylık yaklaşık 200 bin 
metre digital baskı kapasitemiz 

mevcut. Şu aşamada dijital baskı da  
gerek mürekkep gerekse operasyonel 
maliyetlerin yüksek olduğunu söyle-
yebiliriz. 

Çevre - İnsan mevzuatı, 
ülkemizde yasaların ve 
markaların direktifleri ile 
oluşuyor, firmanızın bu konuda 
yaklaşımı nedir?
Bu olgu sadece ülkemizde değil bütün 
dünyada böyledir. Bu tip regülasyon-
lar için merkezi bir  otorite gereklidir. 
Firmamız gerek Fair Trade gerekse 
çevre konusunda son derece duyar-
lı. Kıvanç Tekstil’in ürün politikası 
içerisinde hammadde tedarikinden 
başlayarak mamul aşamasına kadar 
geçen süreçlerde insan sağlığı ve 
kaliteye önem veren tedarikçiler ile 
çalışılması ve kalitenin sürekliliğinin 
sağlanması yer alıyor. Kıvanç Tekstil, 
sahip olduğu Oeko-Tex belgesi ile 
tüm standartlara uygun kimyasal kul-
lanımı gerçekleştiriyor. Şirketimizde, 
ekolojik denge ve sağlık standartları 
açısından en uygun kimyasal madde-
ler kullanılmakta ve bu doğrultuda 
en uygun tedarikçiler seçiliyor. Yü-
rütülen projeler sonucunda kimyasal 
madde kullanımının minimuma indi-
rilmesi hedefleniyor. 

Türk kumaşının gelecekte 
dünyadaki konumlanması nasıl 
öngörüyorsunuz?
Türkiye kumaş tasarımı konusunda 
önemli mesafeler kat etmiş ve son 
yıllarda bu tasarımları özel göste-

rimler ile önde gelen pazarlarda 
tanıtır konumda.  Kendi markasını 
yaratan, patentlerini alan Türk tekstil 
sanayicileri hem Türkiye’de hem de 
yurtdışında önemli konfeksiyon ve 
ev tekstili firmalarına kumaş tedarik 
ediyorlar. 
Türkiye, tarihinden gelen bilgi ve 
tecrübe birikimi ve sahip olunan kay-
nakların zenginliği ile birlikte dünya 
pazarında sözü geçen bir aktördür 
konumunda. Ülkemiz bu sektörde 
önümüzdeki 20 -30 yıl daha mevcut 
desen –tasarım ve hızlı servisi ile re-
kabetçi konumunu koruyacak. 

Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği’nin 
bölgenizde hangi faaliyetlerde 
bulunmasını istersiniz?
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri 
Derneği’nin bölgemizde özellikle 
tekstil boya ve kimyasallarının verimli 
kullanımı ve çevre ile ilgili konularda 
eğitim vermesini isteriz.

“Boyahaneler de  direkt 
parekendeye servis verilmediği 
için klasik anlamda son kullanıcı 
tarafından bilinirlikten çok giyim 
markalarının aranılan, kolaylıkla 
vazgeçemeyeceği tedarikçisi olma 
yolunda kaliteden ödün vermeden 
sürekli yenilikçi olmaları gerekiyor. 
Bunun içinde boyahanelerin 
maliyetlerini karşılayacak sağlam 
mali altyapıya sahip olmaları 
gerekiyor.”  
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bölgesel yaptırımlar - denizli

Türkiye’nin en önemli tekstil kentlerinden biri konumuna bulunan 
Denizli, özellikle ev tekstili konusunda dünyada markalaşmış 
şehirlerinden biri konumunda. İhracat gelirinin yarısını tekstil 
sektöründen sağlayan Denizli, üretimin her aşamsında insan ve 
çevre sağlığını gözeten sanayiciler ile dikkat çekiyor. 

DENİZLİ SANAYİCİSİ 
ÇEVREYE KARŞI 
DUYARLI

İhracat gelirinin yarısını tekstil sektö-
ründen elde eden Denizli, bugün dün-
yada satılan 3 bornozdan 2’sinin üre-

tildiği önemli bir tekstil üretim merkezi 
konumunda. Denizli’nin İhracat odaklı 
güçlü bir ekonomiye sahip bir kent oldu-
ğunu belirten Denizli İhracatçılar Birliği 
(DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, 
1993 yılında Denizli Tekstil ve Konfeksi-
yon İhracatçıları Birliği adıyla ve sadece 
107 üye ile kurulan Denizli İhracatçılar 
Birliği’nin 2013 yılıyla birlikte 20 yılını 
geride bırakmış olduğunu söyledi. Üye 
sayısı binli rakamların üzerine çıkan De-
nizli İhracatçılar Birliği’nin 20 yılda kat 
ettiği mesafenin gerçekten dikkat çekici 
düzeylerde olduğunu belirten Kocasert, 
“Denizli tarih boyunca bir ticaret kenti 
oldu. Bugün ise bu kimliğini, 2013 veri-
lerine göre Türkiye’nin en fazla ihracat 
gerçekleştiren sekizinci ili olma özelliği 
ile devam ettiriyor. Özellikle son 30 yıllık 
süreçte, Denizli’nin ihracat hamlesini 
yakalayabildiğini ve sürekli geliştirebil-
diğini görüyoruz. Tekstil ve konfeksiyon 
sektörü, Denizli’nin ihracat yelpazesinde 
en geniş yeri tutuyor.  DENİB’in kuruldu-
ğunda yıllık ihracat değeri olan 170 mil-
yon dolar, DENİB’in kırdığı aylık ihracat 
rekorlarının artık gerisinde kaldı. DENİB, 
2013 yılında 2 Milyar 148 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Denizli 
İhracatçılar Birliği tarafından gerçekleş-
tirilen ihracatın 2014 yılındaki ilk sekiz 
aylık seyri göz önüne alındığında, 2014 
yılı geride kaldığında DENİB’in yeni bir 
rekor daha kırmış olacağını ifade etmek 
şimdiden mümkün” dedi. 

Denizli terbiye
sektöründe de gelişmiş  
Denizli gibi tekstil faaliyetlerinin yoğun 
olduğu bir kentte baskı ve boyaya dö-
nük faaliyet gösteren çok fazla sayıda 
firmanın olduğuna dikkat çeken Süley-
man Kocasert, “Denizli’de bazı firma-
ların üretim sürecinde entegre bir yapı 
mevcut ve bu tür firmalar, baskı ve boya 
işlemlerini kendi bünyelerinde gerçek-
leştiriyorlar. Bunun yanı sıra, sadece 
boya ve baskı işi yapan işletmelerin de 
var olduğunu ifade etmemiz gerekir. 
Tekstil ürünlerinin üretim sürecinde 
birçok köşe taşı mevcut. Süreç tarlada 
toplanan pamuktan ya da suni olarak 
üretilen elyafların ipliğe dönüşmesinden 
başlıyor ve terbiye işlemlerine kadar 

Süleyman Kocasert
DENİB Başkanı 

devam ediyor. Nihai ürünün kaliteli ola-
bilmesi için her aşamada belli bir kalite 
standardının yakalanmasına ihtiyaç var. 
Baskı, boya ve terbiye aşamaları da bu 
sürecin belki de en önemli bölümünü 
oluşturuyor” dedi. 

 İhracat ile yoğrulan bir kent 
Denizli’nin ihracat ile yoğrulmuş bir 
kent olduğuna dikkat çeken Süleyman 
Kocasert, ülke genelinde olduğu gibi, 
Denizli’nin de en önemli ihracat paza-
rının Avrupa Ülkeleri olduğuna dikkat 
çekti. Avrupa pazarına ürün satmak 
için tekstil firmalarının bir takım stan-
dartları yakalamak zorunda olduklarına 
dikkat çeken Kocasert, “Çevre ve insan 
sağlığına ilişkin hususlarda Avrupa Bir-
liği ülkelerinin hassasiyetinin ne denli 
yüksek olduğunu biliyoruz. Özellikle 
boyahanelerde kullanılan kimyasalla-
rın niteliklerine ilişkin sınırlanmaları 
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sağlamak zorundasınız. Bu anlamda 
Avrupa’ya ihracat gerçekleştiren 
firmalarımız AB’nin kendi mevzua-
tından kaynaklan prosedürleri yerine 
getirmek için, akredite kurumlardan 
standardizasyon belgelerini temin et-
mek zorundalar. Sadece Avrupa değil, 
Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilen 
ihracatta da söz konusu ülkenin tekstil 
ürünlerine ilişkin koyduğu standartları 
sağlamak zorundasınız. Bu noktada 
altını çizmek istediğim bir husus ise 
Ekonomi Bakanlığı tarafından bu tür 
belgelendirme masraflarının devlet 
desteği kapsamında değerlendiriliyor 
olması. Bu anlamda firmalarımıza dev-
let tarafından önemli bir fırsat sağlandı-
ğını ifade etmek mümkün ” dedi. 

Denizlili sanayiciler çevre 
kriterlerine duyarlı 
Denizli’deki tekstil firmalarının üretim 
yaptığı ve küresel anlamda güçlü olan 
markaların ve mağaza zincirlerinin ken-
di kontrol mekanizmaları çerçevesinde 
Denizli’ye gelerek üretim süreci devam 
etmekte olan mamulleri hem kalite ba-
kımından hem de insan sağlığına ilişkin 
konular ve çevresel hususlar bakımın-
dan denetlediklerini söyleyen Kocasert, 
“Bu denetimler, gerçekten çok sıkı ve 
derinlikli denetimler. Denizli özelinde 
diyebilirim ki, firmalarımız bu anlamda 
çok başarılılar öyle ki, yakaladığımız 

standart tekstil ve konfeksiyonda ra-
kibimiz olarak nitelendirebileceğimiz 
ülkeler karşısında bize ciddi bir rekabet 
avantajı kazandırmış durumda. Buradan 
yola çıkarak ifade etmeye çalıştığım 
şu; Denizli sanayicisinin çevreye karşı 
duyarlılığı hat safhada. Diğer taraftan 
zaten başta tekstil ve konfeksiyon sek-
törü olmak üzere, ihracat pazarlarında 
kalitesi ile kendini ispatlamış olan kent-
te, ihracatçılar gerek mal sattıkları ül-
kelerin gerekse müşterilerin standart-
larını sağlamak adına bir otokontrol 
mekanizmasının içerisindele” dedi. 

 “TTTSD önemli bir
misyona sahip” 
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri 
Derneği (TTTSD) hakkında da görüşle-
rini belirten Süleyman Kocasert sözleri-
ne şöyle devam etti: “Söze sivil toplum 
kuruluşlarının öneminin altını çizmekle 

başlamak isterim. Denizli İhracatçılar 
Birliği olarak biz, üyelerimizin ihracatını 
geliştirmek üzere ya da ihracata ilişkin 
olarak yaşanmakta olan problemleri 
çözüme kavuşturabilmek adına pro-
jeler ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 
TTTSD’nin de tekstil terbiye sanayici-
lerinden oluşan üyeleri için önemli bir 
misyonu olmalı. Başta da ifade ettiğim 
gibi, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 
kalitenin yakalanmasında tekstil ve ter-
biye aşaması çok önemli. Bu anlamda 
TTTSD’nin sektördeki kalite düzeyini 
artırmak ve üyelerinin hatta üyeleri-
nin de ötesinde tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün genelinin tekstil terbiyesi 
hakkındaki ihtiyaçlarını doğru tespit 
ederek stratejileri üretmesi tekstil ve 
konfeksiyon sektörüne, dolayısıyla ih-
racata, dolayısıyla da ülke ekonomisine 
önemli bir katkı sağlayacaktır.”

“ Denizlili sanayicilerinin üretimde 
yakaladıkları çevre standartları 
tekstil ve konfeksiyonda rakibimiz 
olarak nitelendirebileceğimiz 
ülkeler karşısında bize ciddi bir 
rekabet avantajı kazandırmış 
durumda. Denizli sanayicisinin 
çevreye karşı duyarlılığı hat 
safhada.”  
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Kadın giyiminde Türkiye’nin 
en önemli markalarından biri 
konumunda olan İpekyol, 
bugün 170 mağaza ve bin 
500 çalışanı ile tüm dünyada 
adından söz ettiren bir 
konumda. Ayaydın-Miroglio 
Grubun amiral gemisi markası 
olan İpekyol’un kuruluşunu ve 
geldiği noktayı İpekyol Yönetim 
Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın 
ile konuştuk. 

İpekyol markasının doğuş 
hikayesini bizlere aktarır 
mısınız? 

İlkokul, ortaokul ve liseyi Mardin’de 
okudum. Liseyi bitirince İstanbul ma-
ceram başladı. Marmara İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra 6 yıl profesyonel ça-
lışma hayatında yer aldım. Esasında 
Üniversite’de okurken çalışma haya-
tına atılmıştım.  Bir şirketin muhasebe 
departmanında işe başlamıştım ancak 
bu iş beni tatmin etmiyordu. Dışarıda 

olmak, araştırma yapmak, pazarlama 
yapmak istiyordum. Nereden kumaş 
alınır? Hangi mağazada hangi model 
satılıyor? Bunları öğrenmek, araş-
tırma yapmak için öğlene kadar tüm 
muhasebe işlerimi bitiriyordum ve 
kendimi dışarı atıyordum. Bu tarzda 
3 yıl çalıştıktan sonra istifa ettim. 
Çünkü daha büyük şirketlerde çalış-
mak istiyordum. Bir sonraki işim yine 
tekstil sektöründeydi, bu kez pazar-
lama tarafında çalışmaya başladım. 
Adana’nın, Kayseri’nin, Diyarbakır’ın 

en büyük firmalarıyla görüşüyordum 
ve mal satıyordum. Burada da 3 yıl 
çalıştıktan sonra ayrılıp askere gittim. 
Askerden döndükten sonra da kendi 
işimi kurmaya karar verdim. 
Çalıştığım ikinci şirkette pazarlama 
tarafındaydım ve daha önce belirt-
tiğim gibi Adana’nın, Kayseri’nin, 
Diyarbakır’ın en büyük firmala-
rıyla görüşüyordum. Bu dönemde 
Türkiye’nin en büyük firmalarıyla 
tanışıp dost oldum. Tüm bu dostluklar 
kendi işimi kurduğumda bana artı ola-

KADIN GİYİMİN
UZMAN İSMİ: 
İPEKYOL

Yalçın Ayaydın 
İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı 



rak geri döndü. 1986'nın Temmuz'un-
da askerden döndüm, Ağustos'un da 
kendi dükkanımı yani İpekyol’u açtım. 
1986 yılında İpekyol’u kurduğumda 
büyük bir vizyonum vardı. Öncelikle 
Türkiye’nin, sonra sırasıyla bölgesel 
ve uluslararası pazarların kadın gi-
yiminde en iyi marka olmayı önüme 
koydum. Bugün geldiğimiz noktada 
170 mağaza bin 500’ün üzerinde çalı-
şanımız bulunuyor. 

Edirne’deki üretim tesisiniz 
hakkında bilgi verir misiniz? 
2006 yılında Edirne’de faaliyete 
geçen İpekyol Üretim Tesisini kur-
duk.  Edirne Üretim Merkezimiz, 
40 bin metrekare arazi üzerinde 17 
bin metrekare kapalı alana sahip. 
Türkiye’nin ilk entegre kadın hazır 
giyim fabrikası olan merkezde, dünya 
standartlarında bir üretim yapıyoruz. 
Mağazalarımızda satışa sunduğumuz 
ürünün kalitesinden emin olarak müş-
terilerimize sunuyoruz. Kumaşından, 
dikiş kalitesine kadar her detayından 
sonuna kadar eminiz. 
Edirne Üretim Merkezimiz aynı 
zamanda dünya çapında önemli bir 
ödülün de sahip. 2010 yılında dünya-
nın en saygın mimarlık ödüllerinden 
11. Aga Khan ödülünü İpekyol Edir-
ne Fabrikası aldı. 

Tasarım ödüllü üretim 
tesisiniz çalışma hayatında 
nasıl avantajlar sağladı? 
Bu tarz bir üretim tesisine sahip 
olmanın özellikle kalite standardını 
yukarıya taşımak isteyen bir kuru-
ma nedenli avantaj sağlayacağını 
öngörerek bu yatırımı yapma kararı 
almıştık. 30 yıla yakın süredir elde 
ettiğimiz başarının en önemli bile-
şenlerinden biri ürün kalitesidir. Bu 
yola devam ederken sistem ve yö-
netim kalitesini sürekli geliştirmeyi; 
müşterilerinin kalite, maliyet, teda-
rik, esneklik beklentilerini eksiksiz 
olarak karşılayabilen endüstriyel bir 
organizasyon oluşturmayı ve çalışan-
larına katılımcı, mutlu ve kariyer fır-
satları sunan bir çalışma ortamı ha-
zırlamayı misyon olarak benimsedik. 
Üretim alanında dünyada yaşanan en 
son gelişmeleri ve yenilikleri yakın-
dan izleyerek kısa süre içinde kendi 

bünyemize adapte ettik. Bu çalışma-
lar doğrultusunda, Endüstriyel Ürün 
Yönetimi Birimi içinde bir teknik 
ekip oluşturduk. Bu ekibin çalışmala-
rıyla birlikte, üretim öncesinde yeni 
modellerin ayrıntılı teknik analizleri 
yapılıyor. Üretim planlaması buradan 
edinilen verilere göre gerçekleştiri-
liyor ve ürün endüstriyelleştirmesi 
yanında giyilebilirlikte de önemli 
gelişmeler sağlanıyor. Dünya stan-
dartların da bir üretim merkezi olan 
tesisin üretim kapasitesi Ayaydın Mi-
roglio Grup markalarının uluslararası 
pazarlardaki hızlı büyümesine paralel 
olarak sürekli artış göstermekte.   

İpekyol, Twist ve Mackha 
markalarınızı hangi segmente 
göre sınıflandırdınız? 
Hedefinizde başka segmentler 
var mı? Tüm markalarınızı 
uluslararası pazara açmaya 
düşünüyor musunuz?
1986 yılında hayata başlayan İpekyol, 
zincir mağazalaşmanın da etkisiyle, 
Türkiye’de en hızlı kabul gören ve 

pazar konumunu en kısa sürede pe-
kiştiren markalardan biri oldu. Bugün 
geldiğimiz noktada 170’in üzerindeki 
mağaza sayısıyla Türk kadınının 7 
gün 24 saat tüm giyim ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek, kaliteli ve modern 
koleksiyon yapısı ile sektörde kalite 
denilince akla gelen ilk marka olarak 
İpekyol konumlanıyor.
Çağdaş, rahat, genç tasarımlarla oluş-
turulan Twist markası, 1997 yılında, 
genç kızlar ve kendini genç hisseden 
her yaştaki kadınlar için yaratıldı. 

“1986 yılında İpekyol’u 
kurduğumda büyük bir vizyonum 
vardı. Öncelikle Türkiye’nin, sonra 
sırasıyla bölgesel ve uluslararası 
pazarların kadın giyiminde en iyi 
marka olmayı önüme koydum. 
Bugün geldiğimiz noktada 170 
mağaza bin 500’ün üzerinde 
çalışanımız bulunuyor.”  
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Twist, her zaman ve her yerde kul-
lanılabilecek modellerle özgürlüğü 
simgeleyen bir çizgide bulunuyor. 
Twist, kent dinamiğine uyum sağla-
yan renkli ve canlı koleksiyonlarında 
ruhunu özgür bırakan, klişelerden 
uzak kadının tarzını yansıtır. 
Türk tekstil sektöründe son derece 
özgün bir yer edinen Twist, Uniq çiz-
gisi ile kısa zamanda ciddi bir sadık 
müşteri kitlesine ulaştı. Hedefimiz 
hem yurt içi hem de yurt dışında 
daha da büyümek. Kendini çok iyi 
tanıyan,  ne istediğini iyi bilen; kalite-
yi, soyluluğu ve şık giyinmeyi yaşam 
biçimi olarak benimsemiş kadınlar 
için yaratılan Machka, Türkiye’ nin 
ilk   “pret-a-porter” markasıdır. Ko-
leksiyonu dünya çapında tanınmış 
moda tasarımcısı Ece Ege/Dice Ka-
yek tarafından hazırlanan, feminen 
ve post-romantik Machka, kurulduğu 
2005 yılından bu yana Türkiye’nin 
en prestijli markaları arasında yer 
alıyor. Trendleri değil, sadece ta-
sarımcının stilini yansıtan Machka 
marka yapısı, stratejisi, koleksiyon, 
üretim ve hizmet kalitesi ile Luxury 
kategorisinde son derece güçlü bir 
yerde bulunuyor.

Özgün tasarım konusunda 
Türk ve İtalyan markalarını 
karşılaştırır mısınız? İtalyan 
Miroglio ile yapılan ortaklığın 
markanıza kazandırdıkları 
nelerdir? Ortaklığınız devam 
edecek mi?
Ayaydın ve Miroglio, yapıları ve geliş-
me anlayışları açısından birçok ben-
zerlikler taşıyan iki kurumdur. Yalnız-
ca kadın giyimi üzerine uzmanlaşan 
her iki grup da yüksek kalite ilkesin-
den ödün vermeksizin perakende ala-
nında hızla büyüme ve etkinlik alanını 
yaygınlaştırma perspektifine sahiptir. 
Stratejik perspektifteki bu benzerlik 

ve çalışma anlayışlarındaki 
uyum, geçen zamanı ba-

şarıyla ilerletmemize 
ön ayak oldu. Gelecek 

planlarında ise ortaklı-
ğın daha da güçlenerek 

ilerlemesi üzerine ku-
rulu bir projeksiyonu-
muz var.

İnternet üzerinden hazır giyim 
satışın gelecekte mağazacılığın 
küçülmesine neden olacağını 
düşünüyor musunuz?
Bu yıl 28. yaşına girdi İpekyol. Gerek 
tasarım, gerek sunum-satış-müşteri 
memnuniyeti ve en başta da üretim 
kalitesi ile oldukça iyi bir noktadayız. 
Yenilikçi duruşuyla ise özellikle son 
dört yıldır büyük atılımlar içinde. Her 
sezon moda severleri hem şaşırtmak, 
hem mutlu etmek hem de yeni he-
yecanlar yaşatmak istiyoruz. Uzun 
zamandır ise müşterilerimizin bekle-
diği ve beklediklerine değdiğini söy-
ledikleri sitemiz 2013 Ekim ayından 
buyana hizmet veriyor. Aynı şekilde 
www.twist.com.tr ve www.machka.
com.tr sayfalarından da satışlarımız 
başladı. Dünya dijitale doğru büyük 
bir hızda ilerlerken, bizim bu rotanın 
dışında kalmamız mümkün olamazdı. 
Artık internet hepimiz için bir araç 
olmaktan çıktı, neredeyse bir yaşam 
biçimi haline geldi. Artık orada sos-
yalleşiyor, arkadaşlarımızla oradan 
konuşuyor, görüşüyor ve tüm ihtiyaç-
larımızı dijital dünya üzerinden temin 
ediyoruz. Böyle bir tablo içerisinde 
İpekyol’un da altını çizerek söyleye-
ceğim üretimden mağazadaki sunum, 

“Türkiye’nin ilk entegre kadın 
hazır giyim fabrikası Edirne 
İpekyol Üretim Tesisi’nde, dünya 
standartlarında üretim yapıyoruz. 
2006 yılında Edirne’de faaliyete 
geçen fabrikamız,  40 bin 
metrekare arazi üzerinde 17 bin 
metrekare kapalı alana sahip.”  
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satış ve satış sonrasında sunduğu hiz-
met kalitesine kadar her ayrıntıyı di-
jital ortama taşıdık ve bugüne kadar 
aldığımız sonuç son derece başarılı. 
Dünya ile kıyasladığımızda Türkiye 
henüz internet alışverişinde yolun 
çok başında. Ancak önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde çok ciddi bir yol alacaktır.

Tekstilde markalaşma 
konusunda firmaların eksikleri 
sizce nelerdir?
Yalnızca tekstil ile sınırlamak yerine 
hangi sektör olursa olsun bu işin ku-
ralı bellidir. Hem ben hem de çalışma 
arkadaşlarım her zaman çok disiplinli 
ve yoğun bir tempoyla çalıştık, aynı 
hızda çalışmaya devam ediyoruz. 
İdealim ve hayallerim için çok çalış-
tım, araştırdım, öğrendim. Kendime 
ve yaptığım işe her daim inandım ve 
peşinden gittim. Başarının olmazsa 
olmazlarının başında elbette çalış-
mak geliyor. Hem de çok çalışmak… 
İşim gereği çok gezdim, pek çok yeni 
kültürler tanıdım. Kendimi besledim 
ve ekibim ile paylaştım. Gelişime ve 
yeniliğe açık olmak, çalışmak sanıyo-
rum kilit noktalar.

İstanbul’un moda merkezi 
olması için sektörde neler 
yapılması gerekir?
Ard arda yapılan moda günleriyle İs-

tanbul, dünya moda camiasının yeni 
cazibe merkezi olma yolunda ciddi 
adımlar atıyor. Gerek İstanbul Fas-
hion Week gerekse Fashionable İs-
tanbul gibi iki etkinliğin ortak amacı 
İstanbul’u dünyanın sayılı moda 
merkezleri arasında sağlam bir yere 
oturtmak. Paris, Milano, New York 
gibi bu işin kalbinin attığı lokomotif-
ler arasına girmek büyük bir hedef. 
Buna bağlı olarak yapılması gereken 
hamleler de büyük. Temennim he-
defe ulaşmak üzere geçilen bu yolda 
ülkemizin yetiştirdiği genç ve başa-
rılı moda tasarımcıların yetişmesi. 

2023 yılı üretim kapasitesi, 
mağaza sayısı, marka 
konularında hedefleriniz 
nelerdir?
Yurt içi ile beraber yurt dışında 
ki yatırımlarımız devam edecek. 
Yurt dışı pazarda Ortadoğu ve Kaf-
kas’larda francaise sistemi ile büyü-
meye devam edeceğiz. Bugün yurt 
dışında; Kuveyt, Katar, Bahreyn, 
Kazakistan, Kıbrıs’ta olmak üzere 8 
mağazamız var. Bu noktada yurt dışı 
pazarlarda büyümeyi teşvik eden, 
10 yılda 10 dünya markası vizyonu 
ile ortaya konan Turquality projesi 
ile yakın zamanda küresel reka-
bette söz sahibi olacak markaların 
yaratılacağına inanıyorum. Ülkemiz 

ihracat artışını sürdürülebilir kılmak 
için yürürlüğe konmuş en önemli 
projelerin başında görüyorum 
Turquality’yi. Türk markalarına, 
uluslararası arenada kendi başla-
rına kolayca yapamadıkları şeyleri 
gerçekleştirmeleri için destek veren 
yapıyı, bir marka geliştirici ve ivme-
lendirici, aynı zamanda da bilgi ve 
yetkinlik katalizörü olarak konum-
landırabiliriz. Belirli sayıda seçilmiş 
Türk markasının organizasyonel ve 
operasyonel yetkinliklerinin, ulusla-
rarası en iyilerle rekabet edebilecek 
düzeye çıkarılması ve bu markaların 
en üst düzeyde tanıtımını yapacak 
bir platform olarak son derece 
kıymetlidir. Turquality ile ürün 
kalitesini aşan daha geniş bi kalite 
kavramına odaklanılmakta ve “mar-
ka yönetimin dekalite”ye özellikle 
vurgu yapılmakta. Turquality’nin ve 
kapsamındaki markaların başarısı-
nın tüm Türkiye ve Türk endüstrisi 
algısını olumlu yönde etkileyeceği 
fikriyle çıkılan bu yolda, elde edilen 
sonuçlar, bu düşüncenin gerçekleri 
yansıttığını ortaya koymakta. Proje 
kapsamındaki markalar olarak ya-
kın gelecekte, dünya çapında Türk 
ürünlerinin ve Türk markalarının 
değerini artıracak ve uluslar arası 
elçiler olarak hizmet edeceğimize 
inancım tamdır.

“Yurt içi ile beraber yurt dışında 
ki yatırımlarımız devam edecek. 
Yurt dışı pazarda Ortadoğu ve 
Kafkas’larda francaise sistemi 
ile büyümeye devam edeceğiz. 
Bugün yurt dışında; Kuveyt, Katar, 
Bahreyn, Kazakistan, Kıbrıs’ta 
olmak üzere 8 mağazamız var.”  

İpekyol Tekstil Fabrikası yapısı ile dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden biri olan ve 1977 yılından 
beri her üç senede bir çağdaş, başarılı mimari ve kentsel tasarım örneklerine verilen Aga Khan Mimarlık 

Ödülü’nü 2010 yılında Türkiye’ye kazandıran ilk ve tek yapı oldu.
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sürdürülebilirlik - çevresel yaklaşımlar

Konfeksiyon, örme ve iplik te-
sisleri görece daha net maliyet 
kalemlerine sahip olduğundan,  

maliyetleri kontrol altına almakta fazla 
zorlanmazken ilave proseslerin getir-
diği maliyetler, fazla boya ve kimyasal 
kullanımları, moda akımı dolayısıyla 
hangi renklerin boyanacağının bilinme-
mesi gibi belirsizlikler boyahanelerin 
maliyet analizlerinde zorlanmalarına 
yol açtı. Boyahaneler, belirsiz maliyet-
leri kontrol altına alabilmek amacıyla 
verileri ölçülebilir duruma getirmeye ve 
konu ile ilgili otomasyon programlarına 
yatırım yapmaya başladılar. Zamanla 
her boyahanede ilk seferde Doğru Bo-
yama oranı (RFT), birim kilogram kumaş 
başına su tüketimi, elektrik tüketimi, 
buhar tüketimi, birim kilogram başına 
harcanan kimyasal ve boyarmadde, 
çalışan başına düşen üretim miktarı gibi 
performans ölçütleri yöneticilerin o 
gün, o ay, o yıl yaptıkları çalışmalarda, 
yönetilen projelerde başarı kriteri ola-

rak önem kazandı. .Boyahanelerin farklı 
performans ölçütlerinde gösterdiği geli-
şime yakından bakacak olursak;

Birim Kg başına su tüketimi: Bundan 
15 yıl önce boyahaneler Overflow tarzı 
boya makineleri ile üretim yapıyorlardı. 
Flotte oranları 1:10 ile 1:12 arasında 
değişen şartlarda yapılan boyamalarda 
üretilen orta renk pamuklu örgü kumaş 
için harcanan su miktarı yaklaşık 200-
220 litreleri bulmaktaydı. 2000’li yılla-
rın başında yapılan yatırımlar ile flotte 
oranları 1:7 , 1:8 lere kadar düşürüldü. 
Bununla beraber yine aynı özelliklerde 
bir kumaş için su tüketimi 120-160 
litrelere kadar geriledi. Çevre bilinci-
nin artması ile beraber su tüketiminin 
çok yoğun olduğu terbiye sektöründe 
yapılan proses optimizasyonları ve ma-
kinelerin daha verimli kullanılması ile 
bu rakam günümüzde 70-80 litrelere 
kadar geriledi.
Özellikle Trakya bölgesinde yeraltı 
sularının çok düşük seviyelere düşmesi 
suyun önemini daha da arttırdı. Çevre 
bilinci ile hareket eden tüm peraken-
deciler, ürettikleri ürünlerde su tüke-
timine dikkat eder oldu. Gerek boya 
makine üreticileri gerekse kimyasal ve 
boya üreticileri için su tüketimi; en bü-
yük pazarlama hedeflerinden bir tanesi 
haline geldi. Bu arada boya makine üre-
ticileri de flotte oranını 1:4’e düşürecek 
şekilde boya makineleri dizayn etmeyi 
başardı. Kimyasal ve boya üreticileri de 
prosesleri kısaltacak boya ve kimyasal-
ları piyasaya sunmaya başladılar. Tüm 
bu gelişmeler doğrultusunda çok değil 
birkaç yıl sonra boyahanelerde birim 
kilogram başına tüketilecek su mikta-
rının 40-50 litre olacağı öngörülmekte. 
Bunların yanı sıra işletmeler, gerek su 
tüketimini azaltmak, gerekse ürettik-
leri kumaşın katma değerini arttırmak 
amacı ile yatırımlarında pad-batch, 
kontinü yıkama, baskı makineleri gibi 
maliyet avantajı doğuracak makinelere 
yöneldiler.  

Tüm sektörlerde yaşanan 
arz fazlası, tekstil sektörünü 

de düşük kar marjları 
ile çalışmaya ve ayakta 
kalabilmek için maliyet 

kalemlerini gözden 
geçirmeye zorlamakta. 

Bu durumdan en çok 
etkilenen boyahanelerde 

maliyetlerini kontrol altına 
almak için yeni yöntemlere 

başvuruyorlar. 

BOYAHANELER MALİYET 
KONTROLÜNE YÖNELİYOR
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Birim Kg başına buhar tüketimi: 
Maliyetlerin çok da önemsenmediği 
1990’lı yıllarda pamuklu örgü kumaş 
için çektirme sisteminde yapılan bir ki-
logram kumaş için harcanan buhar 7-8 
kilogramları bulmaktaydı. Gerek flotte 
oranlarının düşmesi, gerek daha sonra 
kurulan ısı geri kazanım sistemleri ile 
bu rakam 2-2,5 kilogramlara kadar ge-
riledi. Flotte oranlarının 1:4 seviyelere 
kadar düşen boya makineleri ve farklı 
proses optimizasyonları ile beraber 
bu rakam önümüzdeki günlerde 1-1,5 
kilogramlara kadar düşeceği düşünül-
mekte. Tüm bunlara ek olarak işletme-
ler enerji maliyetini azaltmak amacıyla 
LPG ve doğal gaz tüketimi yerine  ucuz 
alternatif enerji kaynaklarına yatırım 
yapmaya başlayarak rekabet gücünü 
arttırma yoluna gitmekte. 
 
Birim Kg başına elektrik tüketimi: 
Maliyetlerin önem kazanması ile 
birlikte, elektrik tüketimlerinde de 
ciddi derecede azalmalar görülüyor. 
Yatırımlarda elektrik tüketimi daha 
az olan makineler tercih sebebi ol-
makta. Elektrik tüketimi yüksek olan 
motorlar invertörlü hale getirilmiş, 
çatı aydınlatmaları önem kazanmış, 
işletmeler en azından gün içerisinde 
aydınlatmalarında gün ışığından fay-
dalanmaya başlamışlardır. Lambaların 
tükettiği enerjiler dikkate alınarak 
sensörlü lamba kullanımı yaygınlaşmış 
durumda. Yapılan bu değişiklikler 
ile beraber yaklaşık birim kilogram 
kumaş başına 1,6 kw/kg olan elektrik 
tüketimleri 1,25 kw/kg’lara kadar ge-
rilemiş durumda. Katma değer yarat-
mayan işlerin kaldırılması ile beraber 
bu rakamların 1,10 kw/kg’lera kadar 
düşürülmesi beklenmeli. 
  
Birim Kg başına kimyasal ve Boya 
tüketimi: Başlangıçta sınırlı sayıda 
yabancı boya ve kimyasal madde üre-
ticilerinin tekelinde olan ülkemizdeki 
boya ve kimyasal madde pazarı, yerli 
üreticilerin, Çin ve Hindistan üreticile-
rinin de devreye girmesi ile rekabete 
açık hale gelmiş. Boyarmadde fiyatla-
rında geçen yıl başlayan uzak doğu ne-
denli maliyet artışları, boyahanelerde 
maliyetlere olumsuz etki etmiş olsa 
da birim kg başına maliyet ortalama 
0,237 dolar seviyesinde gerçekleş-

mekte. Kimyasal madde maliyeti de 
birim kilogram başına 0,231 dolar ola-
rak görülmekte. Boyarmadde maliyet-
lerinin dünya genelinde bir miktar geri 
çekileceği düşünülse de çok büyük 
gerileme beklenmemekte. Önümüzde-
ki dönemde kimyasal maliyetlerinin de 
geçmiş dönemlere paralel seyredeceği 
düşünülüyor.

RFT ve Kişi başına Üretim: 2000’li yıl-
lardan önce ilk Seferde Doğru boyama 
oranı (RFT), çoğu işletmede ölçülme-
mekle beraber yüzde 65-70 olduğu 
tahmin edilmekte. Günümüzde gerek 
proses değişiklikleri ile gerekse labo-
ratuvar işletme geçişlerinin takibi ile 
yüzde 85 oranlarına yakın seyretmek-
te. Başarılı işletmelerde bu rakam yüz-
de 90-95’lere yükseliyor. Bu rakamlar 
özelikle reaktif boyayan işletmeler 
için yüksek bir başarıyı gösteriyor. 
Sabit maliyetlerin ve işçilik ücret-
lerinin artması işletmelerin önemli 
göstergelerinde bir tanesi olmuş 
durumda. Yatırım maliyetinin yüksek 
olduğu terbiye işletmeleri için verimli 
çalışma ve üretim hacmini yüksek tut-
mak olmazsa olmazlardandır. İşletme-
lerin kurumsallığına göre kişi başına 
üretim ortalama 4 ton civarı olarak 
gerçekleşmekte. Reaktif boyamanın 
ortalama süresi 7- 8 saat civarındadır, 
bir takım optimizasyonlar ile yakın 
zamanda boyama süresini 6 saate 
çekmek mümkün olacak. Bu durum 
üretim hacmine yüzde 20-30 artış 
biçiminde yansıyacak ve kişi başına 
üretim 4,8-5,2 ton düzeylerine kadar 
yükselebilecek.
Enerji kaynaklarının giderek daha 
pahalı ve sınırlı hale gelmesi, çevre bi-
lincinin yaygınlaşması, sabit giderlerin 
artması boyahanelerde bu türden ma-
liyet analizlerini ve tasarrufu zorunlu 
hale getirmekte. Su, buhar, elektrik, 
boya ve kimyasal tüketimi, ilk seferde 
doğru boyama oranı, sabit giderler bo-
yahaneler için yaşamsal ölçütler ola-
rak düzenli analiz ediliyor.  Görünen 
o ki; global dünya ekonomisinde arz 
fazlalığı ile birlikte yaşanmakta olan 
rekabet yüzünden verimlilik yanı sıra 
maliyet analizlerine de özen gösterip 
optimal üretim yapmayı ilke edinen 
şirketler karlılık oranlarını koruyarak 
ayakta kalabilmeyi başaracak. 
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doğru bilinen yanlışlar

Her sektör bir ihtiyaçtan doğ-
muştur ve doğduğu andan iti-
baren tıpkı bir canlı gibi büyü-

me eğilimindedir. Sektörlerin de belli 
bir yaşam döngüsü ve ulaşabilecekleri 
bir zirvesi vardır. Türkiye’de boya-
haneler ağırlıklı olarak 1980’lerde 
kurulduğunda bugünden farklı olarak 
çok daha küçük kapasitelere ve başa 
başnoktalarına sahiptiler. O dönemde 
boyahane işletenlerin rahatça hatırla-
yabileceği gibi günlük 3-5 tonluk bo-
yahaneler yaşamlarını sürdürebilme 
şansına sahiptiler ve bunun tek sebebi 
yüksek kar marjları idi. Zaman için-
de azalan yatırım maliyetleri ve kar 
marjları ile gelişen finansman enstrü-
manları boyahaneleri zorunlu olarak 
yüksek kapasitelere taşıdı. 3-5 tonla 
kar eden işletmeler zaman içinde 7, 
10, 15, 20, 25 ve hatta az da olsa 50 
tonlara çıktılar. Burada amaç bir ön-

ceki sayımızda ele aldığımız genel gi-
derleri düşürmek ve minimum karlarla 
sürümden kazanmak idi. Hatırlanacağı 
gibi bu yaklaşımın da artılarını ve ek-
silerini geçen sayımızda irdelemiştik. 
Belli bir kapasite ve fiyat stratejisi için 
doğru olan bu sistem belli bir nokta-
dan sonra ve bazı dönemlerde birçok 
olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

Artan tonaj
kaliteyi düşürüyor 
Hatırlanacağı gibi 3-5 tonluk boyaha-
nenin 2 ay sezon boşluğu gideri ile 35 
tonluk işletmenin gideri oldukça fark-
lıydı ve bu minimum karlılıkta çalışılan 
ayların karlılığından çalıyordu. Bu 
görünen, hesaplanabilen bir eksiydi 
ama rakamla hesaplanamayan eksiler 
de vardı.
Bunların en önemlisi artan tonajların 
getirdiği kalite sorunudur. Boyahane 

işletmeciliği standart ürün, emtia 
(commodity) pazarlanması gibi algı-
landı. Oysaki Boya-Apre bir hizmet 
sektörüdür ve takip ister. Boyaha-
nelerin 3 tondan 30 tona çıkarken ki 
yolculuğunda bu hizmeti destekleye-
cek teknolojiler yanımızdaydı. Gerek 
boya-kimyasal otomasyonları, gelişen 
boya kazanları, yeni tip boyalar ve so-
runlarımızı azaltacağı söylenen kimya-
sallar, 4-6 kamaradan 8-10 kamaraya 
çıkan ramlar, gerek yeni tip gelişmiş 
bilgisayar/serverlar, yazılımlar, bar-
kod sistemleri hem kapasite artışında 
hem de bu üretimin takip/kontrolünde 
işletmecilere çok yardımcı oldu. Fakat 
bu teknolojilerin de yapacaklarının ve 
gelişecekleri yerlerin bir sınırı vardı. 4 
kamaralı ramdan 40 kamaraya çıkmak 
şimdilik mümkün görülmediği gibi,12 
saatlik boya prosesinin de gerçek-
te 6 saatten daha fazla kısaltılması 

7
KALİTELİ 
BOYAHANELER
BÜYÜK OLUR

NEDEN?
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mümkün olamadı. Bu da kapasite ar-
tırımlarında daha fazla makine, daha 
fazla adam ve kaçınılmaz sorunlarda 
daha fazla kontrol noktası anlamına 
gelmekte. Bilindiği gibi kumaşta bir 
sorun çıkması halinde ipliğin standart, 
örme makinesinin tek tip ve ayarla-
rının hep aynı olduğu, sorunun ancak 
ve ancak boyahanedeki makine ve işçi 
farklılıklarından kaynaklandığı ısrarla 
işletmelere empoze edilmekte. Bu 
argümanlara karşı her istasyonun çok 
sıkı takibi gerekmekte. 

Makine ile çalışan oranı doğru 
hesaplanmalı 
Aynı şekilde bir işletmede makine 
parkını hızla büyüten patronlar, diğer 
yanda insan gücünü ve sınırını iyi he-
saplayamadılar. Bir işletme yönetici-
sinin 5 tonluk boyahaneyi yürütürken 
gösterdiği performansının gelişen 

teknolojilere rağmen 50 tonluk boya-
hanede de aynı kalmasını beklemek 
yanlış olur. Bu durum bir müşteri 
temsilcisi/planlamacının 5 müşteriye 
verdiği hizmetle 50 müşteriye verdiği 
hizmetin, bir boya operatörünün 2 
makineye bakmakla 5 makineye bak-
mak arasındaki performansının, bir 
örme işçisinin 2 yerine 4 makineye ba-
karkenki hatasının veya bir garsonun 
5 masa yerine 10 masaya bakarkenki 
hizmet kalitesinin aynı kalmasını bek-
lemek demektir. Her ne kadar altların-
da yardımcıları olsa da bir işletmecinin 
artan tonajlara vakıf olması veya bir 
apre şefinin 4 yerine 8 ramı kontrol 
etmesi zorlaşmakta. 
Günümüzde elimizdeki mevcut tek-
noloji, yazılım ve otomasyonlarla bir 
işletmenin iyi hizmet verebileceği 
maksimum kapasite aralığı,çalışılan 
mal çeşitliliğine göre değişmekle bir-

likte 500-700 ton arasındadır. Günde 
25 ton mal kontrol edilebilir bir tonaj 
olarak kabul edilebilir, bunun üstüne 
çıkan işletmeler bazı şeylerden feda-
karlık edeceklerdir. Kalite ve termin 
odaklı çalışarak iş bulabilen konfeksi-
yon sektörüne iyi hizmet verebilmek 
için boyahanelerin de kendilerini 
ağırlıklı olarak bu iki faktöre yoğun-
laştırmaları, kapasite ve kadrolarını 
kalite ve termin odaklı ayarlamaları 
gerekmektedir. Dünyanın hiçbir 
yerinde hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren çok büyükler en kaliteli ol-
mamışlardır. 2000 kişilik lüks lokanta 
olamayacağı gibi 2000 tonluk boyaha-
ne de en büyüğe oynayabilir ancak en 
kaliteliye oynama şansı azdır. Hizmet 
sektöründe kalite ve sürüm arasında 
ciddi bir rekabet vardır. Bu rekabet 
ancak üretim, takip ilişkisinin olmadığı 
sektörlerde göz ardı edilebilir.

3
BOYA-APRE HİZMET 
SEKTÖRÜDÜR, BELLİ 
BÜYÜKLÜKTEN 
SONRA KALİTEDEN 
ÖDÜN VERMEK 
ZORUNLUDUR.
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makale

Tekstil sektöründe yaygın
olarak kullanılan poliesterin

üretim aşamasında
teraftalik asit yerine

sülfoizoftalik asit molekülü
kullanılması sonucu elde edilen 

ürüne katyonik 
boyanabilen poliester CDP 

deniyor.

Poliester, tekstilde çok yaygın 
kullanılan sentetik liflerdendir. 
Petrolün yan ürünü olan poli-

etilen teraftalattan “eriyikten elyaf 
çekme” yöntemi ile üretilir. Poliester 
kelimesi, genel olarak bir dialkol ile 
bir dikarboksilli asitin polikondenzas-
yonu ile oluşan uzun zincirli polimer-
lere verilen addır. Tekstilde kullanıla-
bilen polimerlerin elde edilmesi için 
ise aromatik yapıda bileşenler seçilir. 
Bu bileşenlere göre farklı yapıda poli-
esterler elde edilir.
Günümüzde tekstil alanında kullanı-
lan üç ayrı türde poliester bulunmak-
tadır.

1. PET (polietilen - teraftalat) lifleri

2. PCDT (poli - siklohegzilen - dime-
tilen - teraftalat) lifleri

3. PET poliesterlerinin modifiye 
edilmesi ile elde edilen modifiye pol-
yester lifleri
Poliester liflerinin kristalin kısmı 
fazladır ve lifleri meydana getiren 
makromoleküller birbirine iyice yak-
laşmış durumdadır. Ayrıca poliester 
lifleri, hidrofob karaktere sahiptir ve 
üzerlerinde boyarmadde molekülle-
rinin bağlanabileceği gruplar yoktur. 
Poliester boyamacığında poliesterin 
kendi yapısı gibi hidrofob özelliği olan 

dispers boyarmaddeleri kullanılmak-
tadır. Dispers boyarmaddeleri, polies-
ter lifleri üzerinde uygun haslıklarda 
tam bir renk paleti sağlayan boyar-
madde sınıfıdır. Normal poliester 
elyafı dispers boyarmaddeler ile HT, 
carrier yardımıyla atmosferik şartlar-
da veya termazol boyama yöntemleri 
ile boyanabilmektedir. 

CDP Elyaf nedir?
Poliester üretimi sırasında teraftalik 
asit yerine sülfoizoftalik asit mo-
lekülü girdiğinde zincirde anyonik 
karakter gelişir ve bazik boyarmad-
deler ile boyanabilme olasılığı doğar.  
Modifikasyon ile elde edilen bu po-
liester türüne katyonik boyanabilen 
poliester (CDP) denir. CDP elyaf hem 
dispers hem katyonik boyarmaddeler 
boyanabilmektedir. CDP elyaf yüzde 
100 CDP yanında karışım elyaf olarak 
piyasada bulunur ve kumaşlarda me-
lanj efektli görünüm elde edilmesini 
sağlar. 

CDP Elyafın Katyonik Boyalar 
ile Boyanmasının Avantajları
• Katyonik boyalar ile boyanan CDP 
elyafta dispers boyamaya göre daha 
parlak renk tonları elde edilir. 
• Katyonik boyalar ile CDP boyanma-
sında, boya çekimi yavaş ve düzgün 
olmaktadır, tekrarlanabilirliği iyidir. 
• Elyaf tiplerine göre kaynama sıcaklı-
ğında veya biraz üzerinde 100 – 105°C 
de bazı elyaf tiplerinde ise 115 – 120 C 
ye kadar çıkılarak boyama yapılabilir. 
130°C de boyama ise rengi matlaştırır.
• Yardımcı madde olarak difüzyon 
hızlandırıcı kullanılabilir. Bu madde 
bir taraftan boyamanın daha düşük 
sıcaklıkta gerçekleşmesini, bir taraftan 
da boya migrasyonunu sağlar. Ancak 
düşük sıcaklıkta boyamalar nüans 
kaymasına ve düşük ışık haslıklarına 
neden olabilir.
• CDP elyaf ile katyonik boya arasın-
daki boyama akrilik boyamada olduğu 
gibi elektrostatik çekim kuvvetleri ile 
olduğundan bağ kuvvetlidir. Bu neden-

CDP ELYAFIN POLİESTER 
ELYAFTAN FARKI NEDİR?
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le dispers boyamaya göre katyonik bo-
ya ile CDP boyamada yıkama haslıkları 
çok iyidir. Çok koyu renkler dışında 
redüktif yıkama gerektirmez. Ayrıca 
elastan elyafını kirletmesi çok azdır.
%100 CDP Boyama
Boya çözme
Asetik asit     pH:4.0 – 4.5
Egalizatör    1.0 g/l
90 - 95°C
Reçete
A- Sodyum sülfat   6 g/l
Egalizatör          1 g/l
Retarder            %0.5 – %2 (zor renk-
lerde ilave edilir)
Asetik asit         pH: 4.0 – 4.5
B- Katyonik boyaları %x

Koyu renklerde
hafif redüktif yıkama 
Hidrosülfit     2 g/l
Soda            2 g/l
60 - 70°C, 20 dk.

Piyasadaki CDP elyaf 
karışımları ve kullanım alanları
% 100 CDP
• Spor giyim 

CDP / Poliester
• Ev tekstili, 
• Döşemeliklerde
• Dış giyim  

CDP / Viscon
• Dış giyim

CDP / Poliester / Viscon
• Dış giyim

CDP/ Poliester
karışımlarının boyanması
Dispers boya ile hem polyester elyaf 
hem CDP elyaf boyanır. İki elyaf 
arasındaki kontrasın belli olması için 
poliester kısmı beyaz bırakılır veya 
açık tonlarda dispers boyama yapılır. 

Katyonik boya ise CDP elyafta bağla-
nabileceği gruplar olduğu için kuma-
şın sadece CDP kısmını boyar. Açık 
renk dispers ve koyu renk katyonik 
boyama ile multicolor görünümlü ku-
maşlar elde edilir. Çift banyo boyama 
yönteminde, ilk banyoda hem CDP 
hem de PES elyafı boyamak amacı ile 
dispers boyama, ikinci banyoda ise 
yalnız CDP elyafı boyama için kat-
yonik boyama yapılır. Böylece CDP 
elyafın PES elyafa göre daha koyu 
renkte boyanması sağlanarak multi-
color efekti elde edilir. 
Kısaca CDP elyaf katyonik boyanma 
özelliği ile dispers boyamaya göre da-
ha parlak renk tonlarının elde edilme-
sini, elastan karışımlarının bile daha 
yüksek yıkama haslıklı, tekrarlanabi-
lirliği yüksek ve düzgün boyanmasını 
sağlar. CDP/Poliester karışım elyafın 
boyanmasında ise multicolor görü-
nüm elde etmede avantaj sağlamakta.

0.8-1 0C/dk

45-60 dk

Zaman (dk)

Sı
ca

kl
ık

A B 70 0C

0C

120 0C

20

20

40 60

60

80

80

100

100

120

120

140 160 180

Boyama yöntemi Boyarmadde seçimi Boyama adımları

Tek banyo boyama Dispers / Katyonik Dispers + katyonik boyama
     120°C

Dispers boya
Çökme önleyici
pH ayarlayıcı
katyonik boya
Egalizatör

Çift banyo boyama Dispers / Katyonik Dispers                 Katyonik boyama
120°C

Dispers boya                   Katyonik boya
pH ayarlayıcı                   Egalizatör
Dispergatör                     pH ayarlayıcı

102°C

Boyama yöntemi Boyarmadde seçimi Boyama adımları

Tek banyo iki aşamalı 
boyama 

Katyonik / Reaktif Katyonik + Reaktif boyama
100-120°C

                                 

Katyonik boya             Reaktif boya
pH ayarlayıcı               Tuz

Çift banyo boyama Katyonik / Reaktif Katyonik                Reaktif boyama
100-120°C

Katyonik boya               Reaktif boya                                      
Tampon                            Tuz

40-80°C

40-80°C

CDP / PES boyama CDP/CELL boyama

CDP elyaf yüzde 100 CDP 
yanında karışım elyaf 
olarak piyasada bulunur ve 
kumaşlarda melanj efektli 
görünüm elde edilmesini 
sağlar. 
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE
DAHA FAZLA ODAKLANILMALI 

Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün verilerine göre, 
günümüzde Dünya’da 1,2 

milyarı kadın olmak üzere 3 milyar 
civarında işgücü bulunuyor. Her gün 
yaklaşık 1 milyon iş kazası meydana 
geliyor. Bu kazalar ve yine meslek 
hastalıkları sonucu her yıl 2,3 mil-
yon insan hayatını kaybediyor. Çok 
daha fazla insan da sakat kalıyor. 
Türkiye’de, İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği Meclisi'ne göre 2013'te bin 235 
işçi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 103'ü 
kadın, bin 132' si erkek, 59’u çocuk, 
22’si göçmendi. Ölüm en çok inşaat 
sektöründe yaşandı. Devlet İstatistik 
Enstitüsü verilerine dayanarak 2013 
yılına ait Türkiye’deki iş kazalarına ve 
meslek hastalıklarına ilişkin durumu 
aşağıdaki başlıklar halinde ele alabi-
liriz.

Türkiye’de iş kazaları 
Son 12 ay içinde Türkiye’de istihdam 
edilen kişilerin yüzde 2,3’ü bir iş 
kazası geçirdi. Bu oran erkeklerde 
yüzde 2,8 iken, kadınlarda yüzde 1,3 
olarak gerçekleşti. Toplam iş kazası 
geçirenlerin yüzde 81,6’sını erkekler 
oluşturdu. 

Sektör dağılımına göre
iş kazaları
Türkiye’de iş kazaları sektörel olarak 
incelendiğinde, madencilik ve taş 
ocakçılığı sektöründe iş kazası geçi-
renlerin oranı yüzde 10,4, elektrik, 
gaz, buhar, su ve kanalizasyon sek-
töründe iş kazası geçirenlerin oranı 
yüzde 5,2 iken, inşaat sektöründe iş 
kazası geçirenlerin oranı yüzde 4,3 
oldu. 

Yaş grubuna göre iş kazaları
Son 12 ay içinde Türkiye’de istihdam 
edilen 15-24 yaş grubundaki fertler-
de iş kazası geçirenlerin oranı yüzde 
1,9 iken, 25-34 yaş grubunda bu oran 
yüzde 2,3, 35-54 yaş grubunda yüzde 

2,6 ve 55 ve daha yukarı yaştakilerde 
ise yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Eğitim durumuna göre
iş kazaları 
Son 12 ay içinde Türkiye’de istihdam 
edilen lise altı eğitimlilerin yüzde 
2,8’i bir iş kazası geçirirken, genel lise 
mezunlarında bu oran yüzde 1,7, lise 
dengi meslek okul mezunlarında yüz-
de 2,4, yüksek öğretim mezunlarında 
ise yüzde 1 olarak gerçekleşti.

İşteki konuma göre iş kazaları 
İşteki duruma göre, iş kazası geçi-
renlerde en yüksek oran yüzde 2,6 
ile kendi hesabına çalışanlarda ger-
çekleşti. Bunu yüzde 2,5 ile ücretli 
veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 1,6 
ile işveren olarak çalışanlar izledi. 
Ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlarda 
iş kazası geçirme oranı ise yüzde 1,4 
olarak tahmin ediliyor.

Meslek gruplarına göre
iş kazaları
Meslek grupları itibarıyla,‘sanatkârlar 
ve ilgili işlerde çalışanlar’da iş kazası 
geçirenlerin oranı yüzde 4,8 ile orta-
lamanın (%2,3) üzerinde gerçekleşti. 
İş kazalarının en düşük gözlendiği 
grup ise yüzde 0,8 ile ‘büro ve müşte-
ri hizmetleri’ oldu. 

İşyeri büyüklüğüne göre
iş kazası 
İşyeri büyüklüğüne göre Türkiye’de 
son 12 ayda iş kazası geçirenlerin en 
yüksek olduğu işyeri büyüklüğü yüz-
de 3,4 ile 250 ila 499 arasında çalışa-
na sahip işyerleri oldu.1ila 9 arasında 
kişi çalıştıran işyerlerinde iş kazası 
geçirenlerin oranı ise yüzde 2,2 oldu. 
Son 12 ay içerisinde bir iş kazası geçi-
renlerin yüzde 63,7’si geçirmiş oldu-
ğu iş kazası nedeniyle belirli süreler-
de işinden uzak kaldı. İşle bağlantılı 
bir rahatsızlık yaşayanların oranı 
yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bildiğiniz gibi son 
zamanlarda Soma’da ve 

Mecidiyeköy’de bütün 
milletimizi yasa boğan büyük 

iş kazaları yaşadık. Bundan 
böyle iş yeri yöneticilerimizin 

işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusuna her zamankinden 

daha fazla odaklanacaklarına 
inanıyorum. Buna katkıda 

bulunmak amacıyla bu 
sayıdaki yazımızda işçi 

sağlığı ve iş güvenliğinden söz 
edeceğiz. 

Dr. Ahmet Temiroğlu
TTTSD YK Üyesi
Özen Mensucat YK Başkanı
temiroglu@ozenmensucat.com
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Sektörlere göre meslek 
hastalıkları 
Sektörel olarak incelendiğinde,  
Türkiye’de son 12 ay içinde işe bağlı 
sağlık sorununa maruz kalanların ora-
nının en yüksek olduğu sektör yüzde 
5,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı 
sektörü oldu. Bu oran, istihdamın en 
yoğun olduğu tarım, ormancılık ve 
balıkçılık sektöründe yüzde 2, inşa-
at sektöründe yüzde 3,5, toptan ve 
perakende ticaret, lokanta ve oteller 
sektöründe yüzde 2,1, imalat sana-
yinde yüzde 2,7, toplum hizmetleri, 
sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri 
sektöründe ise yüzde 2,2 olarak ger-
çekleşti.

Yaş grubuna göre
meslek hastalıkları 
İstihdam edilen ya da geçmişte çalış-
mış olanlardan son 12 ay içinde işe 
bağlı sağlık sorunu yaşadığını belir-
tenlerin oranı yüzde 2,8 ile en yüksek 
35-54 yaş grubunda gerçekleşti. 15-
24 yaş grubunda bu oran yüzde 1,2, 
25-34 yaş grubunda yüzde 1,9 ve 55 
ve daha yukarı yaştakilerde ise yüzde 
1,5 olarak gerçekleşti. 

Eğitim düzeyine göre
meslek hastalıkları 
İstihdam edilenler ya da geçmişte ça-
lışmış olanlardan hem lise altı eğitim-
liler hem de lise dengi meslek okulu 
bitirenlerde, son 12 ay içinde işe bağlı 
sağlık sorununa maruz kalma oranı 
yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Yüksek 
öğretim mezunlarında ise bu oran 
yüzde 2,1 olarak tahmin ediliyor. 

İşteki konumuna göre
meslek hastalıkları
Kendi hesabına çalışanların işe bağlı 
sağlık sorununa maruz kalma oranı 
yüzde 2,9 ile diğer gruplara göre yük-
sek oldu. Mesleklere göre en yüksek 
işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların 
oranı yüzde 3,2 ile "sanatkârlar ve 
ilgili işlerde çalışanlar" grubunda 
gerçekleşti. Son 12 ay içinde işe bağlı 
sağlık sorunu yaşayanlardan yüzde 
50,7’si, geçirmiş olduğu sağlık sorunu 
nedeniyle belirli sürelerde işinden 
uzak kaldı.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde 
temel amaçlar
Dünya genelinde ve Türkiye’de gör-

düğümüz bu tablo ve son zamanlarda 
yaşadığımız facialar İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği çalışmalarının önemini yete-
ri kadar ortaya koymakta. İşçi sağlığı 
ve iş güvenliği çalışmalarının temel 
amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

• İşyerlerinde gerekli bütün güvenlik 
önlemlerinin alınması,
• İşçilerin tıbbi, fiziksel ve ruhsal 
açıdan en üst seviyeye çıkarılmasının 
sağlaması,
• İşyerinde sağlığa zarar verebilecek 
unsurların tespit edilmesi ve ortadan 
kaldırılması,
• İşçiler ile iş arasındaki uyumun sağ-
lanması,
• Meydana gelebilecek sağlık so-
runlarının ve meslek hastalıklarının 
zamanında tespit edilmesi,
• Hastalanan işçilerin tedavi olmala-
rının sağlanması,
• Çalışanların sağlık konusunda karşı-
laştıkları zararların objektif ve bilim-
sel yollarla belirlenmesi,
• İşyerindeki olası kazaların engel-
lenmesi için önleyici uygulamaların 
tespit edilmesi

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde 
sorumluluklar 
Yukarıda sıralanan bu amaçların ye-
rine getirilmesi sadece işverenin so-
rumluluğunda değildir. Aynı zamanda 
çalışanlara da düşen sorumluluklar 
vardır.  İşverenler, işyerlerinde nor-
mal sağlıklı şartların yanında, yapılan 
işin özelliklerine uygun olan çalışma 
ortamını da oluşturmak zorundadır-
lar. İşyerlerinde risklerin minimize 
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edilmesi, tehlikelerin kaynağında yok 
edilmesi, bu konuda ilgili yöneticilere 
ve işçilere gerekli eğitimlerin veril-
mesi işverenin sorumluluğundadır. 
İşverenler ayrıca, işçiye ve çevreye 
karşı kanunların kendilerine yükle-
diği diğer yükümlülükleri de yerine 
getirmek durumundadırlar. Ancak 
unutmamak gerekir ki yapılan araş-
tırmalar iş kazalarının yüzde 10 – 20’ 
sinin yönetim hatalarından meydana 
geldiğini göstermekte. Geriye kalan 
yüzde 80-90 oranının ise çalışanların 
hatasından ve kurallara uymamala-
rından kaynaklandığını görmekteyiz. 
Bu nedenle yukarıda belirttiğimiz gibi 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
çalışanların da sorumlulukları vardır. 
Çalışanlar da kendi sağlıkları için iş 
güvenliği kurallarına uymalıdırlar. 
Mesleklerine ait bilgi ve beceriler yö-
nünden kendilerini yetiştirmelidirler. 
Özellikle sağlıklarını etkileyecek ya 
da kazaya neden olabilecek unsur-
ları öğrenmiş olmalıdırlar. Koruyucu 
ekipmanları mutlaka kullanmalıdırlar. 

İşçi sağlığı ve
iş güvenliği kültürü 
Bugün kanun ve yönetmeliklerin zo-
runlu saydığı işletmelerde İşçi Sağlığı 
Ve iş Güvenliği Kurullarının olduğunu 
biliyoruz. Ne yazık ki bu kurullar 
bazı işletmelerde  “kağıt üzerinde” 
olabilmekte ve göstermelik olarak ça-
lışıyormuş gibi yapılabilmekte. Oysa 
işletmeler bu konuya esas uğraştık-
ları işlere verdikleri önem düzeyinde 
odaklanmalı, iş güvenliğini bir işletme 
kültürü olarak benimsenmelidirler. 

Bu kültüre göre her zaman insanların 
sağlık ve güvenliğini güvenceye almak 
birinci öncelik olmalıdır. İşverenler bu 
konuda yapılması gereken yatırım ve 
diğer harcamalardan kaçınmamalıdır-
lar. Yöneticiler sorumlu oldukları esas 
iş süreçlerini kontrol ettikleri kadar o 
iş süreçlerindeki güvenlik unsurlarını 
da kontrol etmelidirler. Bu konuda 
her kademedeki çalışanlara eğitimler 
verilmeli ve muhtemel tehlikelere 
karşı tatbikatlar yapılmalıdır. Bu kül-
türe göre her şeyin başı insan sağlığı 
olmalıdır.

İş kazalarının nedenleri ve 
önleyici faaliyetler
İşyerinde çalışanların güvenliğine ve 
sağlığına zarar verebilecek her türlü 
unsura   tehlike denir.Bu unsurları 
kaynakları açısından üç başlık altında 
toplayabiliriz;

1-Kişisel hatalardan kaynaklanan 
tehlikeler: İş yerlerinde doğru in-
sanın doğru işe yerleştirilmesi çok 
önemlidir. Örneğin bazı işler verilir-
ken çalışanın yaşı dikkate alınmalı. 
Bazı işler kadınlar için daha uygun 
olabilir.İşyerleri bu konuda temelli 
bir yaklaşım göstermelidir. Görev 
tanımları yapılırken önce iş tanım-
ları yapılmalıdır. Bu iş tanımlarında 
işin özellikleri, işin gerekleri, bu işi 
yapacakların sahip olması gereken 
özellikler (yaş,eğitim durumu, cinsi-
yet, kişilik özellikleri,fiziki ve psiko-
lojik özellikler) tanımlanmalıdır. Ve  
o işe bir çalışan istihdam edilirken  
bu unsurlar dikkate alınmalı. Öte 
yandan çalışanlara belirli aralıklarla 
“İş Güvenliği Eğitimi” verilmelidir. 
Çalışanlar kullandıkları makine ve 
malzemeleri iyi tanımalıdırlar. Günlük 
bakımlarını ve temizliklerini düzenli 

Türkiye’de iş kazaları sektörel 
olarak incelendiğinde, 

madencilik ve taş ocakçılığı 
sektöründe iş kazası 

geçirenlerin oranı yüzde 10,4, 
elektrik, gaz, buhar, su ve 

kanalizasyon sektöründe iş 
kazası geçirenlerin oranı yüzde 

5,2 iken, inşaat sektöründe iş 
kazası geçirenlerin oranı yüzde 

4,3 oldu. 
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yapmalıdırlar. Her çalışan kendi kul-
landığı malzemedeki her hangi bir 
uygunsuzluğu ilk önce kendisi fark 
edebilmelidir. Onları gereken aralık-
larla kontrol etmeli, makinelerde her 
zamanınkinden farklı ısı, ses, ışık, tit-
reşim gibi özellikler fark ettiklerinde 
ilgili teknik insanlara bildirmelidirler. 
İş kazalarının büyük çoğunluğu ko-
ruyucu ekipmanların kullanılmaması 
ya da yanlış kullanılması nedeniyle 
olmaktadır. Çalışanlar rahatsızlık 
verse bile bu ekipmanları kullan-
malıdırlar. Çalışanlar girilmemesi 
gereken mekânlara girmemeli, bil-
medikleri malzeme ya da makineye 
dokunmamalı, iş yerindeki yazılı 
ve yazılı olmayan bütün kurallara 
uymalıdırlar. Amirler çoğu zaman 
çalışanları daha fazla ya da daha hızlı 
çalışmaları yönünde uyarırlar. Bazen 
de çalışanlar daha fazla ücret ve prim 

almak için daha fazla çalışırlar. Her 
ne sebeple olursa olsun aşırı uzun 
süre aralıksız olarak çalışmak iş gü-
venliğini tehdit edecek önemli bir 
unsurdur. Sürekli tekrarlanan işleri 
yapan çalışanların konsantrasyonunu 
azalabilir. Ya da uzun süre yapılan 
işlerde işçiler artık alıştıklarından işe 
gereken dikkati vermeyebilirler. Bir 
diğer kişisel tehlike unsuru da aşırı 
güvendir. Özellikle tecrübeli işçiler 
yıllardır yaptıkları işde başlarına her 
hangi bir kaza gelmemişse çok daha 
rahat davranarak tedbirsizlik edebil-
mektedirler.  Yapılabiliyorsa yönetim 
tarafından “rotasyon” yapılarak yakın 
işleri yapan çalışanlar zaman zaman 
yer değiştirebilirler.

2-İşyeri ortamından kaynaklanan 
tehlikeler: İş yerlerinde makinelerin 
yerleşimi, stoktaki malzemelerin yer-
leşimi çalışanların güvenliği gözetile-
rek yapılmalıdır. Makineler arasında 
acil durumlarda kaçış için uygun 
yollar olmalı.  Özellikle insan boyu-
nu aşan raflara istifleme yapılırken, 
insanların düşmesi ya da istiflenen 
malzemelerin insanların üstüne düş-
mesi riski göz önüne alınmalı, gerekli 
önlemler alınmalı ve uygun araç ve 
gereçler kullanılmalıdır. İşyeri orta-
mındaki havalandırma sağlığa uygun 
olmalı. Sıcaklık, koku, titreşim, gürül-
tü toz, gibi unsurlar sürekli kontrol 
edilmeli. Zehirli gazlar, kimyasal 
buharları, ergimiş haldeki metallerin 
gazları, radyasyon, işçi sağlığını et-
kileyebilen çok önemli faktörlerdir. 

Kimyasal maddelerin kullanımı çok 
dikkat edilmesi gereken bir konudur. 
Özellikle kuvvetli asitlerin özellikleri 
çalışanlar tarafından iyi bilinmelidir.
(Örneğin miktar az da olsa kuvvetli 
bir asidin üzerine su ilave edilmez.) 
Yangınla ilgili gerekli önlemler alın-
malı özellikle acil çıkış yolları net bir 
şekilde belirtilmelidir.Yangın ve diğer 
acil durumlar için periyodik tatbikat-
lar yapılmalıdır. Bulaşıcı hastalıklar 
erkenden tespit edilmeli gerekli ön-
lemler alınmalı.

3-Makine ve malzemelerden kay-
naklanan tehlikeler:  İş yerlerindeki 
makinelerin planlı bakımları yapıl-
malıdır. Bir makine ya da malzeme 
arızalanmasa bile ekonomik ömrü 
gözetilerek değiştirilmelidir. Sürekli 
hareketin olduğu aksamlar ya da 
kimyasal madde ve diğer aşındırıcı 
unsurlarla temas halinde olan bölüm-
lere özel olarak dikkat edilmelidir.  
Yüksek basınç ve sıcaklık bulunan ci-
hazlarla ilgili kullanım talimatları çalı-
şanlar tarafından çok iyi bilinmelidir. 
Elektrikle çalışan makinelerin ve ay-
dınlatma tesisatlarının topraklaması 
yapılmış olmalı ve belirli aralıklarla 
kontrol edilmeli. Yıpranmış ve eski-
miş tezgâhlar, el aletleri, koruyucu 
ekipmanlar değiştirilmeli.
Denetimler aksatılmamalı 
İşyerindeki tehlikeleri tespit etmek 
ve gerekli önlemlerin alınmasını 
sağlamak iş yeri sahiplerinin ve her 
kademedeki yöneticinin en önemli 
görevlerindendir. Bu konuda yöneti-
ciler gerekli aralıklarda tehlike kay-
nağı olabilecek yerleri denetlemeli 
ve düzeltici önlemlerin alınmasını 
sağlamalıdırlar. Ne var ki aynı ortam-
da sürekli olarak kalan insanlar, ora-
daki bazı aksamaları her zaman fark 
edemeyebilirler.”İşletme Körlüğü” 
diye adlandırılan bu sebepten dolayı 
yabancı bir kişinin hemen gözüne 
çarpabilecek bir aksaklık orada çalı-
şan insanlar tarafından fark edilme-
yebilir. Bunun için işletmeler, belirli 
aralıklarla işletme dışından davet 
ettikleri bir teknik ekip tarafından 
kendilerini işçi sağlığı ve iş güvenliği 
açısından denetletirlerse bu sebep-
ten kaynaklanacak tehlikelerin önü-
ne geçebilirler. 

İşyerindeki tehlikeleri tespit 
etmek ve gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlamak iş 
yeri sahiplerinin ve her 
kademedeki yöneticinin en 
önemli görevlerindendir. Bu 
konuda yöneticiler gerekli 
aralıklarda tehlike kaynağı 
olabilecek yerleri denetlemeli ve 
düzeltici önlemlerin alınmasını 
sağlamalıdırlar. 
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

2004 3,77 0,21 0,59 2,27 4,54 0,80 -0,74 0,97 0,72 2,47 0,00  -1,08

2005 -0,41 0,11 1,26 1,21 0,20 -0,48 -0,74 1,04 0,78 0,68 -0,95  -0,04

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

Üretici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim (%)

2004 0,66 0,52 0,96 0,49 0,44 -0,14 0,47 0,77 0,94 2,24 1,32 0,32

2005 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,10 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,40 0,42

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

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

2014 Aylık Döviz Kurları

ekonomik göstergeler

�$
1 Ocak 2014 2.1757 2.9797 

1 Şubat 2014 2.2675 3.0612

1 Mart 2014 2.2225 3.0611

1 Nisan 2014 2.1531 2.9697

1 Mayıs 2014 2.1111 2.9246

1 Haziran 2014 2.0998 2.8573

1 Temmuz 2014 2.1232 2.9064

1 Ağustos 2014 2.1485 2.8771

1 Eylül 2014 2.1605 2.8381

1 Ekim 2014 2.2871 2.8823

1 Kasım 2014

1 Aralık 2014

İmalat Sanayi Aylık Kapasite Kullanım Oranları (%)

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013
73,7

73,8

74,3

74,1

74,6

74,7

74,6

74,8

74,9

75,4

74,9

75,9

2013
72,4 

72,2 

72,7 

73,6 

74,8 

75,3 

75,5 

75,5 

75,4 

76,4 

75,6 

76,0

2014
73,9 

73,3 

73,1 

74,4 

74,4 

75,3

74,9

74,7

74,4

2014
75,0

74,8

74,6

74,9

74,3

74,8

74,3

74,3

74,1

Ağırlıklı Ortalama
(Arındırılmamış)

Mevsimsel Etkilerden
(Arındırılmış)

Kaynak: TCMB
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