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başkan’dan

dr. Vehbi Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli arkadaşlar;

Bugün	insanların	en	duyarlı	
olduğu	konulardan	biri	çevre	ve	
insan	sağlığına	uygun	ürünler	
satın	almak.	Gün	geçtikçe	de	bu	
daima	gelişecek.	
Tekstil	üretiminde	en	önemli	
noktada	bizler	varız.	Üretim	
yaparken	gerek	insan	sağlığı	
gerekse	çevre	duyarlılığı	
konularını	en	iyi	şekilde	
çözersek	dünyada	Türk	kumaşını	
marka	yapabiliriz.
Türk	kumaşlarından	
yapılmış	ürün	yeşildir	diye	
duyarlılığımızın	sloganı	olan	
“Turkish	Green	Textil”	ile	
yeşil	algısını	oluşturarak,	Türk	
kumaşını	bir	Dünya	markası	

haline	getirebiliriz.	Hep	
birlikte	elimizden	gelen	gayreti	
göstermeliyiz.
Öte	yandan	Trakya’da	yürütülen	
proje	doğrultusunda	toplu	
arıtmalar	ve	ardından	Derin	
Deniz	Deşarjı	Projesi,	Türk	
tekstilinin	geleceğini	çevre	
bilinci	doğrultusunda	geleceğe	
taşıyacak	en	önemli	projedir.
Bu	bir	an	önce	hayata	
geçecektir.	Emeği	geçen	ve	
geçecek	olan	tüm	görevli	
arkadaşlara	sektör	adına	
teşekkür	ederiz.	Bu	sayımızda	
özellikle	bu	konuyu	gündeme	
getirmeye	çalıştık.	

Bir dahaki sayıda görüşmek 
üzere; hoşça kalın…

çeVre BilinCi ile 
GeleCeĞe YÜrÜYorUZ 
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DİJİTAL BASKININ KALBİ 
ÇORLU’DA ATTI 

TTTSD tarafından Çorlu’da 
düzenlenen “Dijital Baskıda 

Geleceğin Modellenmesi” 
Sempozyumu terbiye 

sektöründen yoğun ilgi 
gördü. Dijital baskıda gelinen 

aşamaların ve sorunların 
ele alındığı sempozyumda 

dijital baskıya dair gelecek 
senaryoları da ele alındı. 

Günümüzde dijital baskı her 
geçen gün gelişen makine ve 
boya teknolojisi ile birlikte bi-

rim baskı maliyetlerinin de gerilemesi 
ile birlikte konvansiyonel baskıya 
alternatif hale gelmiştir. Özellikle 
sunduğu baskı kalitesi, işlem kolaylığı, 
kısa metraj olanağı ve konvansiyonel 
baskıya oranla minimal düzeydeki de-
şarj parametreleri de göz önüne alın-
dığında dijital baskı oldukça çevreci 
çözümler sunuyor. 
Gelecekte baskı sektörünün dijital 
ağırlıklı olacağının yüksek sesle ko-
nuşulduğu ve yeni yatırımların dijital 
baskı üzerine yapıldığı bugünlerde, 
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri 
Derneği (TTTSD) tarafından organize 
edilen ‘’ Dijital Baskıda Geleceğin 

Modellenmesi’’ isimli sempozyum 
17 Aralık 2014 günü Çorlu Divan 
Hotel’de gerçekleştirildi. Sempoz-
yumun açılışında bir konuşma yapan 
TTTSD Başkanı Dr. Vehbi Canpolat, 
dijital baskının tekstil sektöründe 
önemli bir yere geldiğini belirtti. 
Yaklaşık 4 saat süren organizasyonda 
TDS Dijital firmasından İbrahim De-
mir ve Aloha Tekstil firmasından Şe-
ref Akaslan konuşmacı olarak yer ala-
rak deneyimlerini aktardılar. Dijital 
baskı sektöründe faaliyet gösteren ve 
sektörde yer almak isteyen firmaların 
yoğun katılımları ile gerçekleşen sem-
pozyumda “Yapılacak işe göre printer 
seçimi, dijital baskıda var olan prob-
lemler ve çözüm önerileri ile birlikte, 
dijital baskıdaki gelecek senaryoları 
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üzerine konuşuldu. Ağırlıklı olarak 
soru-cevap şeklinde ilerleyen sem-
pozyum sektörde yaşanan sorunların 
çözümlerine dair yol gösterici oldu.

Dijital baskıda gelecek 
senaryoları?
Tekstil baskıcılığında her geçen gün 
daha da yaygınlaşan dijital baskı 
sistemlerinde ‘’Bir adım sonrası ne 
olacak? ‘’ sorusu sektörde yatırım 
yapan ve yapmayı planlayan herke-
sin zihninde. Gelecekte sadece, 5 yıl 
önce hayal olan hızları mümkün kılan 
‘’Single-Pass’’ sistemli printerlar mı 
olacak yoksa maliyet olarak gittikçe 
ekonomik hale gelen multi-Pass ‘’ 
sistemli printerlar mı yaygınlaşacak? 
Bu konunun özellikle kafa teknoloji-
lerindeki gelişmelere paralel şekilde 
ilerleyeceği beklentisi hâkim. Mev-
cut sistemlerde kullanılan kafaların 
elektronik (ısı yükselmesi sonucu 
kartların yanması) ya da mekanik 
(darbe ya da çizilme) kaynaklı ha-
sarlara dayanıklı hale gelebilmesi ve 
kafa ömrünün uzaması ‘’single-pass’’ 
‘’multi-pass’’ savaşının galibini belir-
leyecek.
Bununla birlikte başlangıçta reklam-
cılık ve folyo üzerine baskı şeklinde 
gelişen dijital baskı tekniklerinin 
sonrasında tekstil materyaline adap-
tasyonu ile bugünlere gelen dijital 
tekstil uygulamalarında geliştirilecek 
yeni ve yenilikçi trendler gelecekteki 
yatırımları şekillendirecek. Bugün 
üzerinde çalışılan başlıca konular; 
Pigment baskının endüstriyel prin-
terlerde uygulanıp tuşe, yıkama gibi 
problemlerin aşılıp reaktif baskıdaki 
kalitenin yakalanması dolayısıyla 

reaktif baskı için şart olan buharla-
ma, yıkama gibi işlem adımlarından 
tasarruf sağlanması, diğer yandan po-
liester baskıda pratikliği ve ön işlem, 
son işlem gibi uygulamalara gerek 
duyulmaması gibi nedenlerle hiç bek-
lenmedik şekilde yüksek pazar payı 
elde etmiş olan ‘’Sublimasyon Trans-
fer Baskı’’ tekniğinin pamuk üzerine 
uygulanabilmesi konusu yoğun bir 
şekilde çalışılmakta.
Sektörde genel düşünce, gelecek 
yılların ‘’Dijital Baskının Önlenemez 
Yükselişi’’ başlığında gerçekleşeceği 
ve dijital baskı maliyetleri ile konvan-
siyonel baskı maliyetleri arasındaki 
makasın çok hızlı bir şekilde kapa-
nacağıdır. Sempozyumda öne çıkan 
başlıklardan kısa kısa… Neden dijital baskı?

• Doğaya zararsız ( %30 su ve % 45 
elektrik tasarrufu ), temiz, sağlıklı ve 
güvenli bir üretim 
• Anında ve hızlı üretim olanağı
• Degrade renkler ve fotoğrafik de-
senlerin basılabilmesi
• Numune, onay ve düşük adetli işler-
de çok ekonomik olması
• Pazara sürülmeden önce tasa-
rımların kopyalanma riskini en aza 
indirmesi
• “Müşteriye özel” üretim talepleri-
nin baskı sırasında yanıtlanabilmesi 
ve gerekli değişiklikleri yapabilmesi 
olanağı

Sempozyum’da “Yapılacak 
işe göre printer seçimi, 
dijital baskıda var olan 

problemler ve çözüm önerileri 
ile birlikte, dijital baskıdaki 
gelecek senaryoları üzerine 

konuşuldu. Ağırlıklı olarak 
soru-cevap şeklinde ilerleyen 

sempozyum sektörde yaşanan 
sorunların çözümlerine dair 

yol gösterici oldu. 

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan TTTSD Başkanı Dr. Vehbi Canpolat, dijital baskının 
tekstil sektöründe önemli bir yere geldiğini belirtti. 

Organizasyonda TDS Dijital firmasından 
İbrahim Demir ve Aloha Tekstil firmasından 
Şeref Akaslan konuşmacı olarak yer alarak 
deneyimlerini aktardılar. 
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• Baskının her aşaması kolaylıkla ve 
etkin olarak denetlenebilmesi
• Gecikme ve masraf riskini arttırma-
dan her türlü değişiklik, düzeltme ve 
müdahaleye olanak sağlaması
• Hizalama sorunları nedeniyle olu-
şan renk kayma problemlerini orta-
dan kaldırabilmesi
• Konvensiyonel baskıda kullanılan 
desen, film, plaka, kalıp gibi malze-
melere ihtiyaç duyulmadığından, 
bunların depolanması ve muhafazası 
için gereken yer ve mekân ihtiyacını 
da ortadan kaldırması
• Geleneksel yöntemlerle haftalar 
alabilen numune üretim sürecini bir-
kaç saate kadar düşürmesi

Doğru printer seçimi?
• Yapılacak işe göre makine seçimi 
Günümüzde dijital baskıcılık konvan-
siyonel baskıya ciddi şekilde alternatif 
olmuş durumdadır. Kullanılan baskı ve 
kafa teknolojilerinin farklılıkları ile ba-
zı makine markaları bayan üst giyim, 
eşarp baskısı, parça baskı, döşemelik 
ve geniş en ev tekstili gibi farklı alan-
larda diğerlerine göre ekstra avantaj-
lar sunabilmektedirler. Bu anlamda 
yapılacak iş, kullanılacak kumaş türü 
( pamuk, polyester ), kumaşın örgü ya 
da dokuma olması gibi birçok para-
metre göz önünde bulundurulmalıdır.
• Makine maliyeti 
Alınması planlanan printerın sadece 

fiyatının yanında kullanılan kafa 
ve yedek parçaların fiyatı, ömrü ve 
uyumlu boyaların maliyetleri gibi 
kalemler göz önünde bulundurula-
rak toplam maliyetle hareket edil-
melidir.
• Üretim maliyeti
Üretilmek istenen kumaşın cinsi, de-
sen, netlik, açıklık-koyuluk özellikleri 
baskı maliyetleri üzerinde doğrudan 
etkilidir. Ayrıca ön işlem ve son işlem 
adımları, uyumlu boyalar ve genel 
işletme giderleri kümülatif olarak dik-
kate alınmalıdır.
• Makine hızı ve kapasitesi 
Printer hızı ve kapasitesi hedeflenen 
üretim parametrelerini karşılayacak 
kafa ve teknolojide olmalıdır. Her 
işletme için en pahalı ve en teknolojik 
printerin doğru çözüm olmadığı bilinci 
kavranmalıdır.
• Makine yedek parça ve işletme 
maliyeti  
Printerlar ve baskı kafaları çok hassas 
sistemler olduğu için ortalama ömür-
leri, değişim periyotları, elektronik 
kartların ömrü, filtre, pompa gibi me-
kanik sarflarında değişim periyotları 
ve maliyetleri hesaplanarak yatırım 
planı yapılmalıdır.
• Teknik servis opsiyonu
Printerın planlanan sürelerde çalıştı-
rılabilmesi ve kapasite kaybı yaşan-
maması için printer teknolojisi kadar 
servis yetkinliği de önemlidir. Servisin 

kadro yeterliliği ve yerel servis opsi-
yonu da dikkate alınmalıdır.

Dijital baskı üretiminde 
karşılaşılan problemler?
• Ön işlem ve son işlem kaynaklı 
problemler
Gaze, kasar, ön fikse, pat hazırlanma 
gibi ön işlemlerin istenen düzeyde 
olmaması, kurutma, buharlama, yıka-
ma ve apre kaynaklı son işlemlerdeki 
problemler yüzey düzgünsüzlüğü, 
kumlanma renk verim kayıpları, tuşe-
nin geri kalması, kurumama ( stampa) 
gibi sorunlara neden olmaktadır. İyi 
ve kaliteli baskı için kullanılan boya, 
printer, kafa teknolojisi kadar ön 
işlem ve son işlem adımları çok önem-
lidir.
• Printer kaynaklı problemler
Pas izi, damlatma, blanketteki yapış-
tırmanın düzgün olmaması, kırıklanma 
, su lekeleri, kafanın darbe görmesi, 
kontinü yapıştırma silindirinin hassas 
kumaş lekelenmelerine etkisi ve ma-
kinelerin düzenli temizlenmemesi en 
çok karşılaşılan problemlerdir.
• Mürekkep kaynaklı problemler
Dijital baskı sisteminin en hassas 
noktası baskı kafasıdır. Kafa içinde 
çok küçük alanda boya ve dakikada 
20 bin-30 bin kere açılıp kapanan 
nozzleları hareket ettiren elektronik 
devreler bulunur. En sık karşılaşılan 
problemler; kafa tıkanması, kumaş 
üzerinde çizgiler, kafa kesmesi ( eksik 
renkli baskı ) ve kafanın hasar görmesi 
(mekanik ve elektronik olarak) dir.
• Yazılım-Rip kaynaklı problemler
Doğru Profil-Hatalı Profil : Her kumaş 
türü için ayrı profil hazırlanmamış 
olması, yazılım altyapısının istenilen 
kalite yada çözünürlüğü sağlayıp 
sağlayamaması önemlidir. Bunlar mü-
rekkep sarfiyatındaki dengesizlikler 
şeklinde görülür.
• Baskı ortamı kaynaklı problemler
Dijital baskı kafalarının verimli çalı-
şabilmesi için uygun sıcaklık 20-25°C 
( tercihen 22 °C) ve % 50-60 arası 
(tercihen % 55 ) nemdir. Sıcaklığın 
artması ya da azalması mürekkebin 
vizkositesinin ( akışkanlığının) değiş-
mesi sonucu kafanın istenildiği gibi 
hareket etmemesine neden olabilir. 
Ortam neminin azalması ise kafalarda 
tıkanıklığa neden olabilir.



TTTSD Başkanı Dr.Vehbi
Canpolat 21 Kasım

2014 tarihinde İTKİB’te,
Laboratuvar firmalarının

temsilcileri ile bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıda

tekstil ve laboratuvar
firmaları arasındaki

ilişkiler detaylı bir şekilde ele
alındı.

TEKSTİL İÇİN 
LABORATUVARLAR 

VAZGEÇİLMEZ 

 
yönetim faaliyetleri

farklı in-house parametreleri kullan-
maktadırlar.
Söz konusu farklı in-house pa-
rametreleri ortaya koymak adı-
na, Türkiye’deki, akreditasyona 
sahip laboratuvarlar arasında 
gerçekleştirilen,klorlu fenoller meto-
dunun paylaşılmasına ilişkin yapılan 
çalışmada, farklılıklar, aşağıdaki adım-
lar dahilinde özetlendi.

Klorlu fenollerin, tekstil ürünlerinden ana-
lizi için, henüz, standart, özgün bir metot 
belirlenmiş değildir. Konu ile ilgili pek çok 
çalışma hala sürmektedir.
Hedeflerinin, tekstil ve kimya arasındaki 
ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürmek oldu-
ğunun altının çizildiği toplantıda, tekstil it-
halat ve ihracatını sekteye uğratmayacak, 
ihtiyaca uygun, insan ve tekstil arasındaki 
doğal etkileşimi yansıtabilen, standart ve 
özgün bir metot belirlenmesi üzerinde 
duruldu. Bu doğrultuda, toplantıda; labo-

ratuvarlara gönderilen siyah polyester 
kumaşa yapılacak analizde, öncelikle 

numune hazırlığı aşamasının, 
laboratuvarlarca belirlenen 

ortak parametreler baz alı-
narak gerçekleştirilmesi 

kararlaştırıldı.

Toplantıya dair yapılan de-
ğerlendirmede pestisitlerin 
kontrollü kullanımını sağlamak 

üzere tasarlanan, zararlı kimyasalların 
kullanımına ilişkin çevresel standart 
ve gereklilikler çerçevesinde klorlu 
fenoller (PCP, TeCP, TriCP) için belir-
lenen Class I limitinin 0.05 ppm oldu-
ğu belirtildi. Deride koruyucu olarak 
kullanılan Klorlu Fenollerin analizi 
için geliştirilen su buharı destilasyonu 
esaslı DIN 53313: 1996 metodu te-
mel alınarak, Klorlu Fenoller analizini 
gerçekleştirmek üzere dünya gene-
linde kullanılan standart metotlar; § 
64 LFGB 82.02-8: 2001, 35 LMBG 
82.02-8: 2001, ISO 17070-2005 ve 
EN 71-11-2005’dir.
Zararlı kimyasalların kullanımına iliş-
kin, çevresel standart ve gereklilikler 
çerçevesinde analiz gerçekleştirmek 
üzere yetkinlik belgesine sahip dün-
ya genelindeki pek çok laboratuvar, 
klorlu fenol analizi için, yukarıdaki 
metotları referans almakla birlikte; 
metodun  açıkça  tanımlanmamış bazı 
aşamalarında, kendi geliştirdikleri 
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Rusya’ya mal gönderen Türk 
şirketleri, Rus müşterilerinden 
gelen “Dolar bulamıyoruz, 

ruble ile ödeyelim” tekliflerini kabul 
edince bugün acı bir gerçekle karşı 
karşıya kaldılar. Kriz nedeniyle rub-
lenin değerindeki hızlı düşüş pek çok 
Türk şirketinin alacaklarını yarı yarıya 
eritti. Şirketler 1 yıl önce gönderdik-
leri malın bedelini beklerken bırakın 

karı, maliyetlerini bile kurtaramaz 
hale geldi. Deride 200 milyon dolarlık 
sözleşmenin açık pozisyonunda kaldı-
ğı, tekstil sektörünün toplam 1 milyar 
dolarlık alacağının da ruble üzerinden 
olduğu belirtiliyor. Sektörde iflasların 
gelebileceği uyarısı ile herkes diken 
üzerinde... Dolarla kira ödemesi ya-
pan Türk perakende mağazaları da 
ciddi bir sıkıntı yaşıyor. İstanbul’un 
Zeytinburnu bölgesindeki dericilerin 
yüzde 80’inin Rusya’yla açık hesap 
çalıştığını belirten Orjin Deri Yönetim 
Kurulu Başkanı Lemi Tolunay, bir ay 
önce 1 doların 30 ruble olmasına kar-
şın şu anda 70 rubleye denk geldiğini 
hatırlattı. Rusya’da 1 ay öncesine 
kadar her şeyin yolunda olduğunu 
ifade eden Tolunay, “Oradaki alıcılar 
‘dolar bulamıyorum, ruble ödesem 
olur mu’ dediklerinde, Türk firmalar 
da müşteriyi kaçırmamak için ‘evet’ 
diyordu. Sözleşmelerin yenilenmesi 
ihtimali de yok, ülke iflas noktasında. 
Şu anda alacaklar malın maliyetini 
kurtarmıyor. Birçok firma zorda. 1 yıl 
önce gönderilmiş malların parasını 
kurtaramıyoruz. Ciddi bir zarar var. 

Rubleye endeksli dolar alacakları 
tepetaklak oldu. Nasıl olsa konvertibl 
diyerek rubleye güvenenler ciddi sı-
kıntıya düştü” dedi.
Türk şirketlerin ruble olarak alacak-
larının bir anda yarı yarıya eridiğini 
belirten İstanbul Hazırgiyim ve Kon-
feksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi dolar ala-
caklarının da Rus şirketler tarafından 
şu anda ödenemediği ve ruble teklif 
edildiğini söyledi. Rusya’da mağazası 
bulunan perakende şirketlerinden 
bazılarının da sıkıntıda olduğunu 
belirten Tanrıverdi, “Rubleyle satış 
yapmasına karşın, dolarla kira ödeyen 
mağazalar var. Rubleyle ticarete tam 
olarak geçememiştik. Bunu gerçek-
leştirebilseydik sıkıntı daha az olurdu 
dedi. Laleli Sanayici ve İşadamları 
Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin 
Eyyüpkoca, Laleli’deki şirketlerin 
cirolarının yüzde 60’ının Rusya’yla 
yapılan ticaretten geldiğini aktardı. 
Laleli’deki her firma cirosunun yüzde 
60’ını kaybetti. Rusya’dan verilen si-
parişlerin büyük kısmı iptal edildi, ye-
ni siparişlerinde gelmediğini belirtti.

Petrol varil fiyatlarının 60 
doların altını görmesi ve 
ardından rublenin dolar 

karşısında aşırı değer 
kaybetmesi Rusya’yı 

1998’den beri karşılaştığı en 
büyük ekonomik krize doğru 
sürüklüyor. Yaşanan krizden 

dolayı ruble cinsinden alacaklı 
olan Türk ihracatçıları da 

ciddi sıkıntılar yaşıyor. 

TÜRKİYE
RUBLE

YAKALANDI
KRİZİNE



11Tekstil terbiye

 
sektör gündemi

TÜRK HAZIR GİYİM 
SEKTÖRÜ İRAN YOLUNDA 

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 1-4 
Şubat 2015 tarihleri arasında 
Tahran’da Türk Hazır Giyim ve 

Konfeksiyon Fuarı düzenleyecek. 
Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş 
Adamları Derneği (BATİAD), Laleli 
Sanayici ve İşadamları Derneği (LA-
SİAD), Merter Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MESİAD), Osmanbey 
Tekstilci İşadamları Derneği (OTİ-
AD) ve Türkiye Triko Sanayicileri 

Derneği’nin (TRİSAD) iş birlikleriyle, 
İTO tarafından düzenlenecek orga-
nizasyonun tanıtım toplantısı, sektör 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Fuarın tanıtım toplantısında 
konuşan İTO Başkan Yardımcısı Dur-
muş Topçu, tekstilin, hazır giyimle 
beraber ülkenin en önemli ihracat 
sektörü olduğuna işaret ederek, 
“Sektörün tek eksiği olan markalaş-
mada olumlu gelişmeleri, son yıllarda 
hep beraber izliyoruz. Uzun yıllardır 
tasarımcı yetiştirme konusu üzerin-
de durmanın sonuçlarını da görmeye 
ve meyvelerini toplamaya başladık. 
Türkiye hazır giyim sektörü, müşteri-
lerine her mevsim koleksiyon sunan 
ve koleksiyon ihraç eden bir konuma 
gelmiştir. Bu da ihracat rakamlarına 
olumlu yansımaktadır” diye konuştu. 

Bu fırsat kaçırılmamalı 
LASİAD Başkanı Gıyaseddin Eyyüp-
koca da uluslararası fuar yapmanın 
kolay olmadığını belirterek, “Özellik-
le söz konusu ülke İran ise bu çok da-
ha zor ve çok daha ciddi sıkıntılarla 
karşı karşıya kalabilirsiniz. Eyyüpko-
ca, son zamanlarda sektörün pazarın 

daralmasında şikayet ettiğini akta-
rarak, bu nedenle de yeni pazarlarda 
yer alınması, ayağa gelen bu fırsatın 
kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi.
TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv ise 
Türkiye’nin ekonomi ve ticari anla-
yışında bu bölgenin önemli bir yer 
tuttuğuna işaret ederek, “Bu fuara 
destek veren Laleli ve Bayrampaşa, 
belki de son 20 yılın en kötü sezo-
nunu bu yıl yaşamakta. Bu itibarla 
geçmiş yıllarda bu pazarlarda önemli 
bir hacim yaratmış İran, doğru bir 
tespit olmuştur” dedi. İran’ın, Suudi 
Arabistan’dan sonra bölgedeki en 
büyük güç olduğunu belirten OTİAD 
Fuar Komitesi Başkanı Hikmet Ünal 
da bu ülkeye yapılan ihracatın ise 
hak ettiği düzeyde bulunmadığını 
vurguladı. İTO Başkan Yardımcısı 
Durmuş Topçu, İran, ekonomik ola-
rak büyük bir güç. Enerji kaynakları-
na ilave olarak genç nüfusu ve artan 
kentleşme dinamikleriyle, İran’ı 
Türkiye için stratejik nitelikli ticari 
ortak, partner olarak görüyoruz. 
Nitekim İran, ihracat rakamında en 
yüksek artış elde edilen ilk 10 ülke 
arasında yer almakta" dedi.

Türkiye tekstil ve hazır giyim 
sektörü Şubat ayında İran’da 

düzenlenecek Türk Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon Fuarı 

için kolları sıvadı. Fuara ilişkin 
çalışmalarına hız veren tekstil 

ve hazır giyim kuruluşları 
etkinliğe ilişkin bir basın 

toplantısı düzenlediler. 
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TASARIM TEBLİĞİ, KATMA 
DEĞERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Hikmet Tanrıverdi yaptığı 
yazılı açıklamada, halen 24 
dolar olan 1 kilogram hazır 

giyim ihracatını tasarım tebliğinin 
yaratacağı sinerji ile 50 dolara çıka-
racaklarını vurgulayarak, üzerinde 
uzun yıllar çalıştıkları tasarım tebli-
ğinin çıkmasından duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. 

Tasarım yapan 
şirketlere destek 
 “Türk hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörünün 2023 yılı için 60 milyar 
dolarlık ihracat hedefi belirlediğini 
söyleyen Hikmet Tanrıverdi, "Bu 
yüksek hedefe ulaşmanın yolu sektö-
rün katma değerli ihracat ve tasarım 
kapasitesinin geliştirilmesinden 
geçiyor. Sektörün tasarım kabiliye-
tinin daha üst seviyelere çıkarılması 
için başta Ekonomi Bakanlığı olmak 
üzere Devlet düzeyinde de yoğun 
çalışmalar başlatılmıştı. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi ve Birliğimizin 

de katkısıyla Tasarım Tebliği’nde 
sektöre önemli açılımlar sağlayacak 
bir değişiklik gerçekleştirildi. Bu çer-
çevede Resmi Gazete’de yayımlanan 
değişiklik ve yeni düzenlemelere 
göre bundan sonra proje bazlı olarak 
destek kapsamına alınan şirketlere 
toplam 3 yıl için çalıştıracakları tasa-
rımcı ve modelistlerin toplam 1 mil-
yon dolara kadar olan brüt maaşları 
karşılanacak. Aynı proje kapsamında 
kullanılacak techizat ve malzemeler 
için maksimum 250 bin dolar destek 
verilecek. Ayrıca seyahat ve web 
sayfası üyeliğine ilişkin masrafların 
da 150 bin doları desteklenecek. 
Böylece 3 yılda 1,4 milyon dolarlık 
destek sağlanacak.  Bir başka ifadey-
le firmalar 3 yılda tasarıma ayıra-
cakları 2,8 milyon doların 1,4 milyon 
dolarını geri alacaklar" dedi.
Hikmet Tanrıverdi, hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörünün son yıl-
larda tasarımda önemli gelişmeler 
kaydettiğini, bu gelişmede İHKİB’in 

çalışmalarının ve çabalarının büyük 
rol oynadığını söyledi. Koza Genç 
Tasarımcılar Yarışması’nın, trend 
seminerlerinin ve İstanbul Moda 
Akademisi’nin firmaların tasarım ve 
moda bilincinin gelişmesine büyük 
katkısı olduğuna işaret eden Tanrı-
verdi, gelen tasarım desteği ile çıta-
nın çok daha yukarıya taşınacağını 
sözlerine ekledi. 

İstanbul Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 

Birliği (İHKİB) Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, Ekonomi 

Bakanlığı’nın yayınladığı yeni 
Tasarım Tebliği ile yüksek 

katma değerli üretimin 
kapılarının ardına kadar 

açıldığını belirterek, şimdi 60 
milyar dolarlık 2023 ihracat 

hedefini yakalamanın çok 
daha kolaylaştığını söyledi.

HİKMET TANRIVERDİ
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı
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YURTİÇİ FUARLAR

YURDIŞI FUARLAR

2015’TEKİ FUARLAR İÇİN 

AJANDANIZDA YER AÇIN 

05-08 ŞUBAT  Texpo Eurasia 2015 - Makina ve Teknik - Tüyap İstanbul

11-13 MART Premier Vison İstanbul  1. Dönem - Kumaş Fuarı - CNR Expo İstanbul

21-23 EKİM  Premier Vison İstanbul  2. Dönem - Kumaş Fuarı - CNR Expo İstanbul

19-23 MAYIS  Evteks 2015 - Ev Tekstili Fuarı - CNR Expo İstanbul
07-09 NİSAN Texworld İstanbul  - Kumaş ve Aksesuar Fuarı - Lütfi Kırdar  İstanbul

14-17 OCAK  Heimtextil 2015 - Ev Tekstili Fuarı - Almanya / Frankfurt

17-20 OCAK  Domotex - Halı ve Zemin Kaplama Fuarı - Almanya / Hannover

10-12 ŞUBAT  Premier Vision Paris  1. Dönem  - Kumaş Fuarı - Fransa / Paris

04-07 MAYIS  Techtextil 2015 - Teknik Tekstil Fuarı - Almanya / Frankfurt

27-28 MAYIS  Denim By Premiere Vision  - Denim Fuarı - İspanya / Barselona

19-21 HAZİRAN  Bread & Butter  - Moda Fuarı - Almanya / Berlin

26-28 AĞUSTOS  Intertextile Shanghai  - Ev tekstili Fuarı - Çin / Şangay

15-17 EYLÜL  Premier Vision Paris  2. Dönem - Kumaş Fuarı - Fransa / Paris

12-19 KASIM  ITMA 2015 - Tekstil Makinaları Fuarı - İtalya / Milano

18-22 MAYIS  Fespa 2015  - Dijital Baskı Fuarı - Almanya / Köln

 
sektör gündemi
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İŞ DÜNYASINDA 
RENKLERİN ANLAMLARI

İnsan hayatı üzerinde 
renklerin bilinenden çok 
daha fazla etkisi olduğu 

bilim adamlarının artık kabul 
ettiği bir konu. Bu gerçekten 
hareketle iş dünyası da renk 

seçiminde titiz davranıyor.

Renk Nedir? sorusuna: "Renk, 
ışığın değişik dalga boylarının 
gözün retinasına ulaşması ile 

ortaya çıkan bir algılamadır." şeklinde 
teknik bir cevap verebiliriz. Peki, ren-
gi ifade edebilmek için bu açıklama 
yeterli midir? Renkler sadece birer 
algılama mıdır? Düşünün, karanlık 
bir odada mı kendinizi daha canlı ve 
enerjik hissedersiniz yoksa eşyaların 
tamamının ya da ağırlıklı kısmının 
kırmızı olduğu bir odada mı? Ressam 
Paul Klee rengi ‘’Beyin ve evrenin 
buluştuğu nokta’’ olarak tanımlar. 
Renk insan düşüncelerini etkiler, faa-
liyetlerin değişmesine, reaksiyonların 
oluşmasına neden olur. Sizi rahatsız 
edebilir, rahatlatabilir, kan basıncı-
nızı arttırabilir, doğru kullanıldığında 
enerjinizi arttırabilir.
Renklerin insan üzerindeki etkileri 
yüz yıllardır özellikle bilim adamları 

olmak üzere çeşitli ke-
simlerin ilgisini 

çekmiş ve 
özellikle 

sağ-

lık, psikoloji, alışveriş ve tüketim 
eğilimleri, üretim, zihinsel ve fiziksel 
performans, siyaset başta olmak üze-
re pek çok farklı konuda kullanılmış 
ve kullanılmaya da devam etmekte-
dir. Renklerin bilinçaltımızı etkileyen 
güçlü etkileri vardır ve renklerin an-
lamını bilmek başarı şansını arttırır. 
Çünkü renkler genel olarak, metin ve 
görsellerden daha hızlı algılanırlar. 
 
Renklerin kullanımında 
uluslararası kuralları
- Üç rengi tek belgede kullanmak sa-
yılardan daha fazla kalıcı olur.
- Tek renk iki renkten daha az dikkat 
çeker fakat dört renkten fazlası me-
sajın anlamını azaltır.
- Siyah ve sarı diğer renk kombinas-
yonlarına göre en fazla dikkat çeke-
nidir.

Markalar için doğru renkler
üç adımda bulunur
1. Zamana bağlı kalmadan rengin 
psikolojik etkisi analiz edilir. Renkle-
rin evrensel köklerini düşünerek işe 
başlanır. Örneğin: Eğer firmanızın 
finansal büyümesi ile ilgili bir dokü-
man hazırlıyorsanız, yeşil stratejik 

bir tercih olmalıdır. Çünkü yeşil 
bitki örtüsünün büyüme ve yeni-

lenmesi ile özleştirilmektedir. 
Güvenli bir firma profili için 

hazırlayacağınız doküman 
mavi olmalıdır. Mavi gök-

yüzünün rengi, hayatımı-
zın devamlılığıdır.

2. İş sektöründe kulla-
nılan geleneksel renk-
ler değerlendirilir. Bu-
nun için iyi bilinen iş 
yada ürünlerin listesi 
yapılır ve bunların 
logo ve pazarlamada 
kullandıkları renkler 
belirlenir. Daha son-
ra hedef müşteriler 
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incelenir. Müşteriler tutucu ise ge-
leneksel renklere sadık kalmak daha 
doğru olabilir.
3. Eğer müşteri profili yeniliklere 
açıksa geleneksel renklerden uzak-
laşıp alternatif renk paletinin kabul 
edilip edilmeyeceği değerlendirilir.
Örneğin H&R Block logosunda yeşil, 
finans sektöründeki geleneksel ma-
vini yerini almış ve markalara ileri 
düşünce için bir sinyal ve yeni bir pa-
zarlama yaklaşımı getirmiştir. 

Satışları artıran duyguları 
harekete geçiren renklerin 
anlamları
Renkler etkilerine göre kendi arala-
rında soğuk ve sıcak renkler olarak 
iki ana gruba ayrılmaktadır. İnsanda 
sıcaklık ve heyecan hislerini arttıran 
etkileri ile başlıca sıcak renkler kır-
mızı, turuncu, sarı olarak sayılabilir. 
Sakinlik verici ve hakim oldukları or-
tamı daha soğuk algılamamıza neden 
olan başlıca soğuk renkler ise mavi, 
yeşil, mor olarak bilinir.

Kırmızı tutkunun ve enerjinin rengi-
dir. İnsanları çabuk karar almaya ve 
beklentilerini arttırmaya teşvik edici 
etkisi vardır. Kalp atışını hızlandırır, 
hipofiz bezini aktive eder. Kırmızı iş-
tah, enerji, tutku ve gücü temsil eder. 
Bu nedenle gıda ve hizmet reklamla-
rında oldukça etkili olur. Agresif ve 
dikkat çekicidir. İnsanların dikkatini 
çeker ve konsantrasyonu yukarıda 
tutar. Bu nedenle pazarlama için en 
önemli renktir. Sadece aşırıya kaçıl-
mamalıdır.

Turuncu sıcak ve teşvik edicidir. 
Mutluluğu, enerjiyi, başarıyı, bereke-
ti, yaratıcılığı, sonbaharı ve coşkuyu 
temsil eder. Özellikle vurgulamada 
dikkat çekici özelliği çok güçlüdür, 
eğlenceli ve kalitelidir. Tüketicilere 
son teknoloji bir firma ile ilgileni-
yormuş hissi verir. Spor takımları bu 
coşkulu rengi enerji, parlaklık ve ma-
cerayı vurgulamak için kullanır. 

Sarı, pozitifliği, ışığı, yaratıcılığı, 
sıcaklığı, motivasyonu, neşe, akıl, 
enerji ve dikkati sembolize eder. Gü-
neşi çağrıştırdığından dolayı umut ve 
iyimserliği ifade eder. Sarının siyahla 

kullanılması uyarı anlamına gelir ve 
bu nedenle sıklıkla emniyet ile ilgili 
işaretlerde kullanılır. Sarı sıcak bir 
renk olmakla birlikte, yeşile bakan 
tonları soğuk renk gibi algılanır. Bu 
nedenle, sarı canlılık ve neşenin rengi 
olduğu kadar, hüznün ve sonbaharın 
da rengidir.

Mor, krallık, güç, bilgelik, asalet, zen-
ginlik, ihtiras, şeref, nostalji, mane-
viyat ve gücü temsil eder. Akademik 
kurumlar genellikle mor gölgeler 
kullanır çünkü bu renkler entelektüel 
düşünce ve başarıyı çağrıştırır. Pa-
zarlama araçlarında prestij ve zarafet 
hissi verir.

Pembe merhamet, sıcaklık, umut ve 
anlayışın rengidir. Bayan nüfusunun 
dikkatini çekmek için rekabetçi bir 
renktir. Eğlenceli, süslü, tamamen 

feminendir. Ayrıca, pembenin rahat-
latıcı etkisinden dolayı, müşterilerin 
pembe giyen kasiyerlere daha rahat 
ödeme yaptıkları tespit edilmiştir.

Yeşil, sakinlik, tazelik ve sağlık ile eş 
anlamlıdır. Paylaşım, cömertlik ve 
uyumun rengidir. Yeşil doğal, güve-
nilir ve organik ürün reklamlarında 
kullanılabilecek en ideal renktir. Ko-
yu yeşil para ve finansla ilgili internet 
sayfaları için doğru tercihtir. Yeşil 
rengin farklı tonları farklı mesajlar 
iletir. Koyu yeşil; soğukluk, tutuculuk 
ve zenginliği, zümrüt yeşili; ölümsüz-
lüğü, zeytin yeşili; barışı, açık yeşil ise 
huzuru ifade etmektedir.

Turkuazın dikkat çekici ve yenilikçi 
etkisi vardır. Turkuaz medya iletişi-
mi, bilgisayar veya kamuya yönelik 
işlerde kullanılan renktir. Turkuaz 
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su sporları veya su artırma şirketleri 
gibi suyun teşvik edildiği her alanda 
kullanılabilir.

Mavi yeryüzünde en çok karşımıza 
çıkan renklerden biridir. Mavi gök-
yüzü ve deniz; özgürlüğü, huzuru ve 
sonsuzluğu ifade eder. Açık mavi sağ-
lığı, esenliği temsil ettiğinden sağlık 
ve seyahatle ilgili işlerde kullanıla-
bilir. Koyu mavi ise doğruluk ve dü-
rüstlüğü temsil eden ciddi bir renktir 
ve genellikle siyasi örgütlerde, dini 
örgütlerde ve hukuk firmalarında 
kullanılır.

Altın rengi, algısı yüksek olan ürünler 
veya hizmetlerin ambalaj ve pazarla-
masında kullanılır. Koyu kırmızı, koyu 
mavi veya koyu yeşille birlikte kulla-
nıldığında kalite, zenginlik ve prestij 
mesajı verir.

Gümüş rengi ustalık ve sanatçılığı 
yansıtır. Bu nedenle birinci sınıf hiz-
metler veya ürünler sunan işletmeler 
gümüş renginin avantajlarından 
faydalanabilir. Parlak bir görüntüsü 
olduğundan yüksek teknoloji ve yeni-
likçi bilgisayar pazarında yer alan iş-
letmeler, bilim ve teknoloji şirketleri 
gümüşü kullanabilir.
 
Siyah, ışığı emer ve yok eder. Hüznü, 
yalnızlığı, sıkıntıları ve endişeleri 
hatırlatarak karamsarlığı artırıcı et-
kiler gösterebilir. Ölümü çağrıştıran 
siyah, genellikle matemin rengi ola-
rak bilinir. Siyah aynı zamanda, gücü, 

soyluluğu, zarifliği, ağırbaşlılığı, hırsı 
ve tutkuyu ifade eder. Kaliteli pro-
fesyonel ürünler ve lüks mallar satan 
işletmeler ve üst sınıf araba şirketleri 
siyah rengini kullanır. 

Beyaz renk bütün renkleri içerisinde 
barındırır. Saflığın ve temizliğin sim-
gesidir. Soğukkanlılığı, asaleti, masu-
miyeti, istikrarı ve devamlılığı temsil 
eder. Huzur ve güven verir. Düşünce 
gücünü arttırır. Aynı zamanda insana 
hüzün veren bir yanı da vardır. Beyaz 
sadelik, temizlik ve güvenliği yansıt-
tığı için yüksek teknolojili ürünler, 
mutfak aletleri, banyo malzemeleri, 
bebek ve sağlıkla ilgili ürünlerin rek-
lam ve pazarlamasında kullanılır. 

Gri, gözün en rahat algıladığı renkler-
den biridir. Alçak gönüllülüğü ifade 
eden, uzlaştırıcı ve denge unsuru 
olan bir renktir. Ciddiyet ve hareket-
sizliği çağrıştırır. Diplomatik ve ağır 

ortamlarda denge unsuru ve uzlaş-
tırıcı olarak kullanılabilir. Gri, beyaz 
ve siyahla birlikte kullanıldığında 
gücü ve kontrolü temsil eder ve bu 
nedenle hukuk ve finans sektörü için 
uygundur. Maviyle kullanıldığında 
güven, itibar ve emniyeti temsil eder.

Lacivert düşüncenin rengidir. Sez-
gileri güçlendirir ve karar vermeyi 
kolaylaştırır. Sonsuzluğu, otoriteyi ve 
verimliliği simgeler. Fazla göze bat-
mayan bir renktir. Lacivert insanların 
üzerinde başarılı ve güçlü imaj bıra-
kır. Bundan dolayı, dünyadaki şirket-
lerin yarısından fazlası logolarında 
mavi-lacivert renk kullanmaktadır. 
İnandırıcı ve karizmatik görünmek 
isteyen iş ve siyaset dünyasındakiler 
için vazgeçilmez bir renktir.

Kahverengi toprağın ve doğallığın 
rengidir. Dünya rengi olarak bili-
nir. Ciddiyet, dayanıklılık, sadelik, 
dostluk ve metanetin sembolü ola-
rak kabul edilir. Açık kahverengi 
düzgünlüğü, açıklığı, ulaşılabilirliği 
ve sıcakkanlılığı temsil eder. Sütlü 
kahverengi doğal, sağlıklı yiyecekler 
ve tarımsal ürünler için kullanılabilir. 
Koyu kahverengi ise özellikle erkek 
ürünlerinde edilir.

Markalar ve renkler birbirlerinden 
ayrılamazlar çünkü renkler kelimeler 
kullanılmadan da etkili anlamlar sun-
maktadır. Renk psikolojisi hala yeni 
bir bilim dalıdır. İleride bu bilim dalı 
geliştikçe, renklerin nasıl hayatımıza 
doğru şekilde uygulanabileceğine 
dair daha açık ve bütünlüğü olan ce-
vaplar alabileceğiz.

Farklı Sektörlerde Renk Tercihleri
 Kırmızı Mavi Yeşil Sarı Turuncu Kahve Siyah Beyaz

Gıda - - +++ +++ +++ + - -

Teknoloji +++ +++ +++ - +++ - +++ +

Hazır G. - - - - - +++ +++ +++

Finans - +++ +++ - - - - -

Tarım +++ +++ + + +++ +++ + +

Hava  Y. - +++ - - - - - +

Sağlık + +++ + + +++ + - +++

Mimari + + +++ +++ +++ + + +

Araba +++ - - - - +++ +++ +

Enerji - +++ +++ +++ - + - +
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Türkiye’de dış ticaretin gururu 
tekstil ve hammaddeleri sektörü, 
milli gelirden aldığı pay, sağladığı 

istihdam ve yüksek ihracat potansiyeli 
ile ülke ekonomisinin lokomotif sektör-
lerinden biri. Tekstil ve hammaddeleri 
sektörü hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörü ile birlikte değerlendirildiğinde 
halen en çok dış ticaret fazlası veren 
sektör konumunda bulunuyor. Oluştur-
duğu istihdam ile işsizliğin azalmasına 
ve toplumun refahına çok ciddi düzeyde 
katkılar sağlayan bu iki sektör, ülkenin 
gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 10’un-
dan fazlasını ve imalat sanayinde yaratı-
lan katma değerin yüzde 16’sını sağlıyor. 

Günümüzde dünya tekstil İhracatının 
büyüklüğü 300 milyar dolar civarında. 
Tekstil ve hazır giyim sektörü, ekono-
milerde kalkınma süreçlerinin önemli 
dayanağı olarak gelişen ülkelerin ekono-
misinde güçlü bir yer tutuyor.

Yüzde 6’lık artış
Tarıma dayalı işlenmiş ürünler içerisinde 
yer alan tekstil ve hammaddeleri sek-
törü 2014 yılı Aralık ayında geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 674 
milyon 119 bin dolar olarak gerçekleşir-
ken, 2014 yılı toplam ihracat verilerine 
bakıldığında ise, ihracatı, geçen yıla 
oranla yüzde 6’lık bir değişim ile 8 milyar 

887 milyon 741 bin dolar oldu. Tekstil 
ve hammaddeleri sektörünün 2014 
yılı toplam ülke ihracatından aldığı pay 
ise yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşti. 
Tekstil ve hammaddeleri ihracatı, yıl içe-
risinde dalgalı bir artış yaşarken sadece 
Kasım ayında bir düşüş yaşadı. Tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı, en yüksek ihra-
cat rakamına 819 milyon 997 bin dolarla 
Eylül ayında ulaşırken, en düşük ihracat 
rakamı ise 674 milyon 119 bin dolarla 
Aralık ayında gerçekleşti. Geçen yıla 
oranla en az değişikliğin olduğu ay olan 
Mayıs ayında ise tekstil ve hammaddeler 
ihracatı 768 milyon 659 bin dolar sevi-
yesinde gerçekleşti.

2014 YILI TEKSTİL 
İHRACAT PERFORMANSI

Tekstil ve hammaddeleri sektörü 2014 yılı ihracatı geçen yıla oranla yüzde 6’lık artış ile 
8 milyar 887 milyon 741 bin dolara ulaştı. Tekstil ve hammaddeleri sektörünün toplam 
ihracattan aldığı pay ise yüzde 5,6’ya çıktı.
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İhracatta lider İtalya
Türkiye tekstil ve hammaddeleri sek-
törünün 2014 yılı içerisinde en fazla 
ihracat yaptığı ülke İtalya oldu. 2014 
yılı Aralık ayı ihracat verilerine göre 
yüzde 8,5’lik bir düşüş yaşansa da, yıl 
genelinde İtalya’ya yapılan toplam 
ihracat yüzde 5,2’lik bir artış ile 881 
milyon 269 bin dolar olarak gerçekleşti. 
Bu rakam ile İtalya, Türkiye’nin tekstil 
ve hammaddeleri ihracatından yüzde 
9,9’luk pay almış oldu. Yaşanan ekono-
mik ve siyasi krize karşın, Rusya, Türki-
ye tekstil ve hammaddeleri ihracatında 
ikinci sıradaki yerini korudu. Geçen yıla 
oranla yüzde 24,9’luk bir düşüşle 762 
milyon 777 bin dolar olarak gerçekle-
şen Rusya ihracatının toplam ihracattan 
aldığı pay ise yüzde 8,6 oldu. Rusya’yı 
451 milyon 373 bin dolarla Almanya 
izlerken, 365 milyon 286 bin dolarla 
Birleşik Krallık dördüncü, 341 milyon 
81 bin dolarla İran ise beşinci sırada yer 
aldı. İran, aynı zamanda, Türkiye’nin ih-
racat yaptığı ilk 10 ülke arasında, 2014 
yılında en fazla tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı artışı sergilediği ülke olma özel-
liği de taşıyor.

En fazla artış Irak’a
Türkiye, Rusya’nın aksine, bir başka 
kriz bölgesi olan Irak’a yönelik tekstil 
ve hammaddeleri ihracatını artırmayı 

başardı. Irak’a ihracat, 2014 
yılında, yüzde 251,8 artış ser-
gileyerek 219 milyon 164 bin 
dolar olarak gerçekleşti. İhra-
cat artış oranında ikinci sırayı 
yüzde 120,8 artış ve 40 milyon 
17 bin dolar ile Bangladeş alırken, 
onu, 92milyon 809 bin dolar ihracat 
rakamı ve yüzde 110,1 artış oranı ile 
Suriye izledi. Azerbaycan’a gerçek-
leştirilen ihracat artış oranı ise yüzde 
93,9 olurken 36 milyon 976 bin dolara 
ulaştı. Türkiye, tekstil ve hammaddeleri 
ihracatında ilk 10’da yer alan ülkelerin 
toplam ihracat içindeki payı yüzde 
50’ye yaklaşırken, bu oran ilk 20 ülke 
dahil edildiğinde yüzde 71’e çıkıyorken, 
ilk 50 ülkeye yapılan ihracatın toplam 
ihracat içindeki payı ise yüzde 91,4’e 
ulaştı. Türkiye, en önemli ihracat pazar-
larının başında gelen AB-28 ülkelerine 
ise, 2014 yılında, 4 milyar 70 milyon 17 
bin dolarlık ihracat yaptı. Bu rakam ile 
AB-28 ülkelerine yapılan ihracat, yıllık 
toplam ihracatın yüzde 45,8’ine tekabül 
etti.

Libya’ya ihracat düştü
Türkiye tekstil ve hammaddeleri sek-
törü, 2014 yılını genel anlamda olumlu 
rakamlarla kapatsa da bazı ülkelere 
ihracatında düşüşler de yaşadı. Bu 
düşüşlerin başında yüzde 32,6’lık oran 

ile Libya geldi. Libya’ya yapılan ihracat 
2014 yılında 34 milyon 443 bin do-
lar seviyesinde gerçekleşti. Bir diğer 
düşüş yaşanılan ülke ise Rusya oldu. 
Rusya’da yaşanan ekonomik ve siyasi 
krizin etkilerini ihracat rakamlarında 
hisseden Türkiye’nin Rusya olan tekstil 
ve hammaddeleri ihracatı yüzde 24,9 
oranında düşerek 762 milyon 777 bin 
dolar oldu. Bu iki ülkeyi, yüzde 24’lük 
düşüş ve 149 milyon 292 bin dolarlık 
ihracat rakamıyla dünya ticaretinde 
söz sahibi olan Çin izlerken, bir diğer 
düşüş yaşanan ülke ise yüzde 18,9’luk 
düşüş ve 65 milyon 949 bin dolarla 
Libya oldu.

Tekstil ihracatında en yüksek 
artış Türkî Cumhuriyetlere
2014 yılında en fazla tekstil ve ham-
maddeleri ihracatı AB-28 ülkelerine 
yapıldı. Yaklaşık 4,1 milyar dolar ile 
AB-28 ülkelerine yapılan tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı, toplam tekstil 
ve hammaddeleri ihracatının yüzde 
45,8’ini oluşturdu. 2014 yılında en 
fazla tekstil ve hammaddeleri ihra-
catı yapılan ikinci ülke grubu, toplam 
tekstil ve hammaddeleri ihracatının 
yüzde 16,9’unun yapıldığı Eski Doğu 
Bloku ülkeleri oldu. Bu bölgeye tekstil 
ve hammaddeleri ihracatı yüzde 11,5 
oranında gerileme ile 1,5 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 2014 yılında, tekstil 
ve hammaddeleri ihracatı en fazla yük-
selen ülke grubu, yüzde 58,1 oranında 
artış ile Türk Cumhuriyetleri ülkelerine 
yapılan ihracatta gerçekleşti. 2014 yı-
lında, tekstil ve hammaddeleri ihracatı 
en fazla gerileyen ülke grubu ise, yüzde 
11,5 oranında gerileme ile Eski Doğu 
Bloku ülkeleri oldu.

Dokuma kumaşın payı
yüzde 32,6
2014 yılında, ürün grupları bazında 
tekstil ve hammaddeleri ihracatın-

Aylık bazda 2013 yılı ile karşılaştırmalı 
ihracat değerleri - milyon dolar
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717 734

2013 2014

772

701
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822

708
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733

662 674
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da en önemli ürün grubu dokuma 
kumaş oldu. Bu dönemde toplam 
tekstil ve hammaddeleri ihracatının 
yüzde 32,6’sını oluşturan dokuma 
kumaş ihracatı yüzde 2,9 oranında 
yükselerek 2,9 milyar dolara yaklaştı. 
2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri 

ihracatında ikinci önemli ürün grubu, 
toplam tekstil ve hammaddeleri ihra-
catının yüzde 20,1’ini oluşturan iplik 
grubu oldu. Bu dönemde iplik ihracatı 
yüzde 2,8 oranında yükselerek 1,8 
milyar dolar değerinde gerçekleşti. 
2014 yılında, tekstil ve hammaddeleri 

ihracatında üçüncü önemli ürün gru-
bu, toplam tekstil ve hammaddeleri 
ihracatının yüzde 19,4’ünü oluşturan 
örme kumaş grubu oluşturdu. Bu 
dönemde örme kumaş ihracatı yüzde 
1,8 oranında yükselerek 1,7 milyar 
dolara yaklaştı.

ALMANYA

İRAN

451
Milyon Dolar

% 5.6

341
Milyon Dolar

% 41.9

UKRAYNA

BULGARİSTAN

POLONYA

326
Milyon Dolar

% 5.9

295
Milyon Dolar

% -0.3

289
Milyon Dolar

% 5.1

ABD

328
Milyon Dolar

% 6.1

BİRLEŞİK
KRALLIK

RUSYA

365
Milyon Dolar

% 13.8

763
Milyon Dolar

% -24.9

İTALYA

881
Milyon Dolar

% 5.2

ROMANYA

333
Milyon Dolar

% 1

Tekstil ve hammaddeleri 
ihracatında ilk on ülke 
arasında 2014 yılında en 
fazla artış yüzde 41,9 
ile İran’a gerçekleşti. 
Türkiye’nin İran’a 
tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı 341 milyon 
doları aştı. 

341
MİLYON

İRAN

2014 tekstil ve hammaddeleri 
ihracatının aylık seyri
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Hazır giyim gücünü koruyor
Üretim sürecinde yarattığı katma 
değer, sağladığı istihdam ve net döviz 
girdisiyle Türkiye'nin özel öneme sa-
hip sektörlerinden hazır giyim, yakın 
coğrafyada yaşanan krizlere rağmen 
tarihinin en yüksek ihracatına imza 
attı. 2014 yılı ihracat verilerine göre, 
2013'te 17 milyar 359 milyon 966 bin 
dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, 
2014'te performansını yüzde 8 ora-
nında artırarak 18 milyar 743 milyon 
705 bin dolara çıkardı. Hazır giyim 
endüstrisi, artış oranı bakımından ih-
racat performansını en çok yükselten 
sektörler arasında 7'nci sırada yer 
aldı.

Lokomotif sektörlerin
başında geliyor
Tekstil ve hazır giyim sektörü, 1980 
yılında uygulamaya konulan ihracata 
yönelik kalkınma politikası ile hızla 
büyümeye başladı ve bu tarihten 
itibaren sektöre yapılan yatırımlar 
hızla arttı. Hazır giyim ve konfeksi-
yon sektörü, gayrisafi yurt içi hasıla, 
imalat sanayi ve sanayi üretimindeki 
pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net 
döviz girdisi, istihdam, yatırım gibi 
makro-ekonomik büyüklükler açısın-
dan Türkiye’nin önemli sektörlerin-
den biri konumunda yer alıyor. Hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörü bugün 
büyük oranda ihracat odaklı bir sektör 
konumunda bulunuyor. Bu nedenle, 
mevcut kapasiteler yurt içi talepten 
oldukça fazla seyrediyor. Türk hazır 
giyim sektörü yüzde 3,4 pay ile dün-
yanın 7. büyük hazır giyim ihracatçısı 
konumunda bulunuyor. AB ülkelerine 
tekstil ve hazır giyim ihracatında ise 
ülkemiz Çin’in ardından 2. sırada yer 
alıyor. Bugün, hazır giyim sektörü, 
üretim ve istihdamdaki büyük ağırlı-
ğıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotif 
sektörlerinden birisi konumunda bu-
lunuyor.

Son 10 yılın rekoru
Türkiye’nin 2014 yılı ihracatında oto-
motiv sektörünün ardından en fazla 
ihracat rakamına ulaşan hazır giyim 
sektöründe, son 10 yılda iniş ve çıkış-
lar yaşandı. 2005'ten 2007 yılına ka-
dar ihracat rakamında artış gösteren 
sektör, 2007 yılı sonunda 16 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi. 2008'de 

15,7 milyar dolar sevi-
yesine gerileyen sektör, 
2009'da da 13,3 milyar 
dolarla düşüşünü sür-
dürdü. 2010'da yükseliş 
seyrine geçen sektör, yıl-
sonunda 14,6 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirirken, 
2011 yılında 16,2 milyar 
dolarla yükselişine de-
vam etti. 2012'de 16,08 
milyar dolara gerileyen 
sektör, 2013'te ise 
tekrar artış göste-
rerek 17 milyar 372 
milyon dolar seviye-
sine çıktı. 2014 yılı 
sonu itibariyle hazır 
giyim ve konfeksiyon 
sektörünün ihracatı, 
bir önceki yıla oranla 
yüzde 8 artışla 18 mil-
yar 743 milyon dolar 
seviyesine çıkarak 
son 10 yılın en yük-
sek rakamına ulaştı.

Genel ihracatın 
yüzde 11,9’u
Otomotivin ardından 
en fazla ihracat yapan 
ikinci sektör olan hazır 
giyim ve konfeksiyon, 
ülkenin genel ihracatının 
yüzde 11,9'unu, sanayi ihra-
catının da yüzde 15'ini karşı-
ladı. Sektörün kalbi durumun-
daki İstanbul'un 2013'te 12 
milyar 753 milyon 465 bin dolar 
olan ihracatı, 2014'te yüzde 
7 oranında artarak 13 milyar 
653 milyon 777 bin dolara 
ulaştı. Kent, toplam hazır 
giyim ve konfeksiyon 
ihracatının yüzde 73'ünü 
tek başına gerçekleştirdi.

İhracatı AB pazarı sırtladı
Sektör, söz konusu dönemde 200'ün 
üzerinde ülkeye ürünlerini satarak 
dünyada adım atmadık yer bırakmadı. 
Bu dönemde, en büyük 10 pazarın 
9'una yapılan ihracatta artış yaşandı. 
Çin'in ardından Avrupa Birliği'nin 
(AB) en büyük ikinci giyim tedarikçisi 
olan sektör, geçen yılki ihracatının 
yüzde 74,8’ini birlik üyesi AB28 ülke-
lerine yaptı.

İhracatın lideri Almanya
Sektörün en büyük pazarı olan 
Almanya'ya yapılan dış satım geçen yıl 
yüzde 5,6'lık artışla 3 milyar 912 mil-
yon 567 bin dolara yükseldi. Toplam 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 
yüzde 20’sine denk gelen bu rakam 
ile Almanya’ya ihracatımız geçen yıla 
göre yüzde 5,6’lık bir artış sergiledi. 
İngiltere, 2 milyar 488 milyon 548 bin 
dolar ve yüzde 14,9’luk artışla ikinci 
sırayı alırken, onu 1 milyar 634 milyon 
354 bin dolar ve yüzde 9,6 artışla 
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İspanya, 1 milyar 124 milyon 872 bin 
dolarla Fransa ve yüzde 5,1 artış ve 
956 milyon 223 bin dolarla Hollanda 
takip etti. İlk 5 ülkeyi izleyen İtalya, 
Irak, Danimarka, Romanya ve ABD ile 
Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatı, ilk 10 ülke baz alındığında 
yüzde 8,9’luk bir artış oranıyla 12 mil-
yar 961 milyon 717 bin dolarla, top-
lam ihracatının yüzde 69,2’lik kısmını 
gerçekleştirdi.

İhracat artışı lideri İran
Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatında en fazla artış yakalayan 
ülke yüzde 175,1’lik artış ve 71.5 
milyon dolarla İran oldu. İran’ı yüzde 
121,3’lük artış ve 90,4 milyon dolarlık 

ihracat rakamıyla Suriye izlerken, 
onu yüzde 82,3 artış ve 501,3 milyon 
dolarlık ihracat rakamıyla Romanya 
izledi. Macaristan’a olan ihracat yüzde 
63,6’lık bir artış ile 38,5 milyon dolara 
ulaşırken son olarak Litvanya’ya ihra-
cat, yüzde 58,2 artış ile 62,7 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Sektör 2015’ten umutlu 
2015’te ise 20 milyar dolar ve üze-
rinde bir ihracat hedefi bulunan hazır 
giyim sektörünün global rekabet 
ortamında hızlı olmaya, tasarıma ve 
markalaşmaya odaklanması gerektiği 
belirtiliyor. Hızı sağlamak için tekno-
lojiden çok fazla faydalanmak zorunda 
olan sektör, bir yandan gümrüklerdeki 

sıkıntıların bir an önce giderilmesi son 
derece önemli bir başka konu olarak 
ele alıyor. Türkiye’nin ihracatının 
yüzde 50’sini Euro Bölgesi’ne yaptığı 
düşünülürse Euro’nun düşmesi ha-
linde bu bölgeye yapılan ihracatı da 
düşeceği öngörülüyor.  Rusya’nın ya-
şadığı ekonomik krizden dolayı oraya 
sektörün bu ülkeye yapacağı ihracatta 
düşüş olacağı tahmin ediliyor. Yer yer 
sıkıntılara ve risklere rağmen gerek 
genel ekonomi, gerekse hazır giyim 
sektörü özelinde ihracat sektörlerinin 
dinamizmi ile tecrübe ve bilgi birikimi 
sayesinde 2015 yılında ihracattaki ar-
tışın devam edeceği ve ülke ekonomi-
sindeki istikrarlı seyir ve büyümenin 
devam etmesi bekleniyor. 

En fazla hazır giyim ihracatı yapılan ilk 10 ülke

2014 yılında, 3.9 milyar 
dolar ile en çok hazır 
giyim ihracatı Almanya’ya 
yapıldı. Bu dönemde 
Almanya’ya ihracat dolar 
bazında yüzde 5.6 oranında 
artış gösterdi.

3,9
MİLYAR

ALMANYA 

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 
bir önceki yıla göre yüzde 8’lik artışla son 

10 yılda gerçekleştirdiği en yüksek ihracat 
rakamına ulaştı. Sektörün 2014 yılı toplam 

ihracatı 18,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
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TÜRK TEKSTİLİ GÜCÜNÜ 
TEKSTİL TERBİYEDEN ALIYOR 
Türkiye’nin geneline yayılmış tekstil 
terbiye tesisleri, tekstil sektörünün 
gücüne güç katıyor. Dergimizin her 
sayısında “Bölgesel Yaklaşımlar” baş-
lığı altında Türkiye’nin birbirinden 
ayrı bölgelerinde faaliyet gösteren 
tekstil terbiye firmalarına yer verme-
ye devam ediyoruz. Geçtiğimiz sayı 
Bursa’da faaliyet gösteren İlay Tekstil, 
Çerkezköy’de Tübaş Tekstil, Denizli’de 
Deniz Tekstil ve Adana’da faaliyet 

gösteren Kıvanç Tekstil’i sayfalarımıza 
konuk etmiştik. Bu tesisleri; kapasi-
teleri, yeni teknolojik yatırımları ve 
kuruldukları bölgeler açısından detaylı 
olarak ele almıştık. 
Dergimizin bu sayısında da 4 bölgeden 
4 tekstil terbiye firmasını ayrıntılı ola-
rak yer veriyoruz. Kayseri’de üretim 
yapan Bamen firmasının iplik üretimin-
de ortaya koyduğu farklılıkların yanı 
sıra güçlü Ar-Ge çalışmaları ile üreti-

mine devam ediyor. Çerkezköy’de üre-
tim yapan Akbaş Tekstil, uzun yıllardır 
son teknolojik boyahanesi ile tekstil 
terbiye sektörüne hizmet veriyor. 
Kahramanmaraş’ta kumaş üretimi ko-
nusunda adından söz ettiren Dokuboy  
Tekstil, Ar-Ge çalışmaları ile üretimde 
kalitesinden ödün vermiyor. Bursa’da 
faaliet gösteren Kinteks firması ise 
sahip olduğu boya, baskı, apre ve kap-
lama tesisleri ile adından söz ettiriyor.
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aktardı: “1950'li yıllarda ticaret haya-
tına başlayan firmamız, 1980'li yıllarda 
ikinci kuşak, bizlerle, günden güne 
hedeflerini yükselterek ve sanayileşe-
rek devam etmektedir. Ekip ruhuyla 
çalışmayı kendine prensip edinmiş, 
dürüstlükten taviz vermeden, adil ve 
paylaşımcı yönetim tarzıyla ülke eko-
nomisine katkıda bulunmayı kendisine 
görev kabul etmiştir. Bin 500 çalışanı 
ile yönünü dünyaya çeviren Harput 
Holding, bünyesinde bulundurduğu 
şirketleriyle, azim ve cesaretle uzun 
yürüyüşüne devam edecektir. Ülkemi-
zin yaşadığı birçok ekonomik krizden 
başarı ile çıkıp gerekli tecrübe biriki-
mine sahip olan, özgüveni gelişmiş de-
vamlı kendisini yenileyen grup şirket-
lerimiz bürokrasi ve her türlü israftan 
kaçınarak, gelecek nesillere temiz bir 
dünya bırakmanın bilinci ve her gün 
yenilenen heyecanı ile daha çok yatı-
rım, daha çok istihdam daha çok katma 
değer yaratmaya devam edecektir.”

YENİLİKÇİLİĞİN
ADRESİ KİNTEKS
Bursa’da Harput Holding bünyesinde bulunan Kinteks Dokuma 
ve Boya firması boya, baskı, apre ve kaplama tesisleri ile tekstil 
terbiye sektöründe adından söz ettiriyor. Dünyadaki teknolojik 
gelişmeleri yakından takip eden firma yapmış olduğu Ar-Ge 
çalışmaları ile de dikkat çekiyor. 

Harput Holding bünyesinde 
faaliyet gösteren Kinteks Do-
kuma ve Boya firması 1998 

yılından itibaren tekstil sektörüne 
hizmet veriyor. Yatırımlara hız vere-
rek Kinteks firmasının makine parkı 
ve işletme sahasını 2003 yılında bü-
yüttüklerini belirten Harput Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed 
Etkeser, Türkiye'nin en büyük boya, 
baskı, apre ve kaplama tesislerinden 
biri olarak tekstil sektörüne hizmet 
verdiklerini belirtiyor. Kinteks’in tek-
noloji, kalite ve Ar-Ge yatırımlarıyla 
sektörde kendine haklı bir yer edin-
diğini belirten Etkeser, firmalarının 
dünyadaki teknoloji ve gelişmeleri 
yakından takip ederek kendini sürekli 
yenilediğini söylüyor. 

Harput Holding yürüyüşüne 
devam ediyor 
Harput Holding hakkında da bilgiler 
aktaran Muhammed Etkeser şunları 

Üretimin yüzde 70’i
ihraç ediliyor 
 Kinteks’in sürdürülebilir büyüme he-
defleriyle, tekstil terbiye sektöründe 
en gelişmiş teknolojileri kullanarak 
üretim yaptığını belirten Muhammed 
Etkeser, firmalarının makine parkı ve 
işletme sahasıyla Avrupa'nın sayılı 
üreticileri arasında yer aldığına vurgu 
yapıyor. Üretimlerinin yüzde 70’ini 
ihraç ettiklerini belirten Etkeser, 
“Kinteks, yurtiçi ve yurtdışında bir-
çok seçkin marka ve üreticiye fason 
boya, baskı, apre ve kaplama hizmeti 
veriyor. Firmamız, modern makine 
parkı, sektörde deneyimli personeli ve 
100 bin metrekareye ulaşan üretim 
alanıyla Türkiye'nin en büyük boya, 
baskı, apre ve kaplama tesisleri ara-
sında yer alıyor. İşletmemizin boya 
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grubunda; günlük ortalama 40 ton 
üretim yapılmakta ve 100 kilogram-
dan bin 299 kilograma kadar parti 
boyama gerçekleşebilmekte. Kendini 
kanıtlamış markaların oluşturduğu 
makine parkurumuzda, Jet ve Levent 
Boya makinelerinin dışında dar ve 
geniş Pad-Batch boyama imkanı da 
müşterilerimize sunuluyor. Ön terbiye 
makine parkurumuzda tamamlayıcı 
olarak gaze, kontinü kasar, kontinü 
merserize, kontinü inceltme , açık en 
tül yıkama ve kontinü halat yıkama 
makineleri mevcut. İşletmemizde Ar-
Ge amaçlı kullandığımız 5 kilogram ile 
80 kilogram arası boyama yapabildiği-
miz numune makinelerimizle birlikte 
toplam 36 adet makine bulunmakta. 
Yüzde 100 polyester, yüzde 100 pa-
muk, yüzde 100 katyonik, yüzde 100 
naylon kumaşların yanında polyester/
pamuk, polyester/viskon, polyester/
katyonik ve polyester/nylon gibi ka-
rışım elyaflardan oluşmuş dokuma ve 
örgü kumaşlar son teknoloji makine-
lerimizde 80 gr/mtül ile 800 gr/mtül 
arası boyanabilmekte” diyor. 

Kinteks, geniş makine 
parkuruna sahip 
Transfer Baskı, 2 Adet Film-Druck 
ve 7 Adet Rotasyon Baskı makinele-
rinden oluşan baskı grubunun ise en 
son teknolojik gelişmelerle güçlendi-
rilmiş olduğuna değinen Muhammed 
Etkeser, “Baskı grubunun da 3 Adet 
buharlama / fikse makinası ve numune 
baskı makinesi ile Türkiye genelinde 
önemli bir kapasite oluşturuyoruz. Ge-
nişletilmiş makine parkurumuz ile 320 
cm kadar ev tekstilinde aylık 4 milyon 
metre üretim gerçekleştiriyoruz. Dün-
ya standartlarında makinelerimiz ve 

uzmanlaşan kadromuzla ; yüksek kali-
te üretim yapan, aylık 18 milyon metre 
kapasiteli 11 Adet ramöz ve baraban 
kurutma makinesi ile hizmet vermek-
teyiz. Her türlü teknolojik yenilik ve 
gelişmeleri yakından takip etmekte 
olan makine parkuru, yardımcı malze-
meleri ve prosesleri yenileyerek kalite 
standartlarını sürekli yükseltmekte-
yiz. Apre bölümü bünyesinde sanfor, 
kalender, liza, şardon, fırça-makas, 
iğneleme, gofre ve kraş makineleri ile 
talebe göre değişen finisaj işlemleriyle 
geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız. 
Standart bitim işlemleri dışında isteğe 
bağlı olarak kumaş kenar yazısı da ya-
pabilmekteyiz” diyor. 

Bütün prosesler hassas
bir şekilde ele alınıyor 
Kaplama departmanlarının teknik 
tekstilin gerektirdiği bıçak ve köpük 
uygulamalarına müsait makine parkı 
ile donatılmış olduğunu belirten Mu-
hammed Etkeser, “Laboratuarlarımız-
da test imkânımız sağlanmış durum-
dadır. Hazır kumaş satışları şeklinde 
Miranda Sun markamız ile hizmetimiz 
dışında; fason uygulamalarda su itici 
ve su geçirmez kaplamalar, nefes alan 
su geçirmez kaplamalar, çeşitli tuşe 
kaplamaları, boyalı kaplamalar ile es-
kitilmiş efektler, tual ve ink-jet kumaş 
kaplamaları, alev geciktirici köpük ve 
pat kaplamalar uygulamalarımızdan 
bazılarıdır. İşletmemizde 2 Adet labo-
ratuarımız ile üretimlerini yaptığımız 
kumaşlar üzerinde yapılabilinecek her 
türlü testleri gerçekleştirmekte ve 
üretim proseslerini belirleyip yönlen-
dirdiğimiz merkezlerdir” diyor. 

Çevre ve iş sağlığı
dikkatle ele alınıyor 
Firmalarının çevre sağlığı ve iş güven-
liği anlayışını da değerlendiren Mu-
hammed Etkeser, yaptıkları faaliyetler 
sonucunda oluşabilecek olumsuz 
çevresel etkileri en aza indirmek ve 
mümkün olan durumlarda tümüyle 
yok etmek için çalıştıklarını ifade etti. 
Etkeser bu konuda şunları söyledi: 
“Harput Holding olarak yetişmiş insan 
gücünün bir şirket için en önemli var-
lık olduğunun bilincinde ve çalışanları-
nın kişilik ve becerilerini kendilerinin 
memnuniyetini de göz önünde bulun-
durarak geliştirmeyi prensip edinmiş 
durumdayız. Başlıca amacımız eğitim 
düzeyi yüksek, küresel değişimlere 
ayak uydurabilen, girişimci, gelişime 
açık personelin görevin özelliğine ve 
tarifine uygun şekilde görevlendiril-
mesini sağlamak ve tüm personele 
kişilik ve yeteneklerine göre yetişme 
ve gelişme imkanları sunmaktır. İnsan 
Kaynakları departmanı olarak çalı-
şanlarımızı üstlendikleri görev çerçe-
vesinde çeşitli stratejiler üretmeye, 
inisiyatif kullanmaya, böylece işlerine 
ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmaya 
yüreklendirmeye çalışmaktayız. Bir 
yandan bireyi geliştirip, diğer yandan 
da ekip çalışmasını teşvik ederek olu-
şan sinerjiden faydalanarak Harput 
Holding'in büyüme ivmesine depart-
man olarak katkı yapmayı amaçlamak-
tayız.”

Kinteks, modern makine parkı, 
sektörde deneyimli personeli 

ve 100 bin metrekareye ulaşan 
üretim alanıyla Türkiye'nin 

en büyük boya, baskı, apre ve 
kaplama tesisleri arasında yer 

alıyor. İşletmenğin boya grubunda; 
günlük ortalama 40 ton üretim 

yapılmakta ve 100 kilogramdan 
bin 299 kilograma kadar parti 
boyama gerçekleşebilmekte.  

Muhammed Etkeser
Harput Holding

Yönetim Kurulu Başkanı 
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Firmanızın kuruluş tarihi, 
kuruluş amacı ve makine 
parkuru ile kapasitesi 

hakkında bilgi verir misiniz? 
İşletmeniz hangi alanlarda 
hizmet vermekte? 
2002 yılında faaliyete geçen Bamen, 
müşteri odaklı bakış açısı ile çevreye 
duyarlı; ham ve boyalı iplik üreten, 
trendler konusunda global sektöre 
yön veren önemli tekstil firmaların-
dandır. Kurulduğu tarihten itibaren 
kısa sürede kapasitesini genişletip, 
son teknolojik yatırımlar ile makine 
parkurunun güncelliğini koruyarak 
kaliteden ödün vermeden, belirlediği 
misyon doğrultusunda; dinamik ve 
ekip çalışmasını rehber alan bir anla-
yışa sahip uzman kadrosu ile pamuğa 
ve kumaşa değer katarak uluslararası 
standartlarda üretim yapmakta. Ba-
men ‘istikrarlı ve dengeli büyümeyi’ 
sürekli gelişmeye açık olmakla sağlar. 
Bu bakış açısı ile her yıl pazarın üze-
rinde bir satış performansı göstere-
rek; pamuk, bambu, modal ve tencel-
den, yün, kaşmir başta olmak üzere 
100’ün üzerinde geniş ürün gamı, 
satış sonrası sağladığı hizmetler ve 
sıfır sorun politikasıyla rakiplerinden 
ayrılmakta; sadece yurt içinde değil, 
yurt dışı pazarlarında da etkin olmak 
amacıyla çıkılan bu yolda İtalya’dan, 

Litvanya’ya, Almanya’dan Rusya’ya 
çeşitli dünya ülkelerinde faaliyet 
göstererek, ulusal ve uluslararası 
birçok seçkin firmayla partnerlik 
yapmaktadır. 2014 yılının başından 
itibaren tüm paydaşlarının mutlulu-
ğunu hedefleyen bir kurumsallaşma 
ve yönetim modeli olan EFQM Mü-
kemmellik modelini benimseyerek 
çalışmalarını sürdürmekte. Amaç, 
hissedarları, müşterileri, çalışanları ve 
toplumu mutlu edebilecek sonuçlar 
ortaya çıkartmak, kalite yolculuğunda 
‘öncü’ olmak ve yol gösterici rolünü 
üstlenmektir. Bu doğrultuda güçlü 
üretim kapasitesi sayesinde 2013 
yılında 9,6 milyon kilogram ham iplik, 
3,6 milyon kilogram civarında boyalı 
iplik üreterek, tekstil ihracatında 11. 
sıraya yükselerek yurt dışında ses ge-
tirmeye devam ediyor. 

Müşteri portföyünüzde marka 
müşterileriniz kimlerdir?
Gelişmiş işletmelerimizde her türlü 
karışım, organik, selülozik, sentetik 
iplik boyamaları yapılırken ayrıca bu 
ipliklere antibakteriyel, aloeveralı, 
anti-stress, leke tutmaz, güç tutuşma 
gibi özel üretimler ile piyasaya yeni 
trendler kazandırıyor; Ikea, Marks 
&Spencer, LC Waikiki, H&M, C&A, 
Adidas, Petite Bataeu, Max Mara, 

Zegna Sport, Decathlon, Levi’s,  gibi 
tekstil sektörünün devleri ile çalışa-
rak, kalite ve hizmet çıtamızın yüksel-
mesini sağlıyoruz.

Tekstilde markalaşma 
konusunda boyahanelerinin 
eksikleri sizce nelerdir?
Bir çok giyim markasının aranılan te-
darikçisi olabilmek için hızlı servis ile 
kaliteden ödün vermeden, trendleri 
takip etmek gerekiyor. Çünkü boya-
haneler direkt perakendeye hizmet 
veremediği için, son kullanıcı tarafın-
dan bilinmiyor. Biz bu durumun önü-
nü açabilmek için çeşitli girişimlerde 
bulunuyor, aylık 350 ton kapasiteli 
boyahanemizde her türlü elyaf ve 
ipliği; Lawer, Thies, SSM gibi dünya 
markalarına sahip full otomasyon 
işletmemizde kalite ve müşteri mem-
nuniyetini maksimuma çıkartacak 
bir hassasiyette ve entegrasyon ile 
'Coloring Your Life' mottomuz çerçe-
vesinde boyama yapıyoruz.

Bölgenizde yatırımlar hangi 
alanlara yönelmiş durumdadır?
Kayseri’yi baz aldığımız da en yoğun 
sektörün mobilya, çelik kapı ve elekt-
rikli ev eşyaları  olduğu gerçeği ile 
karşılaşıyoruz. Elbette tekstil yatırım-
larını da göz ardı edemeyiz.

KAYSERİ’DE BİR İPLİK DEVİ 
Kayseri’de Bamen 

markasıyla iplik üretimi 
yapan Başyazıcıoğlu Tekstil, 
yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla, 

arttırdığı ürün çeşitliliğiyle 
dikkat çekiyor. Firmanın 

faaliyetlerini Bamen İplik 
Genel Müdürü Murat 

Başyazıcıoğlu aktardı. 
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Yeni yatırımlarınız konusunda 
bilgi verir misiniz?
Boyahane işletmemiz 2014 yılı son 
çeyreğinde Adidas ile akreditasyon 
sürecini başarı ile tamamlayarak, 
kalite standardını yükseltmeye de-
vam etmekte. Geliştirdiği yeni Ar-Ge 
faaliyetleri neticesinde katma değerli 
ürünlere yönelerek, trendler doğrul-
tusunda 2015 yılında damga vuracak 
firmalar arasında. Ham iplik ve boyalı 
iplik işletmelerimizde yapılan San-Tez, 
Teydep/TÜBİTAK ve Kaizen proje-
leri ile sektör devlerinin tercihi ettiği 
kuruluş hedeflerine, güçlü ekibi ve 
vizyoner kimliği doğrultusunda hızla 
ilerlemekte, birçok hususta da sektöre 
yön vermekte. Boyalı iplikte 2014 yılı 
ihracatımız geçen seneye oranla yüzde 
50’yi aşmış. Artan ihracat taleplerimizi 
karşılamak amacıyla 2015’te kapasite-
mizi yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz.

Çevre - İnsan mevzuatı, 
ülkemizde yasaların ve 
markaların direktifleri ile 
oluşuyor, firmanızın bu konuda 
yaklaşımı nedir? 
Bamen ailesi olarak temel değerleri-
mizin, insan odaklı kurumsal yönetim 
anlayışımızın, çevreye duyarlı olu-
şumuzun ve bu doğrultu da ki poli-
tikalarımızın, kurumsal sorumluluk 
bakış açımızın üzerinde yükseldiği bir 
yönetim anlayışının, rekabeti anlamlı 
hale getireceğine inanıyoruz. Bu doğ-
rultuda; üretim tesislerimizde, sosyal 
sorumluluk bilinciyle doğal çevre ve 
insan sağlığını korumaya yönelik; 
sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, 
doğal yaşama ve çevreye zarar ver-
meyen hammadde ve ürünler kulla-
narak çevresel kirlenmenin önüne ge-
çilmesini, çevreyle uyumlu, insan sağ-
lığını ön plana çıkaran ürün, çözüm 
ve faaliyetlerimizi planlamak üzere 
çevresel riskleri belirleyerek önlem-
ler geliştirmeyi ve tehlikeleri tama-
men ortadan kaldıracak yöntemleri 
uyguluyoruz. Küresel ısınma ve iklim 
değişikliklerinin dünya üzerinde oluş-
turduğu tahribatı önlemek amacıyla 
su, enerji, hammadde ve doğal kaynak 
tüketimini ölçülü kullanmayı ve bu 
çerçevede enerji verimliliği çalışmala-
rı yapmayı, çevresel faaliyetleri teşvik 
eden yönetim anlayışımızla, resmi ve 

özel kuruluşların etkinliklerine iştirak 
ederek, Çevre Yönetim Sistemimizi 
geliştirecek yenilikleri sürekli takip 
ediyoruz. Çalışma ve ortam şartlarını 
çevresel açıdan sürekli iyileştirerek 
çalışanlarımızın sağlığını tehdit ede-
cek unsurları ortadan kaldırıyoruz. 
Satın alımlarımızda tedarikçilerimizin 
çevresel politikalarını göz önünde 
bulundurarak, geri kazanılmış veya 
geri kazanılabilir ürün kullanmalarını 
teşvik ediyor,  çevresel boyuttaki tüm 
önleyici ve iyileştirici çalışmalarımızı 
dokümante ederek paydaşlarımız ve 
toplumumla paylaşıyoruz. Çevre poli-
tikamızın temel unsurları kabul edip; 
yasal mevzuatlara uygun olarak, çev-
resel hedeflere ulaşmak için tüm mali, 
idari, teknik donanım kaynaklarının 
tedarik edilerek Çevre Yönetim Sis-
teminin sürekli gelişimini sağlamayı 
taahhüt ediyoruz.

Enerji maliyetlerini azaltmak 
için firmanızda aldığınız 
önlemler nelerdir?
Enerji maliyetlerini azaltmak için; 
enerji verimliliğine yönelik bünye-
mizde çalışan uzman mühendis kad-
romuzla sürekli çalışmalar yapılarak 
tespit edilen enerji verimliliği fırsatla-
rı ve yatırımları ivedilikle hayata geçi-
rilmekte ve belirli dönemlerde enerji 
verimliliğine yönelik danışmanlık 
hizmeti alınmakta. Bünyemizde yer 
alan kojenarasyon sistemi, yıllardır 
enerji maliyetlerini azaltmak adına 
yaptığımız ilk gözde projelerimizden. 
2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği-
miz önemli bir proje ise atık sularımız 
da ki hidrolizat oranlarını yüzde 20 
azaltmak olmuştur. Kullandığımız su 
oranını düşürmekle ilgili yapılan yeni 
prosesler sayesinde de boyama sü-
releri, yıkama sayıları ve en önemlisi 
filotte oranlarımızı geriye çekerek 
su sarfiyatlarımızı geçen dönemlere 
oranla yüzde 25 azaltımış durumda-
yız. Bu hususla ilgili 2015 yılında da 
çeşitli Ur-Ge faaliyetlerimizle çevre-
ye duyarlı bir kuruluş olarak sorumlu-
luğumuzun bilincinde hareket etmeye 
devam edeceğiz.

Sektöre yönelik yaşadığınız 
sorunlar nelerdir?
Hammadde de dışarıya bağımlılığın 

artması, ara eleman problemi, devle-
tin tekstil sektörüne bakış açısı, işçilik 
ve enerji maliyetlerin artması tekstil 
sektöründe yıllardır süre gelen sorun-
lardır. Biz bu hususla ilgili Üniversi-
te-Sanayi iş birliği içerisinde yıllardır 
çeşitli projeler geliştirerek problem-
leri minimize etmeye çalışıyor, çeşitli 
sanayi ve ticaret odalarında ve çeşitli 
kurumlarda sorunları gündeme ge-
tirerek çözümün bir parçası olmayı 
ihmal etmiyoruz.

Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği’nin hangi 
faaliyetlerde bulunmasını 
istersiniz?
Trendleri yakında takip edebilmek 
ve uluslararası markalarla iletişimde 
olabilmek için üreticiler ile ortak 
platformlar oluşturularak bilgi akışı 
sağlanabilir. Markalaşma yolunda 
tecrübelerden faydalanmak ve iplik 
firması olarak kumaş üreticileri ile 
giyim sektörüne katma değer yarata-
cak ürünleri sunabilmek adına fırsat-
lar sunulabilir.

Murat Başyazıcıoğlu  
Bamen İplik

Genel Müdürü 
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ünlü markalarına ve konfeksiyonlarına 
gerçekleştirmekteyiz. ISO 9001 kali-
te yönetim sistemini benimsemiş bir 
şekilde uygulayan, ekotex100 ve gots 
belgelerine sahip olan firmamız tekno-
lojisini de sürekli geliştirerek kaliteli 
ve hızlı bir şekilde müşterilerine servis 
veriyor. 

Tekstilde markalaşma 
konusunda boyahanelerinin 
eksikleri sizce nelerdir?
Genel olarak boyahaneler sürekli 
bilinen kumaş çeşitlerini her sene tek-
rarlı olarak boyarlar. Bütün firmalarda 
her sene maliyetleri daha da düşüre-
cek şekilde araştırma ve gelişimlerde 
bulunur ama farklı konsepte kumaş 
yapma arayışında nadir olarak bulun-
maktadır. Bundan dolayı yeni ürünler 
ve konseptler bulunamadığından fark-
lılaşıp bunları markaya dönüştüremi-
yorlar. Basic ürünlerle markalaşmak 

DOKUBOY, KAHRAMANMARAŞ'IN 
ENTEGRE FİRMASI 

Akdeniz Bölgesi’nin en 
önemli sanayi kentlerinden 

biri konumunda bulunan 
Kahramanmaraş aynı 

zamanda çok önemli bir 
tekstil kenti konumunda. 

Kahramanmaraş’ta kumaş 
üretimi konusunda adından 
söz ettiren Dokuboy firması, 

kaliteli üretimi ile adından söz 
ettiriyor. Sektördeki firmaların 

Ar-Ge’ye daha fazla önem 
vermeleri gerektiğini belirten 

Dokuboy Tekstil Fabrika 
Müdürü Kürşat Kabasakal, 

firmalarının gelecek 
hedeflerini aktardı. 

Dokuboy’un kuruluş tarihi, 
kuruluş amacı ve makine 
parkuru ile kapasitesi 

hakkında bilgi verir misiniz?
Dokuboy Group'un temelleri tekstil 
sektöründe 1945'li yıllara dayanıyor. 
Dokuboy Group sanayicilik tecrübesin-
den yararlanarak Kahramanmaraş'ta 
Türkiye'nin en büyük sektörlerinden 
biri olan tekstil sektörüne yatırım yap-
maya karar vermiş, 1990 yılında Fatih 
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanıyla, 
örgü kumaş faaliyetine başlamış. 1990-
2000’li yıllar arasında makine sayısını 
ve üretim kapasitesini sürekli arttıra-
rak 2000 yılında da kumaş boya yatırı-
mına başlamış.  Kumaş kalitesini daha 
da artırmak için 2014 yılında 15 tonluk 
ring iplik tesisi kurmuştur. Günümüzde 
örgü boyalı kumaş üretimini aylık bin 
tonun üzerinde gerçekleştirmekteyiz.  
Bunun yüzde 30’luk kısmı ihracat ol-
mak üzere diğer kısımlarını Türkiye’nin 

çok zor. Sıradan olarak kalınıyor. Bir-
de konfeksiyonlarla boyahaneler bir-
birleriyle fikir alışverişinde bulunup 
ürün gelişimini sağlaması gerekiyor. 
İtalya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler 
tasarımcıları ve teknik elemanları 
sayesinde çok farklı modeller ortaya 
koymakta bunun sayesinde de ger-
çekten tekstilde marka olmaktadırlar. 
Bizimde teknik arkadaşların sayısını 
artırmamız ve Ar-Ge’ye düşen önemi 
vermemiz gerekiyor ki markalaşma 
yolunda büyük adımlar atalım.

İplik yatırımlarınız var mı? 
Bu konunun geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
Günlük olarak 15 ton ring iplik üret-
meye yönelik yatırımımız bu 2014 
yılının Eylül ayında devreye girdi. Kali-
teli kumaş yapabilmemiz için iplik çok 
önemli bir unsur. Bizde yüzden kendi 
ipliğimizi yapma kararı aldık. 
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Bölgenizde yatırımlar hangi 
alanlara yönelmiş durumdadır?
Bölgemizde Tekstil olarak denim 
yatırımları daha da artmış durumda. 
Tekstil dışında enerji yatırımları çok 
artmış vaziyette. Örneğin kojen, HES 
ve güneş enerji sistemleri yaygınlaş-
makta.

Enerji maliyetlerini azaltmak 
için firmanızda aldığınız 
önlemler nelerdir?
Karlar artık eskisi gibi olmadığı için 
günümüzde maliyetin ana kalemi 
olan enerji çok önem kazanmaktadır. 
Rekabet edebilmeniz için enerji ve 
diğer girdi maliyetlerinizi bilmeli ve 
onları azaltmaya yönelik yatırımlar 
ve önlemler almanız gerekiyor. Firma 
olarak enerji kayıplarının sebeple-
rini inceleyip kısa ve uzun vadede 
önlemler ve yatırım kararı aldık. 
Bunları kabaca sıralarsam öncelikle 
ilk seferde doğru üretim olması ge-
rekiyor. Bunun için proseslerimizin 
kontrollerini arttırdık. Bakımlarımızı 
zamanında yaptık. İşçilerimizi her ha-
ta sebebiyle ilgili bilgilendirdik. Per-
formanslarına veya hatalarına gore 
ödüllendirmeler veya cezalar verdik. 
Hataların sebeplerini irdeledik. major 
ve minor olarak sınıflandırdık. Teker 
teker çözmeye çalıştık veya çok dü-
şük seviyelere indirmeye çalıştık. Bu-
nun sayesinde verilere baktığımızda 
enerji, su, kimyasal, işci bilinci, hata 

sayısının azlığı olarak çok iyi yerlere 
geldiğimizi gördük. Proseslerimizi 
tekrar inceleyip en hızlı şekilde en 
az su en az enerji kullanacak şekilde 
revize ettik. Bunların sonucun da çok 
iyi değerler elde ettik. Isıtılacak su 
miktarını düşürmeye çalıştık. Bunun 
için düşük flottelerde çalışan makine-
ler aldık. Daha düşürebilir miyiz diye 
yeni makineler denemekteyiz. Her 
sene bir önceki seneye göre kıyasla-
malar yaptık ve çok iyi sonuçlar elde 
ettik. Her yıl hedefler belirlendikten 
sonra sene sonu slaytlarla verilerle 
grafiklerle işletmenin durumunu yö-
netim kurulu üyeleriyle beraber top-
lantı yapıp irdeliyoruz. Yeni hedefler 
belirliyoruz.

Sektöre yönelik yaşadığınız 
sorunlar nelerdir?
Teknik eleman ve işçi bulma sıkıntısı 
git gide artıyor. İnsanlar fabrika orta-
mı yerine AVM şeklinde yerlerde ça-
lışmayı daha çok istiyor. İşler çok hızlı 
ve hatanın maliyeti, karlılıkların azlı-
ğından dolayı çalışanın ve patronun 
stresini artıyor bundan dolayı teknik 
elemanlar yetişmesi zor oluyor. 
Son olarak genelde bu sektörün pa-
zarlamasında çalışan müşteri temsilci-
lerimizin ve müşterililerimizin kumaş 
tedarikçileri teknik olarak hem kendi 
işlerini hem de karşı tarafın işlerini 
tam olarak bilmediklerinden yaşanan 
sorunlar çok olmaktadır. Başlangıçta 

müşteri istenileni tam anlatamadığın-
dan veya müşteri temsilcisi verilecek 
olan ürünü tam anlatamadığı için 
yaşanan sıkıntılar çok olmaktadır. Bu 
tür işleri yapacak arkadaşların daha 
donanımlı seçilmesi gerekiyor kanı-
sındayım.

Çevre - İnsan mevzuatı, 
ülkemizde yasaların ve 
markaların direktifleri ile 
oluşuyor, bu konunun yeni 
yatırımlarınızı yönlendirmede 
etkisi oluyor mu? 
Tabii ki oluyor. Ünlü firmalar daha az 
su tüketmemiz için baskıda bulunu-
yor ve çözüme yönelik Ar-Ge çalışma-
larında kendileri de bulunuyor. Atık 
sularla ilgili denetimler ve yaptırımlar 
daha da arttığı için suyu daha az kul-
lanacak şekilde yeni yatırımlar yapı-
yor ve yapmayı düşünüyoruz. 

Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği’nin 
bölgenizde hangi faaliyetlerde 
bulunmasını istersiniz?
Örneğin arıtma ile ilgili 
bilgilendirmeler yapılması ve 
bunlarla ilgili uzmanları getirip 
arıtma sorunlarını bölgede görüp 
seminer düzenleyebilirler. Arıtma 
ile ilgili ne yazık ki bilgili ve tecrübeli 
insan sayısı az. Ayrıca enerji kayıpları 
ve önlemleri ile ilgili bilgilendirme 
seminerleri düzenleyebilirler.

Kürşat Kabasakal
Dokuboy Tekstil
Fabrika Müdürü 
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Giyimlik kumaşlarda yeni elyaf 
çeşitleriyle farklılık yaratma ko-
nularında yaklaşımınız nedir?
Akbaş tekstil olarak sektördeki ye-
nilikleri takip ederek bir adım önde 
olacağımızın bilincindeyiz. Dolayısıyla 
pazardan gelen yeni elyafların boyan-
ması taleplerini karşılamak için gerekli 
çalışmaları yapmaktayız. Ülkemizin 
tekstil sektöründe dünyadaki yerini 
koruyabilmesi, rekabet gücünü arttır-
ması hatta sektörde bir adım daha öne 
çıkabilmesi için bu çalışmaları yapmak 
zorundayız.

Türk tekstilinin gelecekte 
dünyadaki konumlanmasını 
nasıl öngörüyorsunuz?
Tekstil ve konfeksiyon sektörü ülke-
mizin en önemli sektörlerinden biridir. 
Türkiye’nin ihracatında büyük paylara 
sahip olan bu sektör aynı zamanda 
Türkiye istihdamının da büyük bir kıs-
mını karşılıyor. 1970 li yıllardan beri 
sektör istikrarlı bir şekilde gelişmiş ve 

AKBAŞ TEKSTİL 20 SENEDİR 
ÇOSB'NİN GÜVENİLİR FİRMASI

Çerkezköy OSB’de faaliyet 
gösteren Akbaş Tekstil 

uzun yıllara dayalı üretim 
tecrübesiyle yenilikçi bir 

şekilde tekstil terbiye 
sektörüne hizmet sunuyor.  

Günlük 25 bin kilogram 
boyama kapasitesine sahip 
firma yeni makine parkuru 

ile kapasitesini artırmayı 
hedefliyor. 

Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 1989 yılında 23 
bin metrekare açık 9 bin met-

rekare kapalı alan üzerine kurulan 
Akbaş Tekstil, günlük 25 bin kilogram 
boyama kapasitesine sahip bulunuyor. 
Firmanın makine parkurunda 29 adet 
boya makinesi, 3 adet ram makinesi, 
1 Adet egalize kurutma makinesi,  2 
adet açık en sanfor, 1 adet tüp sanfor, 
1 adet şardon, 1 adet fırça, 1 adet 
traş, 1 adet gaze, 2 adet kalite kontrol 
masası bulunuyor. Firma yakın za-
manda 1 adet ram makinesi ve boya 
makinelerinin bir kısmının yenileme 
gibi yatırımlar yapmayı düşünüyor. 
Akbaş tekstil 1989 yılından bu güne 
örgü kumaşta boya ve apre konusun-
da uzmanlaşmış olarak faaliyetlerini 
sürdürüyor. Gelecekte de başarılarını 
devam ettirmek için Ar-Ge çalışma-
ları ile birlikte kendi içinde uzmanlık 
eğitimlerine de önem veren firmanın 
faaliyetlerini Akbaş Tekstil Genel Mü-
dürü Abdullah Keskin değerlendirdi.

son yıllarda yapılan teknolojik yatırım-
larla da sektör dünyada rakipleriyle 
olan rekabet gücünü arttırmıştır. Ge-
lecekte sektörün bugünkü bilgi biriki-
mimiz ve yatırımlarımızla katma değeri 
yüksek ürünlere yöneleceği ve ülke-
mizin bu konuda Dünyada söz sahibi 
olmaya devam edeceği kanaatindeyiz.

Çevre - İnsan mevzuatı, 
ülkemizde yasaların ve 
markaların direktifleri ile 
oluşuyor, firmanızın bu konuda 
yaklaşımı nedir?
Akbaş Tekstil sosyal sorumluluğunun 
bilincinde olarak temiz üretim yapmak 
için tüm tedbirleri almış durumdadır. 
Bunun içinde yasaların ve yönetme-
liklerin belirlediği kuralları birebir 
uygulamaktadır. Akbaş Tekstil insanı 
öne çıkaran anlayışıyla temiz üretim 
ve çevre konusunda yaptığı çalışmalar 
sayesinde dünyaca ünlü markaların 
direktiflerine gerek kalmadan onların 
tercihi haline gelmiş durumdadır. Bu 

Abdullah Keskin 
Akbaş Tekstil

Genel Müdürü 
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çalışmalarımız hız kesmeden devam 
edecektir.

Enerji maliyetlerini azaltmak 
için firmanızda aldığınız 
önlemler nelerdir?
Maliyetlerimizin büyük kısmını oluştu-
ran enerjiyi daha verimli ve tasarruflu 
kullanmak için aşağıdaki tedbirleri 
almış durumdayız. 
1. Kurutma makinelerinde bacadan 
atılan ısının geri kazanılması.
2. Sıcak atık sudan ısı kazanımı
3. Boya makineleri soğutma sularının 
geri kazanımı
4. Buhar, sıcak su, kondens hatlarının 
izolasyonu.

Trakya bölgesinde bulunan boya 
ve baskı firmalarının, ekolojik ve 
maliyet baskısı nedeniyle orta ve 
uzun vadede ne tür değişiklere 
gideceğini düşünüyorsunuz?
Trakya bölgesindeki firmalar son yıl-
larda kumaş boya, iplik boya, baskı gibi 
çeşitlilik yaratarak market mantığı ile 
pazardan daha fazla pay alıp ayakta 
kalmak için uğraş vermektedirler. 
Ancak çeşitli nedenlerle maliyetlerin 
tavan yapması firmaların bu çabasını 
zorlaştırmaktadır. Ayrıca maliyetlerin 
Türkiye’nin doğusunda daha düşük 
olması ve doğu bölgelerine verilen teş-
vikler kolay işlerin doğuya kaymasına 
neden olmuştur. Bundan dolayıdır ki 

orta ve uzun vade de Trakya bölgesin-
de daha esnek davranabilen ve katma 
değeri yüksek işleri yapan firmaların 
ayakta kalacağını düşünmekteyiz. 

Tekstilde markalaşma 
konusunda boyahanelerin 
eksikleri sizce nelerdir?
Akbaş Tekstil gibi fason çalışan boya-
haneler pazarın taleplerine göre üretim 
yaptıkları için markalaşma konusunda-
ki eksiklikler değil de zorluklar olarak 
adlandırmak gerekir diye düşünüyoruz. 
Maliyet baskısından dolayı istenilen 
düzeyde yeni yatırımlar yapılamamak-
ta ve Ar-Ge ye büyük kaynaklar ayrı-
lamamaktadır. Bu da kalitenin devam-
lılığını etkilemektedir. Akbaş Tekstil 
konusunda uzmanlaşarak, personeline 
verdiği eğitimler, Ar-Ge çalışmaları ve 
yeni yatırımlarıyla dünya markalarına 
hizmet eder hale gelmiştir.

AKBAŞ TEKSTİL 20 SENEDİR 
ÇOSB'NİN GÜVENİLİR FİRMASI

“Trakya bölgesindeki firmalar 
son yıllarda kumaş, iplik 

boyama, baskı gibi çeşitlilik 
yaratarak market mantığı 

ile pazardan daha fazla pay 
alıp ayakta kalmak için uğraş 
vermektedirler. Ancak çeşitli 

nedenlerle maliyetlerin tavan 
yapması firmaların bu çabasını 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca 
maliyetlerin Türkiye’nin 
doğusunda daha düşük 

olması ve doğu bölgelerine 
verilen teşvikler kolay işlerin 

doğuya kaymasına neden 
olmuştur.”  
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Kahramanmaraş 2014 yılı iti-
barıyla ülkemizin sayılı sanayi 
illerinden biri olmuştur.1 mil-

yonu aşan nüfusu, 5 milyar dolarlık 
sanayi yatırımları ve 3,5 milyar dolar-
lık sanayi üretimi ile çok ciddi bir iş 
potansiyeline sahiptir. Bu potansiyele 
ek olarak Kahramanmaraş’lı sanayici-
lerinin sahip olduğu cesur girişimcilik 
ruhunu da katarsak gerçekten tüm 
pazarlara çok hızlı cevap verebilen 
avantajlı bir şehir olduğu görülür.
Kahramanmaraş’ın son yıllardaki sa-
nayileşme artışı ülkemiz sanayileşme 
hızının çok üzerinde olmuştur. Sana-
yileşmede ise en önde gelen sektör 
tekstil sektörü olup yüzde 75 gibi 
(ihracat verilerine göre) yüksek bir 
orana erişmiştir. Bu sektörde halen 
iplik tesisleri birinci sıradadır. Ancak 
katma değer artışını sağlayan boya ve 
terbiye tesislerinde de artış olmuştur.
Özellikle kirletici vasfı yüksek tekstil 
boyama sektörünün de bu büyüme-
de yer alması atıkların da artması 
sorununu beraberinde getirmiştir. 
Boyama tesislerinin bir organize böl-
gede olmayıp çeşitli alanlara dağılmış 

olması da bu sorunun çözümünü zor-
laştıran bir faktör olmuştur. Münferit 
yapı nedeniyle her firma kendi arıtma 
tesisini ve çözüm olanaklarını ayrı 
ayrı araştırmak ve uygulamak duru-
munda kalmıştır. Diğer büyük zorluk 
ise geçmişten büyüyerek gelen ve 
oturma alanlarının sınırına gelen eski 
tesislerin arıtma sistemlerinin geniş-
letilememesidir. Zira mevcut alanın 
yetmemesi dolayısıyla ilave arıtma 
tesisinin inşa edilememesi gibi bir du-
rum söz konusudur.
Bilindiği üzere, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yayımladığı mevzuatlar ile 
oluşan atıkların minimizasyonu ve 
bertarafı konusunda gerekli tedbirle-
rin alınmasını ve bunların denetimini 
sağlamaktadır. Sanayi tesislerinden 
oluşan atıklardan biri olan ve artık 
günümüzün önemli sorunu haline 
gelen atık sularda renk parametresi 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından tedbir alınması gereken 
parametre olarak Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği’nde 24.04.2014 tarih 
ve 27914 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

31.12.2014 tarihi itibariyle de  atıksu 
deşarj
KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK=280,

KOMPOZİT NUMUNE24 SAATLİK=260 (Pt-Co),

renk parametresindeki sınır değerle-
rini sağlaması gerekmektedir.  
 
Gelecekte de arıtma kriterlerinin 
artacağı ve bu kriterlerin  sınır değer-
lerinin azalacağı aşikardır. Bu yüzden 
özellikle  geçmişten gelen fabrikalar-
daki  mevcut arıtma tesisleri bakanlık 
mevzuatının gerisinde kalabilecek ve 
gerekli önlemler alınmadığı takdirde 
Ergene havzasındaki gibi sorunun 
sürdürülemez bir aşamaya geleceği 
aşikardır. Bu bağlamda il olarak en 
büyük şansımız farkındalıktır. Gerek 
kanun koyucu, gerek uygulayıcı ve 
gerekse denetleyici pozisyonundaki 
herkes konunun önemini bilmek-
tedir. Bu konuyla ilgili  Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ticaret ve 
Sanayi Odası nezaretinde ilk olarak 
08.02.2012’de sektörde faaliyet gös-
teren sanayicilere bilgilendirme top-
lantısı yapılmıştır. Bu toplantıda atık 
su renk giderim teknolojileri ile ilgili 

MARAŞ BÖLGESİNDEN PİLOT ÇALIŞMA
Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliğinin yürürlüğe 
girmesi nedeniyle 

Kahramanmaraş bölgesinde 
atık sularda renk giderme 

konusunda yapılan çalışmayı 
Tekstil Mühendisi Gassan 

Asker aktardı. 

ATIK SULARDA
RENK PARAMETRESİ
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değerlendirmeler yapılmıştır. Alıcı su 
kaynaklarına verilen boyar maddeler 
organik yük olarak bu kirliliğin küçük 
bir kısmını oluşturmaktadır; ancak 
alıcı ortamda çok düşük konsantras-
yonlarda boyar madde bulunması bile 
görüntü açısından istenmeyen bir 
durumdur. Bu nedenle boyar madde 
içeren tekstil endüstrisi atık suların-
dan renk giderim prosesleri ekolojik 
açıdan önem kazanmaktadır.

Renk giderimi konusunda uygulanan 
ana yöntemler aşağıdaki gibidir:

1. FİZİKSEL YÖNTEMLER
     1.1. Adsorpsiyon
     1.2. Membran Filtrasyonu
     1.3. İyon Değişimi

2. KİMYASAL YÖNTEMLER
     2.1. Oksidasyon
     2.1.1. H2O2-Fe(II) Tuzları (Fenton 
ayıracı)
     2.1.2. Ozon
     2.1.3. Fotokimyasal (UV) Yöntem
     2.1.4. Sodyum Hipoklorit (NaOCl)
     2.1.5. Elektrokimyasal yöntem
     2.2. Kimyasal Floklaştırma ve Çök-
türme Yöntemi
     2.3. Cucurbituril ile Arıtım

3. BİYOLOJİK YÖNTEMLER
     3.1. Aerobik Yöntem
     3.2. Anaerobik Yöntem
     3.3. Biyosorpsiyon

Bu yöntemler birbirinden bağımsız 
olabileceği gibi kombinede uygula-
nabilir. Hangisinin veya hangilerinin 
bir arada uygulanacağı işletmelerdeki 
mevcut arıtma tesisi ile uygulanan 
boyamalara bağlıdır.
Günümüzde boyarmaddelerin gideri-
mi büyük oranda fiziksel ve kimyasal 
yöntemlerle gerçekleştirilmekte-
dir. Ancak bu yöntemlerin maliyeti 
oldukça yüksektir ve ortaya çıkan 
büyük miktardaki konsantre çamurun 
bertarafı problemlere neden olmak-
tadır. Bu nedenle büyük hacimli atık 
sulardaki boyarmaddelerin etkili ve 
ekonomik bir şekilde giderilebilmesi 
için biyolojik sistemlere ek alternatif 
yöntemlere gereksinim vardır.
Kahramanmaraş’taki mevcut te-
sislerin neredeyse tamamı Aerobik 

biyolojik yöntemle çalışan tesislerdir 
(Bkz Şekil 1). Bu mevcut tesislere 
yapılacak ilave yöntem oksidasyon 
olacaktır. Yapılan pilot çalışmaları ve 
tesis denemeleri bu yönde olmuştur.

Biyolojik Temelli Atık Su Arıtma Tesisi - 
Şekil 1

Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında 
aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: 
  
1) OZONLA YAPILAN PİLOT ÖL-
ÇEKLİ ÇALIŞMA; Ozon jeneratörü 
kullanılarak yapılan çalışmalarda renk 
parametresi istenen standartları sağ-
lamıştır.

2) ELEKTROOKSİDASYON PİLOT 
ÖLÇEKLİ ÇALIŞMA; Bu yöntemle 
yapılan çalışmalarda da renk para-
metresi istenen renk değerleri sağ-
lamıştır. Ancak elektrooksidasyonda 
kullanılan plaka yapılarında aşınma 
gözlenmiştir.

3) KİMYASAL ARITMA PİLOT ÖL-
ÇEKLİ ÇALIŞMA; Yine pilot ölçekli 
yapılan çalışmalarda değişik koagü-
lant ve flokülant maddelerle yönet-
melik sınır değerleri sağlanmıştır. 
Ancak bu çalışmalarda oluşması muh-
temel flok (arıtma çamuru) miktarı 
konusunda bilgi sahibi olunamamıştır.

Yukarıda anlatıldığı üzere her 3 yön-
temle yapılan pilot çalışmalarda renk 
parametresi sağlanmaktadır. Ancak 
ölçek büyültülüp 200 m3/gün debi ile 
yapılan çalışmalarda ozon jeneratörü 
kapasitesi oldukça yüksek çıkmıştır. 
Elektrooksidasyon da ise plakaların 
yaklaşık 4-6 hafta içerisinde aşındığı-
değişim ihtiyacı tespit edilmiştir. Do-
layısıyla kimyasal arıtmaya daha fazla 
yönelme ihtiyacı doğmuştur. Muhtelif 

kimyasal üreticilerine bu ihtiyaç 
yansıtılmış ve bu yönde yeni ürünler 
denenmiştir. 

En son yapılan tesis denemelerinde 
ise organik esaslı kimyasallarla renk 
giderimleri başarılmış olup, maliyet-
lerin daha aza indirgenmesi amacıyla 
çalışmalara devam edilmektedir 
(Bkz Şekil 2, 3 ). Nihai amaç olarakta 
arıtılan suların tekrar kullanımıyla 
ilgili ne gibi teknolojilerin devreye 
alınabileceği üzerine çalışmalar sür-
dürülecektir.

Renkli ve kimyasal ilavesi ile giderilmiş 
atık su - Şekil 3

Gassan Asker
Bil-Kur Tekstil

İşletme-Teknik Müdürü 

Şekil 2
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röportaj

Günlük ne kadar üretiminiz 
var üretiminizin hepsini siz mi 
gerçekleştiriyorsunuz? Fason 
üretiminiz var mı?    
Yeni fabrikamız Aralık ayının son haf-
tasında deneme üretimine girecek, 
Ocak ayının ilk haftalarında regüler 
üretime geçecek. Mevcut fabrikamı-
zın kapasitesiyle birlikte ikinci fab-
rikamızda yaklaşık olarak ortalama 
günlük 4 bin 500 adet gömlek,  bin 
100 adet takım elbise ve bin 500 adet 
pantolon üretecek. Bünyemizdeki 
bu üretim kapasitesi bizim için çok 
önemli ikinci fabrikamız için bu yıl 
yaklaşık olarak 15 Milyon TL’lik bir 
yatırım yaptık. Hazır giyim sektö-
ründe 2014 yılında yapılan en büyük 
yatırımı gerçekleştirdik diye tahmin 
ediyoruz. 2015 yılında yüzde 20’lik 
bir büyüme hedefliyoruz. 

İnternet üzerinden hazır giyim 
satışın gelecekte mağazacılığın 
küçülmesine neden olacağını 
düşünüyor musunuz?
Bunu farklı kategorilerde değerlen-

“ERKEK HAZIR GİYİMDE EN SEVİLEN  
  VE BEĞENİLEN MARKAYIZ”

Orka Holding bünyesinde 
yer alan  Damat Tween 

markası yurtiçi ve yurtdışında 
tasarımları ve kalitesi 

ile adından söz ettiriyor. 
Markanın kurucusu  Orka 

Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Orakçıoğlu 

ile yaratmış oldukları 
markanın başarısı ve gelecek 

hedeflerini ele aldık. 

Damat markası nasıl 
doğdu gelişimini anlatır 
mısınız? Orka Grup 

çatısı altında hangi markalar 
bulunuyor? 
Damat markası bundan 29 sene 
önce İstanbul’da doğdu. Pantolon 
ve deri detaylı ürünlerde yakaladı-
ğımız başarılar bize yatırım yapmayı 
sağlayacak imkân sağladı. Zamanla 
markamız büyüdü ve başka markalar 
geliştirdik. Sonrasında Tween ve D’S 
Damat’la beraber Orka Group altın-
daki diğer şirketlerimizi de aynı çatı 
altında toplayarak yaklaşık 2 sene 
önce Orka Holding olarak yapılandık. 

Yurt içi ve yurt dışında 
kaç mağazanız var? Hangi 
ülkelerde mağazalarınız var?
75 yurtdışı, 175 yurtiçi mağazamız 
bulunmakta. Yurtdışında Rusya, 
Romanya, İspanya, İsveç, Azerbay-
can, Mısır, Tunus ve Körfez ülkele-
rinde mağazalarımız var. 2015’de 
birçok ülkede yeni mağazalar 
açacağız.

dirmek lazım.  Müşterinin dokuna-
rak, beğenerek ve deneyerek aldığı 
ürünlerde mevcut konvansiyonel 
satış yollarının devam edeceği ama 
bunun dışında özellikle internetten 
veya mağazadan alması arasında fark 
olmayan kitlede hayatını kolaylaştır-
dığı için internet üzerinden satışlarda 
artış olacak diye düşünüyoruz. Bizim 
sektörle de ilgili değerlendirme ya-
parsak aksesuar ürünlerinin internet 
üzerinden satışlarında bir artış olaca-
ğını düşünüyoruz.
 
Türkiye genelinde nasıl bir 
organizasyona sahipsiniz? 
Türkiye genelinde son derece komp-
leks bir organizasyona sahibiz, bu 
organizasyonun alt yapısı önemli, bu 
altı yapıya baktığımız zaman görebi-
liyoruz ki biz tek bir alanda faaliyet 
göstermiyoruz. Kaliteli bir üretim 
altyapısına sahip olmayı kendimize 
çok büyük bir avantaj olarak görü-
yoruz, ancak markalaşma konusun-
da özellikle organizasyonumuzun 
tasarım ve koleksiyon hazırlama 

Süleyman Orakçıoğlu 
Orka Holding
Yönetim Kurulu Başkanı 
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konusunda alt yapımızın, perakende 
sektörünün etkin bir oyuncusu olma 
konusundaki yapılanmamızın ve aynı 
zamanda yurtdışı mağazacılık konu-
sunda yaptığımız organizasyonların 
hepsi ayrı ayrı bir altyapı gerektiri-
yor. Bunların tümünü bünyemizde 
gerçekleştirmiş durumdayız ve bu 
altyapıya baktığımız zaman da gücü-
müzün bu organizasyonlardan geldi-
ğini görüyoruz, tabii bunların altında 
yıllar boyunca yaptığımız çok önemli 
yatırımlar var. 

Satış noktalarınızı belirlerken, 
öncelikleriniz neler?    
Satış noktalarımızı belirlerken her 
şeyden önce pazar araştırmaları 
bizim için çok önemli, tüketici satış 
eğilimleri ve tüketicilerinin satın 
alma eğilimleri çok önemli, biz bunu 
sadece ülkemizde değil yurtdışında 
da kişi başına harcamanın, kişi başına 
milli gelirinin yıllık rakamlarına, ül-
kenin mevcut ekonomik koşullarına 
bakıyoruz bununla birlikte ülkede 
mali ve hukuki anlamda iş yapabilme 
konusunda engeller var mı yok mu 
ona çok dikkat ediyoruz ve daha 
sonra biz burada yapılandırmamızı 
ortaya koyuyoruz. Satış noktalarımı-
zı belirlemeden önce altyapısını oluş-
turuyoruz, altyapı çok daha önemli 
çünkü daha sonra zaten lokasyon ve 
hedef kitleyi belirlemek konusunda 
profesyonel olarak çalışan bir ekibi-
miz var.

Sizi farklı kılan satış 
politikalarınız var mı?
Tabii ki var. Bizim son 3 yıldır yapılan 
araştırmalarda erkek hazır giyimde 
en sevilen ve en beğenilen marka ola-
rak çıkmamız, bize şu ana kadar yap-
mış olduğumuz yatırımların karşılığı 
olarak görüyoruz. Müşteriye verilen 
güven, markanın gücü, tasarım ve ko-
leksiyonun yıllardır istikrarlı bir şekil-
de ilgi görmesi ve marka kimliği, mar-
ka ruhu, farklı alanlarda doğru pozis-
yonlaşmamız bizim farkımızı ortaya 
koyuyor. Bir örnek vermek gerekirse 
Damat Tween markalarımızla biz imaj 
liderliği, D’S Damat markalarımızla da 
pazar liderliği gibi bir hedefimiz var, 
bütün stratejilerimizi de buna göre 
belirliyoruz.

Ortadoğu’da yaşanan sıkıntı-
lardan etkilendiniz mi?
Tabii ki de etkilendik, Ortadoğu’da 
bazı bayilerimiz kepenkleri indirmek 
zorunda kaldı yaşananlar sırasında. 
Ocak ayında gerçekleştirmeyi plan-
ladığımız büyük bir toplantı vardı, 
beraber Ortadoğu stratejilerini geliş-
tirmek ve ilerletmek istiyorduk, bunu 
maalesef şimdilik ertelemek zorunda 
kaldık. 

Tekstilde markalaşma 
konusunda firmaların eksikleri 
sizce nelerdir?
Türkiye’deki markaların en büyük 
eksiği sağlam bir strateji geliştirmeyip 
planlı bir şekilde ilerlememeleri.
 
İstanbul’un moda merkezi 
olması için sektörde neler 
yapılması gerekir?
Herkesin bu işi sahiplenmesi, birta-
kım kopuklarının giderilmesi gereki-
yor. Bu iş sadece tasarımcıların işiy-
miş gibi lanse ediliyor, onlarla birlikte 
bu işleri markalarında sahiplenmesi 
gerekiyor. Sektör dinamiklerinin 
sinerji halinde ortaya konulması ve 
aynı zamanda da moda organizas-
yonları yapılırken de daha geniş bir 
yelpazede katılımcının bulunması 
gerekiyor. Mevcut organizasyonlara 
baktığınızda geçmişte zaman zaman 

çok iyi organizasyonların olduğunu 
görebilirsiniz, zaman zaman da sek-
törün gücünü göstermekten uzak 
kompakt organizasyonlar olduğunu 
gözlemliyoruz. Bu durumda tabii 
ki bizleri üzüyor, olması gerekenle 
olan arasındaki fark da ister istemez 
sektörün kendini ifade edememesi 
olarak yansıyor.

2023 yılı üretim kapasitesi, 
mağaza sayısı, marka vb. 
hedefleriniz nelerdir?
En sevilen ve beğenilen marka olma-
ya devam ederken, yurtdışında sahip 
olduğumuz ekipleri ve çevreleri iyi 
değerlendirip dünya pazarında sağ-
lam bir yer edinmek isteriz.  Damat 
Tween markalarımızla dünyanın tüm 
moda başkentlerinde olmak, D’S 
Damat’la da tüm yakın coğrafyada 
olmak istiyoruz.

“Yurtdışında 75, yurtiçinde ise 
175 mağazamız bulunuyor. Yurt 

dışında Rusya, Romanya, İspanya, 
İsveç, Azerbaycan, Mısır, Tunus ve 
Körfez ülkelerinde mağazalarımız 

var. 2015’de birçok ülkede yeni 
mağazalar açacağız.”  
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çevresel yaklaşımlar 

Eldeki verilere göre 2025 yılına kadar şu an kullanılabilir durumda olan birçok su 
kaynağının kirleneceği öngörülüyor, bu durumun önüne geçmek için her alanda bir dizi 
önlemin alınması şart. Özen Mensucat Ar-Ge ve Proses Kontrol Sorumlusu Volkan Uysal, 
boyahanelerde su tüketiminin azaltılma konusunda yapılması gerekenleri ele aldı. 

Su canlıların yaşaması için hayati 
öneme sahiptir. En küçük canlı or-
ganizmadan en büyük canlı varlığa 

kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün 
insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. 
Dünyamızın yüzde 70'ini kaplayan 
su, bedenimizin de önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Ancak yeryüzündeki 
su kaynaklarının yaklaşık yüzde 0,3'ü 
kullanılabilir ve içilebilir özellikte.
Dünya nüfusunun yüzde 40'ını barın-

dıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çek-
mekte. 1940-1980 yılları arasında su 
kullanımı iki katına çıkmıştır. Nüfusun 
hızla artması, buna karşılık su kaynakla-
rının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı 
her geçen gün artmakta.
Dünyadaki mevcut suyun hacmi 141 
milyar metreküptür. Bu miktar dünya 
yüzeyini 3 kilometre kalınlığında bir 
tabaka halinde sarabilecek büyüklükte. 
Bu suyun yüzde 98'i okyanuslarda ve 

iç denizlerde bulunmakta, fakat tuzlu 
olduğu için, içme suyu olarak kullanıma, 
sulamaya ve endüstriyel kullanıma uy-
gun değildir. Dünyadaki suların ancak 
yüzde 2,5'i tatlı sudur. Bunun da yüzde 
87'si buzullarda, toprakta, atmosferde, 
yeraltı sularında bulunur ve kullanıla-
maz durumdadır.
İnsanoğlu, su ihtiyacını yüzeysel sular ve 
yeraltı su kaynaklarından temin etmek-
tedir. Tatlı suların en önemli kaynağı 

BOYAHANELERDE 
SU TÜKETİMİN 
AZALTILMASI
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yağışlardır. Küresel yıllık yağış 500 bin 
metreküp olup, her yıl yeryüzüne inen 
yağış aynı miktardadır.

Sanayide kullandığımız
su yüzde 12
Türkiye’de ise tatlı su kaynakları ol-
dukça sınırlıdır ve ihtiyaca ancak cevap 
vermekte. Türkiye’nin kullanılabilir su 
potansiyeli 110 milyar metreküp olup, 
bunun yüzde 16'sı içme ve kullanmada, 

flotte oranıyla toplamda kg başına 30 lt 
altında su tüketimiyle boyama yapmak 
mümkün olmaktadır.

1-2 Pad batch metoduyla boyama
Pad batch ile boyama ve kontinü ka-
sar- kontinü yıkama makinelerinde ön 
–ard işlemlerin yapılması ile toplam su 
tüketimi yüzde 50’lere varan oranlarda 
azaltılabilmektedir. Kanat farkı ve baş 
son farkı özellikle riskli renklerde sorun 
yaratmaktadır. 

1-3 Kontinü kasar ve
yıkama makineleri
Boyama jetlerde yapılırken kasar ve 
yıkama prosesleri kontinü olarak ya-
pılabilmektedir. Özellikle yıkamaların 
tekrarlı banyolarla yapıldığı koyu renk-
lerde parti kazandan çıkarılıp daha az 
su tüketimi ile yıkama ve yumuşatma 
işlemi gerçekleştirilebilir. Belirli periyot-
larda daha fazla üretim yapabilmek bu 
gibi sistemlerle mümkün olabilmektedir.

2- Küsuratlı flotte
oranı kullanımı
Flotte seçimi genelde boyamada so-
run yaratmayacak ideal su seviyesine 
ulaşmak için yapılır. Sadece tam sayı 
flotteler kullanıldığında 1:6 flotte ora-
nın düşük olduğu durumlarda flotte 1:7 
ile çalışılmaktadır. Oysa küsuratlı flotte 
oranları ile örneğin 1:7 yerine 1:6,2 ye-

Volkan Uysal
Özen Mensucat Ar-Ge ve
Proses Kontrol Sorumlusu

yüzde 72'si tarımsal sulamada, yüzde 
12'si de sanayide tüketilmektedir.
Kişi başına düşen su kullanımı, toplu-
mun gelişmişlik seviyesiyle doğru oran-
tılıdır. Gelişmiş ülkelerde bu oran olduk-
ça yüksek olmasına rağmen, gelişmekte 
olan ülkelerde ise düşüktür. (ABD’de 
1692 m3, Avrupa’da 726 m3, Afrika’da 
244m3tür.)
Türkiye su kıtlığı çeken ülkeler arasında 
yer almamakla birlikte, hızlı nüfus artışı, 
kirlenme ve yıllık yağış ortalamasının 
dünya ortalamasından düşük olması; 
mevcut kaynakların daha dikkatli kul-
lanılmasını ve kirlenmeye karşı gerekli 
tedbirlerin bir an önce alınmasını gerek-
tirmekte. 

Dünyada su tüketimi
1900 yılına kıyasla su tüketimi dünyada 
10 kat artmış durumda. 2025 yılında 
su tüketimi ise; tarımda yüzde 17, sa-
nayide yüzde 20 ve evsel tüketimde 
yüzde 70 artacak. Su tüketimi çok hızlı 
bir şekilde artarken dünyada çevre kir-
liliği ve sanayileşmeden dolayı temiz su 
kaynakları hızla azalmaktadır. Bugün, 7 
milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık yüz-
de 20'sinin güvenli su kaynaklarından 
yoksun olduğunu söylemektedir. 1950 
yılında kişi başına düşen su miktarı 16 
bin 800 metreküp iken bu miktar 2000 
yılında 7 bin 300 metreküpe düşmüştür. 
Dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyarı bul-
masının beklendiği 2025 yılında ise kişi 
başına su tüketiminin yaklaşık 4 bin 800 
metreküpe düşeceği tahmin ediliyor. 
Tüketimdeki bu azalış su kaynaklarının 
kıtlığına bağlanacaktır. Kaldı ki 2025 
yılına kadar şu an kullanılabilir durumda 
olan birçok su kaynaklığı kirlenecek. Bu 
kaynaklardan su sağlanamaz duruma 
gelecektir.

Boyahanelerde su tüketiminin 
düşürülmesi
1-Makine
1-1 Düşük Flotte Oranıyla Çalışan Ma-
kineler
Yeni nesil Jet makinelerinde sirkülasyon 
pompası makine gövdesinin altına alına-
rak daha düşük flotteleri çevirebilmek-
tedir. Ayrıca eşanjör yerine gövdenin 
alt kısmına yerleştirilen serpantin hattı 
ile ısıtma soğutma işlemleri yapılmakta 
ve eşanjörde ki  su miktarı makine içe-
risinde kalmaktadır. Böylece 1:4 gibi 
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her kalite için en fazla yükleme oranı 
belirlenmeli buna yakın miktarların 
kazana girilmesi sağlanmalıdır. Kazana 
yükleme miktarı genellikle toplam ku-
maş miktarı üzerinden yapılmaktadır; 
bunun yerine toplam metraj üzerinden 
hesap yapmak daha doğru sonuçlar alın-
masını sağlar.
600 kg kapasiteli bir makinede 500 
kg kumaş boyanırsa; proses toplam 
9 banyo, kumaş su tutuş katsayısı 2 
kabul edilirse; 1:6 flotte oranlı çalışıp 
((1*500*6)+(  8*500*4))=19000 lt;  Kg 
başına 38 lt su tüketilir.
Eğer 550 kg kumaş yükler ve 
Flotte oranını 5,5 yaparsak ay-
nı hacimde flotte litresi ile 
((1*550*5,5)+(8*550*3,5))=18425 lt; Kg 
başına su tüketimi 33,5 lt ye düşürül-
müş olacaktır.

4- Suyun geri kazanımı
Bu sistemde işletmelerde kullanılan 
soğutma suları toplanarak tekrar ısınmış 

terli olabilmekte ve her banyoda 1:0,8 
oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 
Ayrıca tüm prosesleri aynı flotte oranla-
rı ile yapmak yerine reçetedeki her pro-
sesi ayrı flotte oranları ile yapabilmekte 
mümkün olabilir. Ön işlemleri 1:6, 
yıkamaları 1:5 boyama prosesini 1:8 
boyamak toplamda ciddi su tasarrufu 
yaratabilmektedir. Ayrıca bu sistemler-
le gr/lt olarak kullanılan kimyasallar ve 
enerji tüketimleri azalmaktadır.

3- Doğru üretim planı 
İşletmelerde koyu renklerden açık renk-
lere geçişlerde ya da siyah lacivert gibi 
renklerin arkasından kırmızı turkuaz gi-
bi renklere geçişlerde makine temizliği 
yapılmaktadır. Bu geçişleri en az seviye-
de tutan üretim planı ile makine temiz-
liği için su harcanmayacak ve bu sürede 
üretim yapılmaya devam edilecektir.
Ayrıca kapasite kullanım oranlarının 
yükseltilmesi birim kilogram için kulla-
nılan su miktarını düşürür. Bu nedenle 

Türkiye su kıtlığı çeken ülkeler 
arasında yer almamakla 
birlikte, hızlı nüfus artışı, 

kirlenme ve yıllık yağış 
ortalamasının dünya 

ortalamasından düşük 
olması; mevcut kaynakların 
daha dikkatli kullanılmasını 

ve kirlenmeye karşı gerekli 
tedbirlerin bir an önce 

alınmasını gerektirmekte. 
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su olarak kullanılır, Böylece su tekrar 
kullanıldığından su tüketimi düşer, bu sis-
temde su daha sıcak olacağından enerji 
giderlerini ve proses sürelerini düşürür.

5- Proses optimizasyonu
5-1 Yıkama rejimi
Özellikle reaktif boyama sonrası fiske 
olmayan boyaları uzaklaştırmak ve ta-
lep edilen haslık değerlerini sağlamak 
için tekrarlı yıkama prosesleri gerçek-
leşmekte ve ciddi su tüketimi oluşmak-
tadır. Fiksasyon ve build up (yapılanma) 
özellikleri daha iyi boyalar ile çalışmak 
bu prosesleri kısaltır. Ayrıca eskiden 
yapıldığı gibi açık-orta-koyu yıkama gibi 
standart prosesler yerine renk, kullanı-
lan boyarmadde, reçete yüzdesi, ürünün 
kullanım şekli ve yeri(açık renkle kom-
bine dikilecek olup olmaması, bebek 
ürünü olması vb…)  gibi parametreler ile 
yıkama prosesleri sınıflandırılmalıdır. 
Son yıllarda piyasada özel yıkama mad-
deleri ile banyo sayıları düşürülebilmek-
tedir.

5-2 Kasar prosesi
Klasik kasar prosesleri 2 veya 3 banyo-
dan oluşmaktadır. İlk banyoda Kostik 
kullanılarak pH 11 üzerine çıkarılmakta 
takip eden banyolarda pH 7 altına 
çekilmeye(nötralizasyon) çalışılmakta-
dır. Kullanılan özel kombin malzemeler 
ile kasar prosesi pH 8-9 da bitmekte 
(nötralizasyon bu banyoda veya boya 
başlangıcında)ve ikinci ve üçüncü Ban-
yoya gerek kalmadan boya banyosuna 
geçilebilmektedir. 30 dakikaya varan 
süre ve 1-2 banyo kadar su tasarruf edi-
lebilmektedir.

5-3 Nötr enzim kullanımı
Bio-polishing işlemi için asidik enzim 
kasar sonrasında 30-60 dakikalık  bir 
proses olarak yapılmaktadır. Bu banyo 
iptal edilerek boya banyosu başında 
nötr enzim işlemiyle bu süre ve 1 banyo 
kısalmaktadır.

6- İlave proseslerin azaltılması
İşletmelerde birçok nedenle ilave işlem-
ler yapılmaktadır. Bunlardan başlıcaları; 
rengin tutmaması, yüzey hataları (le-
ke- abraj-kanat farkı gibi), haslık, tuşe, 
tüylülük gibi nedenlerdir. Kazana geri 
alınan her ilave fazladan su kullanılması 
anlamına gelmektedir. Bir partinin bir 

Dünyadaki mevcut suyun 
hacmi 141 milyar metreküptür. 

Bu suyun yüzde 98'i 
okyanuslarda ve iç denizlerde 

bulunmakta, fakat tuzlu 
olduğu için, içme suyu olarak 

kullanıma, sulamaya ve 
endüstriyel kullanıma uygun 

değildir. Dünyadaki suların 
ancak yüzde 2,5'i tatlı sudur. 

hatadan dolayı sökülüp tekrar boyan-
ması en az 3 kat kadar maliyet anlamına 
gelmektedir.
Bu nedenle her boyahane çalışanının 
ilave-tamir oranını düşürmek başlıca 
görevlerinden biridir. Yaşanan hataların 
analiz edilmesi, önceliklendirme yapıla-
rak sorunun üzerinde çalışılması kuşku-
suz faydalar sağlayacaktır.

• Boya kombinasyonlarının doğru se-
çilmesi
• Kullanılan kimyasalların birbiriyle 
uyumu ve görevlerini doğru yerine ge-
tirdiklerinin tespiti
• Kontrol edilebilir basit prosesler ve 
hassasiyeti düşük boya-kimyasal seçimi
• Makine kaynaklı hataların tespiti ve 
çözümü
• Özel kimyasallar kullanılarak sorunla-
rın çözümü
• Makinelerin düzenli bakım programla-
rının yapılması
• Hatalı çıkan proseslerin geriye dönük 

takibi ve raporlanması. Hatanın örnek 
vaka olarak tüm ekiple paylaşılması.
• Otomasyon sistemleriyle standart 
proses, reçetelerin kullanılması ve oto-
matik kimyasal boya tartımı yapılması.
• Çalışanların eğitilmesi ve toplam 
kalite yönetim sistem anlayışının uygu-
lanması
İlave işlemleri ve başta su olmak üzere 
tüm kaynak tüketimini azaltacaktır.
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SEVESO 
DİREKTİFİ 

NEDİR? 
Endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli 

önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan Seveso Direktifi 
nedir? Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde taraf olduğu 

bu direktiflerin sanayi kuruluşları için neler getirdiğini ele aldık. 

Seveso, kuzeybatı İtalya’da 
Milano’ya 20 km uzaklıkta 
küçük bir kasabadır. Kentin 

hemen yanı başındaki ICMESA 
Chemical Company’ye ait fabri-
kada 10 Temmuz 1976 günü trik-
lorofenol (TCP) üretimi yapan bir 
reaktördeki patlama sonucu beyaz 
bir gaz bulutu çevreye yayılmıştır. 
Bu zehirli gaz, bu güne kadar bili-
nen en zehirli gazlardan dioksindir. 
Kasabada kısa bir süre içinde hay-
van ölümleri görülmeye başlanmış, 
patlamadan 5 gün geçtikten sonra 
da hastaneye başvurular başlamış-
tır. Yapılan kontroller sonunda ka-
sabada geniş bir bölgenin tamamen 
kirlendiği anlaşılmış ve 100 kadar 
ev tamamen boşaltılmıştır.
1976 Yılında İtalya’nın Seveso 
kasabasında gerçekleşen bu kaza 
sonrasında, endüstriyel kazala-
rın oluşmasının engellenmesi ve 
gerekli önlemlerin alınması adına 
hazırlanmış olan Seveso Direktifi 
(82/501/EEC) Avrupa’da kabul 
edilmiştir. 9 Aralık 1996’da ise 
96/82/EC sayılı “Tehlikeli Mad-
deleri İçeren Büyük Kaza Riskle-
rinin Kontrolüne İlişkin Direktif 
(Seveso-II Direktifi)” yayımlan-
mıştır. Büyük endüstriyel kazalar 
Türkiye’de de gerçekleşmektedir. 
Yakın zamanda meydana gelen 

kazaların ağır sonuçları olmuştur. 
İzmit’teki 1999 depremi sırasında 
TÜPRAŞ Rafinerisi'nde ve Yalova 
Aksa tesislerinde meydana gelen 
kaza, çok sayıda insanın bölgeden 
tahliyesine, mal kaybına ve çev-
resel kirliliğine yol açmıştır. Tuzla 
Tersaneler Bölgesi ve Akçagaz LPG 
dolum tesisi ile son olarak Ağus-
tos (2012) ayında Kayalar Kimya 
ve Sanayi A.Ş.’de2 büyük kazalar 
meydana gelmiştir. Türkiye, hem 
AB üyelik sürecinin bir gerek-
liliği olarak hem de olası büyük 
kazaların önlenmesi için Seveso 
II Direktifi’ni, ‘Büyük Endüstriyel 
Kazaların Kontrolü Hakkında Yö-
netmelik’ ile iç hukuka aktarmıştır. 
Bu yönetmelik Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı'nca oluşturulan bir 
komisyon tarafından hazırlanmış-
tır. 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 
Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Seveso Direktifinin uyumlaştırıl-
ması ve uygulanması, büyük en-
düstriyel kazaların önlenmesi ve 
etkilerinin azaltılması noktasında 
Türkiye’ye çeşitli faydalar sağlaya-
caktır. Direktif, ekonomik, sosyal 
ve çevresel maliyetleri olan önemli 
yasal, teknik ve kurumsal reform-
ların yanısıra, kamu kurumları ve 

ilgili paydaşlar için bütçe ve finansal 
giderleri de beraberinde getirmektedir. 
İlgili maliyetlerin finansmanı ve paydaş-
lar arasında dağılımı Türkiye için zorlu 
bir görev olacaktır.

Avrupada neden endüstriyel kazalar 
konusunda hukuksal düzenlemeler 
gerekli oldu? (Seveso Direktifi) 
1976 Seveso(Italya) –TCDD sızıntısı (Tet-
rachlordibenzodioxin)
1982 SevesoI Direktifi yayınlandı.
1986 Basel (Suisse) –Atık su Ren nehrine 
karıştı. 



45Tekstil terbiye

1997 SevesoII Direktiği Avrupa Bir-
liği üye Ülkeler tarafından 24 ay için-
de ulusal kanuna yansıtıldı. (Yangın 
suyunun muhafazasıyla ilgili kılavuz)
2001 Toulouse (Fransa) –ammonium 
nitratepatlaması 
2003 SevesoII Novella Direktifi ya-
yınlandı. Geçiş süresi Temmuz 2005

Başta kimya olmak üzere pek çok 
sanayi dalında yaşanan yangın, pat-
lama, kimyasal yayılması gibi olaylar 
can ve mal kayıplarına ve çevrenin 
tahribatına neden olmaktadır. Bu tür 

istenmeyen olayların engellenmesi 
ve kontrol altında tutulmasına yö-
nelik yapılan çalışmalar Seveso kap-
samında ‘Proses Güvenliği Yönetimi 
(PGY) kavramı altında ele alınmakta-
dır ve bu kavram altındaki çalışmalar 
ülkemizde henüz başlangıç aşama-
sındadır.
İSG Kanunu çerçevesinde getirilen 
risk değerlendirme, acil durum planı 
hazırlama, Seveso süreçleri, patlayıcı 
ortamlara yönelik çalışmalar ile IEC 
61508, IEC 61511 gibi standartlarla 
geliştirilen Fonksiyonel Güvenlik ve 

Güvenli Enstrüman Sistemleri kav-
ramları, Proses Güvenliğinin teknik 
ve yönetimsel alanlarının bütünleş-
mesini kaçınılmaz kılmaktadır.
Resmi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe giren “Büyük Endüstriyel 
Kazaların Kontrolü ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmelik” ile 
birlikte tesis dahilinde üretim, depo-
lama ve/veya satış amacıyla tehlikeli 
maddeleri bulunduran kuruluşlarda, 
büyük endüstriyel kazaların önlen-
mesi, doğabilecek kazaların insan-
lara ve çevreye olan zararlarının en 
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düşük seviyeye indirilebilmesi, etkili 
ve sürekli bir korunmayı ve risk yö-
netimini sağlamak amacıyla alınması 
gereken tüm önlemlerin belirlenmesi 
zorunlu hale gelmektedir. 

Seveso Direktifi’nin amacı 
• Tehlikeli maddeler bulunduran ku-
ruluşlarda büyük kazaları önlemek
• Muhtemel kazaların insanlara ve 
çevreye olan zararlarını en aza indir-
mek ve de sınırlandırmak
• Bu amaçla topluluk içerisinde in-
san ve çevre için yüksek seviyede, 
etkili ve sürekli korumayı sağlamak 
için alınması gerekli önlemler ile ilgili 
usul ve esasları belirlemektir.

Seveso Kriterleri:
a) Tehlikeli maddelerin mevcudiyeti 
(hammade, ürün, yan ürün, artık ve-
ya ara madde)
b) Stoklardaki tehlikeli maddelerin 
miktarı

Seveso kapsamında mısınız? 
Seveso süreçleri
Faaliyet alanı içinde olup olmadığını-
zı aşağıdaki adımları gerçekleştire-
rek belirlemelisiniz.
1. Aşama
Tesis işletmecisi bu direktif kapsa-
mına girip girmediğini nasıl anlar? 
Bunu belirlemek için başlangıçta iki 
aşamalı bir değerlendirme yapılır.
 o Faaliyet alanı
 o Kimyasal madde miktarı

2. Aşama
Faaliyet alanı içinde misiniz?
Faaliyet alanı belirlemesinde ön-
celikle Yönetmeliğin 4. maddesine 
bakılması gerekir. Bu maddeye göre 
tesis aşağıdaki faaliyet alanlarından 
birine dahil ise; kapsam dışısınızdır.

Seveso kapsamı
dışında olanlar: 
a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, 
karargâh ve kurumlara,
b) İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de be-
lirtilen miktarda ve cinste tehlikeli 
madde bulundursalar dahi;

1) Tehlikeli maddelerin bu yönetmelikle 
kapsanan kuruluşların sınırlarının dışında 
karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz 
veya hava yoluyla taşınmasına,
2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınır-
ları dışında bir boru hattıyla taşınma-
sına,
ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve 
sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin 
ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin 
aranması ve çıkarılması faaliyetlerine,
d) Denizde, minerallerin ve hidrokar-
bon bazlı doğal maddelerin aranması, 
çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faali-
yetlere,
e) Düzenli atık depolama sahalarına,

firma seviyeleri Bildirimler 
(bilg.internet
sisteme)
(Madde 7) 
sor: işletmeci

BEKÖP 
(bilg.internet sis-
teme yükleme)
(Madde 10)
sor: işletmeci

Güvenlik Raporu
(Çalışma Bak ve-
rilecek) 
(Madde 11)
sor: işletmeci

Dahili acil durum 
planı 
(çevre ve şehir-
cilik bakanlığına) 
verilecek) 
(Madde 13)
sor: işletmeci

Kaza olasılık fre-
kansının 1 x 10-4  
e indirilmesi 
işletmeci
(Madde 9)
sor: işletmeci

kamunun bilgilen-
dirilmesi
(madde 17)
sor: işletmeci

saha denetimleri
sor: ÇalBak &  
ÇŞB  & işletmeci

Harici Acil Durum 
Planı
(Madde 14)
sor:İl Afet ve Acil 
Durum Müdür-
lükler

Alt Seviye Yürürlük tarihi-
30 Aralık 2013 

1.1.2016  -  * * * 01.01.2016 dan 
itibaren 
2 yılda bir 1 ay 
boyunca

*

Üst seviye Yürürlük tarihi-
30 Aralık 2013 

1.1.2016 1.1.2016 01.01.2016
GR'den 20 gün 
sonra

1.1.2017 1.1.2016 01.01.2016 dan 
itibaren 
yılda bir 1 ay 
boyunca

1.1.2017

Yayınlanacak Teb-
liğ ve formatlar 
(yürürlükten 
sonra)

Rehber - ÇŞB Tebliğ, format - 
ÇŞB + ÇalBak

Tebliğ, format - 
ÇSB + ÇalBak

Tebliğ, format- 
ÇŞB

Yetersiz Güvenlik raporu Uyarı ve ilave bilgi 30 gün + 30 gün Olumsuz : kapatma

Yetersiz Acil Durum Planı Uyarı ve ilave bilgi 30 gün + 30 gün Olumsuz : Kanun 2872, Madde 20 (o) para cezası

SEVESO Türkiye Yönetmelik Uygulama Tarihleri
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Kapsam dışı faaliyetleri dışında ki bir 
üretim faaliyeti içinde iseniz kimya-
sal kullanıyor, üretiyor ve depoluyor 
iseniz 3. aşamadan adımlara devam 
ediniz.

3. Aşama
Kimyasal Madde miktarı belirleme
Yönetmeliğin ekindeki adlandırılmış 
Tablo1 ve adlandırılmamış Tablo2 
kapsamındaki tehlikeli maddeleri 
kullanıyor, üretiyor ya da depoluyor 
iseniz; yıl içinde üretim alanınızda 
bulundurabileceğiniz maksimum 
miktarlarının tanımlandığı tehlikeli 
madde listenizi hazırlanır.

4. Aşama
Seveso Bildirimi (Belirlenen Tehli-
keli Madde Listesi)
Alt Seviyeli & Üst Seviyeli Sınıflan-
dırma
Çevre Şehircilik Bakanlığının yazı-
lım portalı olan Çevre Bilgi Sistemi 
bünyesinde yer alan Seveso Bildirim 
Sistemi, Büyük Endüstriyel Kazaların 
Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Yönetmelik ekinde yer 
alan tehlikeli kimyasal maddeleri 

bulunduran kuruluşların, bulundur-
dukları maddeler ile miktarlarını 
Bakanlık’a beyan ettikleri sistemdir. 
Yönetmelik gereği işletmeler tara-
fından yapılması gerekli bu beyan, 
Seveso Bildirimi olarak adlandırılır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
kullanıcı adı ve şifre talep edilerek , 
belirlediğiniz tehlikeli maddelerinizi 
Seveso Bildirim Sistemine, http://on-
line.cevre.gov.tr internet adresinden 
SEVESO bildirim sisteminine CAS ve 
EC nolarını girerek tanımlayınız. 
Yapılan Seveso Bildirimi sonrasında 
işletmeler, sistem tarafından “Alt 
Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Ku-
ruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak 
sınıflandırılır.

5. Aşama
Kapsam içine Giren Kuruluşların 
Yükümlükleri
Alt Seviyeli ve Üst Seviyeli Kuru-
luşlar, Yönetmelik gereği belirtilen 
çalışmaları tablodada görebileceği-
niz gibi belirlenen tarihlere kadar 
tamamlayıp Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı'na sistem üzerinden 
iletmeleri gerekmektedir.  

Alt seviyeli kuruluşların 
yükümlülükleri:
• Büyük kazaları önleme politikası 
oluşturmalı
• KCSG-Yönetim sistemi olmalı(ISO 
14001, ISO 9000ff, vs.)
• Tesis içi acil durum konsepti oluş-
turmalı (acil durum planları, iletişim)

Üst seviyeli kuruluşların 
yükümlülükleri:
• Alt seviye sorumluluklarını yerine 
getirmeli.
• Güvenlik raporunu hazırlanmalı. 
Bu güvenlik raporu beş yılda bir 
gözden geçirilir.
• Acil durum planlarını hazırlanmalı.
• Kamuyu bilgilendirmeli
Alt ve Üst Seviyeli Kuruluşlar bu 
çalışmaları tamamlayıp sistem üze-
rinden Bakanlığa ilettikten sonra, 
Bakanlık 01.01.2016 dan itibaren 
format olarak bu çalışmaların doğ-
ruluğunu teyit ettikten sonra alt 
seviyeli Kuruluşları 2 yılda bir, Üst 
Seviyeli Kuruluşları Yılda bir Seveso 
kapsamında denetleyerek İdari ve 
Cezai Yaptırımlar uygulamaya baş-
layacaktır.
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doğru bilinen yanlışlar

NEDEN?
Birden fazla işlem veya hizmet 

yapılan organizasyonlarda sık-
lıkla yapılan bir hata, adımların 

maliyetini hesaplayıp sonuna bir kar 
koymak.
Kısaca açacak olursak pamuktan 
kumaşa entegre bir tesis düşünelim. 
Pamuğun maliyeti 3, ipliğin maliyeti 
6, örmenin maliyeti 1 ve boyamanın 
maliyeti 4 olsun. Toplam 4 işlem için 
14 birim olan maliyete(fireler göz 
ardı edilerek) yüzde 10 eklerseniz 1,4 
birim kar elde edersiniz. Sonuçta sizi 
rahatsız etmeyecek bu kar uzun va-
dede sizin sonunuzu hazırlayabilir. Bu 
yüzde 10 kar 4 operasyonun toplam 
karıdır ve bu hesaba göre her birime 
ortalama yüzde 2,5 kar payı düşer. 
Çok satmayı düşünenler için uygun 
olan bu strateji uzun vadede yatırım-
ların yenilenememesine veya ters 
rüzgarda alabora olmaya sebebiyet 
verebilir.

Bir tarlanız olsun, elde ettiğiniz pamu-
ğu en az yüzde 5 karla vermek istersi-
niz ki ihtiyacınız olduğunda traktörü-
nüzü yenileyebilesiniz
Bir iplik fabrikanız olsun, ipliğinizi en 
az yüzde 5 karla vermek istersiniz ki 
makinelerin bakımını yapabilesiniz.
Örme makineleriniz olsun, en az yüz-
de 5 kar hedeflemez misiniz?
Boyahanenin zorlukları minimum yüz-
de 5 karı hak etmez mi?
Bu basit hesapla bile nihai üründeki 
önceki yüzde 10 kar marjını 2 katına 
çıkarmak gerekmez mi?
Ya da bu fabrikalar ayrı kişiler tarafın-
dan işletilse bu marjlarla kaç yıl ayakta 
kalabilirler?
Bu mantıkta hesap yapan işletmelerin 
ne gibi zorluklar yaşadığının canlı ör-
nekleri etrafımızda yok mu?
Günümüzde boyahaneler/ örmeciler/
iplikçiler kumaş satışına giriyor. Kendi 
kumaş satışında piyasa fiyatından 

indirim yapıp kumaştan kar ederim 
diyenlerin sonu inşallah iyi olur diye 
temenni edelim. Bu mantık herkes için 
de aynı şekilde geçerli değil mi?
Her operasyon ayrı bir kar merkezi 
olmalı ve uzun vadede ekonomik 
hayatını devam ettirebilecek mini-
mum karı elde etmelidir. Sonuçtaki 
kar departmanlara bölündüğü za-
man çoğunlukla sonuç hüsrandır. 
Yenileme(amortisman),finansman, 
risk, emek üst üste konduğunda her 
departmana yüzde 10’un bile yetme-
yeceği aşikar değil midir? Satış arttır-
mayı maliyet hesaplarında kendimizi 
kandırarak değil, kalite, pazarlama, 
hizmette gerek yurtiçi ve gerek yurt-
dışı rakiplerimizden daha iyi olarak 
hedeflemek sanırım uzun vade için 
daha hayırlı olacaktır. 

7
BİRDEN FAZLA OPERASYONU

OLAN İŞLETMELERDE
MAMULE TEK KAR 
EKLEMEK YETERLİDİR.
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3 HER 
OPERASYON 

KAR MERKEZİ 
OLMAK 

ZORUNDADIR.
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makale

Halı baskıcılığında yaygın 
olarak kullanılan Zimmer/
Chromojet makinesinde di-

jital baskıdaki piezo elektrik sistemi 
yerine mikrovalf sistemi kullanıldığın-
dan klasik baskı patı ve boyalarının 
kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. 
Saniyede 1000 kez açılıp kapanabilen 

bu jet sistemi yüzeye temas etmeden 
istenen miktarda patı tekstil yüzeyine 
enjekte edebilmektedir.
Dijital baskıdakine benzer RIB prog-
ramlarıyla CMYK veya Proses color 
sistemi ile çalışılabilir. Fotoğraf ve 
istenen resim 12 adet rengin kumaş 
yüzeyinde birleşmesiyle elde edilir.

CHROMOJET
BASKI SİSTEMİNİN 
YAYGINLIĞI ARTIYOR

Halı baskıcılığında 
kullanılan Zimmer/

Chromojet dijital baskı 
makineleri hakkında 

makaleyi Mengenli 
Mümessillik yetkilisi  
Ahmet Mengenli ele 

aldı. 

Ahmet Mengenli
Mengenli Mümessillik
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Çözünürlük ve hız ters orantılıdır, halı 
baskıcılığında Chromojet 400 lük 25 
dpi kullanılmakta iken ve battaniye 
gibi ürünlerde Chromojet 800 76 dpi 
tercih edilmektedir,  bu da 80 mesh 
şablon ile yapılan baskıya eşdeğerdir.
Türkiye'de Dinarsu firması ile başla-
yan yüksek çözünürlüklü Chromojet 
kullanımı artarak devam ediyor.

Halı ve battaniye sektörünün yeni 
nesil elyafı - ‘poliester’….
Tekstil pazarında popülaritesi hızla 
artan poliester çoğunlukla 2 farklı mo-
difikasyonla karşımıza çıkmaktadır.
a) Modifiye poliester veya katyonik 
poliester (CD-PET veya CDP)
Bu özel tip poliesterler parlak katyo-
nik boyalarla boyanabilirlik kazandı-
rılmış elyaftır, aynı zamanda normal 
dispers boyalarla boyanabilir. Halı 
sektöründe poliamid elyaftan daha 
ucuz olan bu elyaf Çin’de oldukça 
yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu 

elyafın Chromojette doygun buharla 
fiksajı yapılabilmektedir.
b) Poliester (PET) geri dönüşümlü 
PET şişelerden elde edilen tipler
Normal poliester, raşel battaniyede 
yoğun olarak kullanılmasına rağmen 
halı baskısında bu denli yaygın değil-
dir. Çünkü fiksasyon için gereken 170 
derecelik fikse makinesine halının ku-
ru girmesini sağlamak gerekmektedir. 
Bu gereksinimde kurutma fırınlarının 
ve fikse makinesinin çok büyük ol-
masına ve enerji maliyetlerinin ciddi 
artışına sebep olmaktadır. Zimmer-
Austria firması son iki yıldır yaptığı 
çalışmalar sonunda poliester halıdaki 
bu dezavantajı ortadan kaldıracak ve 
yatırım yapılabilir hale getirecek bir 
baskı prosesi geliştirmiştir.

Proses için gereksinimler:
• Su bazlı toz sentetik kıvamlaştırıcı 
olan Combiprint PP7 kullanılarak 
kurutma süresini ve maliyetini azalt-
mak.
• Düşük oranda boyarmadde ile daha 
iyi renk verimi sağlayan Chromojet 
makinesinin kullanmak.
• Düşük pick up oranına rağmen me-

kanik olarak penetrasyonu arttırıcı 
sistemlerin kullanımını sağlamak. 
• Kurutma ve buharlama olarak çalı-
şarak kızgın buharla fiksaj yapabilen 
SupraFIX sisteminin kullanımı ile ku-
rutma ve fikse sürelerini azaltmak.
Bu proses adımları kombine edilerek 
Poliester halı ve battaniye basmak 
uygulanabilir hale gelmiştir. Makine 
hattı Zimmer-Austria (Kufstein) da 
prototip olarak kurulmuş denemelere 
başlanmıştır.
Battaniye sektöründe Türkiye’de 
Yentur ve Özerdem firmalarında 
Chromojet 800 makinelerinin ku-
rulumları tamamlanmış ve deneme 
üretimleri yapılmıştır.  Tam kapasite 
ile günlük 7 bin-8 bin mt üretim yapı-
labilecek alt yapıya sahiptir.
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MAVİ YAKALI
ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLER

Değerli okuyucular, bu yazımı 
yapabilirsem sohbet tarzın-
da yazmaya çalışacağım.

Yıllar önce, üniversiteden yeni 
mezun olduğumda küçük bir imalat-
hane kurmuştum. Bir gün çok az sa-
yıda (yüz adet ) ambalaj malzemesi 
almak için büyük bir plastik ambalaj 
fabrikasına gitmiştim. Fabrikanın 
önüne geldiğimde birden çekinmeye 
başladım. Fabrikanın kapısına da-
yanmış kocaman kamyonlara benim 
alacağım malzemeden yüz binlercesi 
yükleniyordu. Yine de kapıda çalı-
şan işçilerden birine ürkekçe yak-
laşarak bu ambalajlardan yüz adet 
alıp alamayacağımı sordum. Cevap 
hayatım boyunca unutamadığım 
bir cevaptı: " Oğlum sen köpeğin 
kemiğe doyduğunu gördün mü hiç? 
Yukarıda ....... Bey var. Patron. Git 
ona. Parasını ödedikten sonra yüz 
değil on adet bile alırsın." Dediği 
yere gittim. Parasını ödedim. Parayı 
ödediğim şahıs bir zile bastı. Bir kaç 
dakika sonra demin konuştuğum 
işçi kapıdan içeriye girdi. Ancak bu 
kez o kadar saygılı idi ki konuşurken 
adeta yerlere kadar eğiliyordu;
--"Buyrun efendim beni emretmiş-
siniz."
--"Bu genç arkadaşa yüz adet kase 
vereceksiniz. Parası alınmıştır."
--"Başüstüne efendim. Derhal efen-
dim. Başka bir emriniz var mıydı 
efendim?"
Yine iki kat bükülerek odadan çıktı. 
Bu olayı gelin biraz analiz edelim; 
Öncelikle işçinin işverenini sevmese 
bile ona küfür etmesi o işçinin kişili-
ğiyle ilgili bir konudur. Kabul edile-
mez bir terbiyesizliktir. Her çalışan 
işverenini sevmese bile ona küfür 
etmez. Ancak ne var ki günümüz-
de de hem işverene ait iş yerinde 
çalışıp hem de onun hakkında kötü 
düşüncelere sahip çalışanların sayısı 
az değildir.

 Öte yandan çalışanlarına güvenme-
yen, onları karşı tarafmış gibi gören 
işverenler de az değildir. Bu şekilde 
düşünen işverenlere göre işçi her 
zaman “ kaytarmaya çalışan”,iş 
yerine düşman olan, iş yeriyle ilgili 
maaşından başka hiç bir kaygısı 
olmayan, sürekli kontrol ve disiplin 
altında tutulması gereken insanlar-
dır. Bu tutumda olan işverenlerin 
işyerlerinde çalışma barışının olması 
çok zordur. Örneğin yukarıdaki 
olayda çalışanın küfür etmesini 
onun terbiye sorununa bağladık. 
Ancak onun işveren hakkında bu 
kadar kötü düşüncelere sahip olma-
sında acaba o işverenin de kabahati 
yok mudur? Ancak şunu belirtmeli-
yiz ki işverenlerin büyük çoğunluğu 
iş görenlerine düşman olmak bir 
yana onların işlerini kaybetmesine 
sebep olmamak için türlü fedakar-
lıklara katlanarak, günümüz rekabet 
şartlarında kıyasıya mücadele ede-
rek, iş yerinin devamını sağlamaya 
çalışmaktadırlar. İşine bağlamış ol-
duğu sermayenin alternatif daha iyi 
gelirini gördüğü halde çalışanlarının 
işini kaybetmemesi için az karlı o işe 
devam eden birçok işverenimiz var 
günümüzde.
Ancak bu gerçekler çalışanlar 
tarafından bu şekilde mi algıla-
nıyor? Yoksa çalışanlara göre bu 
fedakârlığı yapan işverenler de yine 
"çok para kazandığı halde işçisine 
az ücret ödeyen kötü insanlar “mı? 
Hani derler ya “nasıl olduğu değil 
nasıl algılandığı önemli." Peki, bu 
nefretin, düşmanlığın, hasımlığın 
hadi biraz yumuşatarak söylersek 
olumsuz düşüncelerin sebepleri 
neler olabilir? Şüphesiz bu konuda 
kültürel, sosyolojik, ekonomik, glo-
bal gelişmeler gibi bir çok sebepler 
sayılabilir. Ancak biz bu yazımızda 
şu ana kadar söylediklerimizle ilgili 
olan üç sebebi ele alacağız.

Günümüz iş yaşamında 
rekabet ve çalışma koşulları 

işverenler ve iş görenler 
arasında çeşitli sorunlar 

ortaya çıkarıyor. Bu sorunlar 
yanlış düşünen işverenlerin 

tutumu, yanlış düşünen 
iş görenlerin tutumu veya 

karşılıklı yanlış algılamadan 
kaynaklanabiliyor.

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



53Tekstil terbiye

1-Yanlış düşünen işverenlerin tutu-
mu
2-Yanlış düşünen iş görenlerin tu-
tumu
3-Karşılıklı yanlış algılama

İşverenlerin yanlış tutumu
Bazı işverenler her ne olursa olsun 
çalışanlarla dost olunabileceğine 
inanmazlar. Bu tutum yanlış olmakla 
birlikte çok yaygın bir tutumdur. Bu 
düşüncenin temeli belki de “ Bilimsel 
Yönetimin Babası” olarak nitelen-
dirilen Frederick Winslow Taylor’ a 
dayanmaktadır. Taylor 1911 yılında 
yayınladığı "Bilimsel Yönetimin 
İlkeleri" adlı kitabında insanları 
doğuştan günahkâr ve aptal olarak 
niteler. Ona göre çalışanlar da her 
zaman yaptıkları işi kolaya alma ve 
kaytarma eğilimindedirler. Bundan 
dolayı da onların sürekli bir kontrol 
ve disiplin altında tutulması gerekir. 
Taylor’a göre işçi de bir makine gibi-
dir. Makine yağını, yakıtını verince 
nasıl çalışırsa işçi de ücretini alır ve 

öylece makine gibi çalışır. 
Zaman içerisinde bu “Taylorist Dü-
şüncenin” yanlış olduğu ortaya çıktı. 
Çağdaş yönetim anlayışlarına sahip 
olan yöneticiler artık çalışanlarını 
bir makine gibi görmüyorlar. Onların 
kalplerine de hitap ediyorlar. Onla-
ra arkadaşça davranıyorlar. Onları 
küçük görmüyorlar. Aptal hiç gör-
müyorlar. Onlara sağlıklı ve insanca 
çalışma koşulları sağlıyorlar. Onların 
beyinlerine de hitap ediyorlar. Ya-
ratıcı güçlerini harekete geçirmeye, 
iş süreçlerinin iyileştirilmesine ve 
geliştirilmesine onların da katılımını 
sağlamaya çalışıyorlar. Onların ruh-
larına da hitap ediyorlar. Onlara bazı 
amaçlar göstererek bu amaçlara 
ulaşmalarına destek oluyorlar. Böy-
lelikle çalışanlar kendi kişisel çıkar-
ları söz konusu olmasa bile bir şeyler 
başarmanın ve bu başarıyı paylaş-
manın mutluluğunu yaşıyorlar. Ça-
lışanlar iş yerlerini, destekledikleri 
futbol takımını sevdikleri gibi maddi 
menfaatlerin ötesinde de sevmeye 

“İş yerlerinde saygı, 
sevgi ve karşılıklı güven 
unsurlarını içeren işletme 
kültürünün oluşması için 
işverenlerin modern yönetim 
yaklaşımlarına sahip olmaları 
gerekmektedir. Bir işçiye 
bir müdüre verdiğimiz 
değeri verirsek, bir müdüre 
duyduğumuz saygıyı duyarsak, 
bir müdüre yaptığımız gibi 
arkadaşça davranırsak da 
maliyetler artar mı? Tam 
tersi böyle bir yaklaşım 
uygulandığında hem işletmede 
huzur ve mutluluk olacak 
hem de verimlilik ve etkinlik 
artacaktır.” 
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“Çalışan insanlar birey 
olarak bakıldığında hayatını 

devam ettirebilmek için, 
ailesinin geçimini sağlamak 

için iş yerine ve çalışmaya 
ihtiyacı olan kimselerdir. Bir 
iş yerinde çalışıyorsa neden 

kendisine bu imkanı veren 
o iş yerine düşman olsun ki? 

Ancak yanlış algılar, yanlış 
bilgilenmeler, yöneticilerin 
yukarıda sözünü ettiğimiz 
gibi bazı yanlış tutumları, 

ekonomik nedenler, sosyolojik 
ve psikolojik nedenler 

çalışanların iş yerlerine karşı 
düşüncelerini olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir.” 

jik nedenler çalışanların iş yerlerine 
karşı düşüncelerini olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir.
Çalışanlar genelde en çok ücretle-
riyle ilgili mutsuzdurlar ve kendile-
rine haksızlık yapıldığını düşünürler. 
Onlara göre işverenler çok kaza-
nırlar ancak kendilerine az ücret 
öderler. Elbette ki bu şekilde çok 
kazandığı halde çalışanına haksızlık 
eden bazı işletmeler vardır. Ancak 
genele baktığımızda günümüz reka-
bet koşullarında işletmelerin karlı-
lıkları çok düşmüştür. Hatta birçok 

başlıyorlar. İş yerlerinde saygı, sevgi 
ve karşılıklı güven unsurlarını içeren 
işletme kültürünün oluşması için 
işverenlerin bu şekilde modern yö-
netim yaklaşımlarına sahip olmaları 
gerekmektedir. Bir işçiye örneğin 
bir müdüre verilen ücret ödenemez. 
Çünkü maliyetler artar. Ancak bir 
işçiye bir müdüre verdiğimiz değeri 
verirsek, bir müdüre duyduğumuz 
saygıyı duyarsak, bir müdüre yap-
tığımız gibi arkadaşça davranırsak 
da maliyetler artar mı? Tam tersi 
böyle bir yaklaşım uygulandığında 
hem işletmede huzur ve mutluluk 
olacak hem de verimlilik ve etkinlik 
artacaktır.

İş görenlerin yanlış tutumu
Çalışan insanlar birey olarak bakıl-
dığında hayatını devam ettirebilmek 
için, ailesinin geçimini sağlamak için 
iş yerine ve çalışmaya ihtiyacı olan 
kimselerdir. Bir iş yerinde çalışıyor-
sa neden kendisine bu imkanı veren 
o iş yerine düşman olsun ki? Ancak 
yanlış algılar, yanlış bilgilenmeler, 
yöneticilerin yukarıda sözünü ettiği-
miz gibi bazı yanlış tutumları, ekono-
mik nedenler, sosyolojik ve psikolo-

sektörde sektörün liderleri bile “Sıfır 
kar trendi”ne girmiştir. Hâlbuki 
işletmeler için kar etmek insan için 
nefes almak gibidir. Nasıl ki insanlar 
nefes alamazlarsa yaşayamazlar, 
işletmeler de kar etmezlerse kapa-
nırlar. Çalışanlar da işsiz kalabilirler. 
Bir işletmenin çalışanlarına rakip-
lerinden daha fazla ücret ödemesi 
o işletmenin rakiplerine göre mali-
yetlerini artırır ve rekabet gücünü 
azaltır. Bütün rakiplerin anlaşarak 
çalışanlarına aynı miktarda yüksek 
ücret ödediklerini varsayalım. O za-
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man da global rekabet ortaya çıkar. 
Aynı sektörde, çalışanlarına daha 
az ücret ödeyen mesela Uzakdoğu 
ülkelerindeki rakipler müşterilerini 
ellerinden alırlar.
Türkiye olarak biz bu ülkelerin 
ürettikleri ürünlerin dışında katma 
değeri yüksek teknolojik ürünler 
üretmediğimiz sürece bu firmalarla 
rekabet etmek zorunda kalacağız. 
Ne yazık ki bu yoksul ülkelerde çok 
ucuza, hatta karın tokluğuna çalış-
mak zorunda olan insanlar olduğu 
sürece onların ürettikleri ürünleri 

üreterek biz işçilerimize daha fazla 
ücret ödeyemeyiz. Ancak işverenler 
bütün bunlara rağmen her türlü 
imkânı zorlayarak çalışanlarının 
ücretlerini mümkün olduğunca 
iyileştirmeye çalışmalıdırlar. Çalı-
şanlara bu gerçekleri iyice anlatmak 
gerekmektedir. Bu gerçekleri bilme-
yen, çok çalıştıkları halde az ücret 
alan çalışanlar elbette ki kendilerine 
işverenleri tarafından haksızlık 
yapıldığını düşünürler. Halbuki bu 
haksızlığın kaynağı acımasız global 
sistemdir. 

“Yönetici ve çalışanlar bir 
birlerini karşı taraf olarak 
algılayabilirler. Bu yanlış 
anlaşılmaların ortadan 
kaldırılması için iş veren veya 
üst yöneticilerle, çalışanların 
iletişim içinde olmalarını 
sağlamak gerekir. Bunu 
sağlamak için işveren veya 
üst yöneticiler mavi yakalı 
personelle peryodik olarak 
toplantılar yapabilirler.” 

Karşılıklı yanlış algılama
İş yerlerinde iş barışını olumsuz et-
kileyen faktörlerden biri de çalışan-
ların ve işverenlerin karşılıklı olarak 
bir birlerini yanlış anlamalarıdır. 
Yukarıda sözünü ettiğimiz gerçekle-
ri bilmeyen yönetici ve çalışanlar bir 
birlerini karşı taraf olarak görürler. 
Bu yanlış anlaşılmaların ortadan kal-
dırılması için iş veren veya üst yöne-
ticilerle, çalışanların iletişim içinde 
olmalarını sağlamak gerekir. 
Bunu sağlamak için işveren veya 
üst yöneticiler mavi yakalı perso-
nelle peryodik olarak toplantılar 
yapabilirler. Bu toplantılar İşyerinin 
büyüklüğüne göre ayda bir, iki ayda 
bir ya da yılda üç dört kez gruplar ya 
da vardiyalar şeklinde yapılabilir. Bu 
toplantılara ara kademedeki yöneti-
ciler katılmaz. Direkt olarak işveren 
işçileriyle karşılıklı sohbet havasında 
bir toplantı gerçekleştirir. Bu top-
lantılarda karşılıklı düşünceler ifade 
edilir. Çalışanların istekleri değer-
lendirilir. Yerine getirilebileceklerin 
yapılmasına karar verilir. Yapılama-
yacak olanların neden yapılamaya-
cağı ifade edilir. 
Bu toplantılarda işverenler ve ça-
lışanlar samimi, arkadaşca, dostca 
davrandıkça yanlış algılama sorun-
ları ortadan kalkacaktır. Zamanla 
bu toplantılar çok daha yararlı ve 
verimli olacaktır.
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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 0,92 -0,97 -0,76

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 1,90 0,18  -0,44

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

3 Kasım 2014 2.2290 2.7861

1 Aralık 2014 2.2241 2.7717

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
74,9 
74,5
74,6

2014
75,0
74,8
74,6
74,9
74,3
74,8
74,3
74,3
74,1
74,1
74,0
74,4

Ağırlıklı Ortalama
(Arındırılmamış)

Mevsimsel Etkilerden
(Arındırılmış)

Kaynak: TCMB
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