Sayı: 7 / Mart 2015
Üç ayda bir yayımlanır

YERELDEN

KÜRESELE
rı
a
l
a
k
r
a
m
k
Tür

satın almalarla büyüyor

SAH‹B‹
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği adına
Vehbi Canpolat
YAYIN KURULU
Fatma Şener, Kemal Oğuz
YAZI KURULU
Enis Öztürk
YÖNETİM YERİ
Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Yolu Üzeri 13. Sokak
No:6 59500 Çerkezköy / Tekirdağ
Tel: +90 282 758 35 64
e-mail: info@tttsd.org.tr

6

TTTSD Yönetimi güven tazeledi

YAPIM

YAYIN YÖNETMENİ
Erkan ERSÖZ
erkan@kucukmucizeler.com
ART DİREKTÖR
Uğur KARAGÜL
ugurkaragul@kucukmucizeler.com
EDİTÖRLER
Bahtiyar ORHAN
bahtiyar@kucukmucizeler.com
Meral GÜLER
meralguler@kucukmucizeler.com
GRAFİK TASARIM
Muhammed AKDENİZ
muhammed@kucukmucizeler.com
FOTOĞRAFLAR
Fatih YALÇIN
fatihyalcin@kucukmucizeler.com

10

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
REKLAM GRUP DİREKTÖRÜ
Özgür SEYHAN
ozgurseyhan@kucukmucizeler.com

Tekstil sektöründe temiz üretim

REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ
Özgür HASÇELİK
ozgurhascelik@kucukmucizeler.com
BASKI-CİLT
Tor Ofset
Akçaburgaz Mh. 116 Sk. No: 2 Esenyurt / İstanbul
Tel: (0212) 886 34 74 - Faks: (0212) 886 34 80
Tekstil Terbiye Dergisi üç ayda bir yayımlanır, TTTSD
üyelerine ücretsiz olarak dağ›t›l›r. Tekstil Terbiye Dergisi ad›
kullan›larak al›nt› yap›lmas› yaz›l› izne tabidir. Gönderilen
yaz› ve fotoğraflar iade edilmez. Yay›nlanan makalelerdeki
görüşler yazar›na aittir.
Tekstil Terbiye Dergisi Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği ad›na Küçük Mucizeler Yay›nc›l›k ve ‹letişim
Hizmetleri Ltd. Şti. taraf›ndan yay›na haz›rlanmaktad›r.
İLETİŞİM
Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi
A Blok No:31 K:6 D:63 Okmeydanı/Şişli/İstanbul
(0212) 211 68 53 - 73

12

Eroğlu, dünya moda devi MEXX’i satın aldı

44

içindekiler
4 BAŞKAN’DAN
6 YÖNETİM FAALİYETLERİ
• Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği güven tazeledi

Konfeksiyonda global bir marka: KOTON

10 SEKTÖR GÜNDEMİ
• Tekstil sektöründe temiz üretim
• Eroğlu, dünya moda devi MEXX’i satın aldı
• SASA’nın yeni patronu Merinos oldu
• Global marka için nitelikli çalışan şart
• BMD’nin yeni başkanı Sami Kariyo oldu
• Türk firmaları Avrupa ekonomisine güç katıyor
• Ev tekstilcisi ithalat artışından kaygılı
• Günümüzün teknolojik trendi “Kumaş Kaplama”
• İhracattaki düşüş parite kaynaklı
• Rusya’ya ihracatta büyük kayıp
• Modadan dekorasyona trend renkler
• Kumaşın trendlerini PV belirliyor
32 BÖLGESEL YAKLAŞIMLAR
• Tekstil Terbiye’nin Denizli’deki gücü: Tan Tekstil
• Gaziantep’te yenilikçi bir isim: Çapan Tekstil
• Nilba Tekstil, kalitesini standartlaştırıyor
• Yeşim, Bursa ekonomisine güç katıyor
42 BÖLGESEL YAPTIRIMLAR - UŞAK
• Geri dönüşümün başkenti Uşak

46

Ekoteks Laboratuvarı ile güvenli gelecek

44 RÖPORTAJ
• Hazır giyimde global bir marka: KOTON
46 ÇEVRESEL YAKLAŞIMLAR
• Ekoteks Laboratuvarı ile güvenli gelecek
48 MAKALE
• Degrade boyama
• Tekstil ve hazır giyimde kalite
54 YÖNETSEL EĞİTİM
• Nakit yönetimi

2015 r
anı
/ Mart
Sayı: 7 a bir yayıml
Üç ayd

56 EKONOMİK GÖSTERGELER

48

Degrade boyama

EN
ELD LE
R
E
Y
RESEaları r

KÜürk malaarrlka büyüyo
Tn a l m

satı

TÜRKİYE TEKSTİL TERBİYE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERGİSİ
SAYI: 7 / MART 2015

başkan’dan

SEKTÖRÜMÜZ BU ZORLU
GÜNLERİ DE AŞACAKTIR
Dr. Vehbi Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli arkadaşlar merhaba, yeni kırarak zarar etmek değil yeni
ürünler üretmek yeni pazarlara
bir sayıda yine beraberiz.
girmek ve gereken durumlarda
Gerek ülkemiz ekonomisi gerekse işletmeyi daha az gün çalıştırarak
bugünleri aşmaktır.  
tekstil terbiye sektörü zorlu bir
sınavdan geçiyor.  Son 15 yılda bu
Bugünler de aşılacaktır. Hiç
kadar zorlu bir dönem bence hiç
bir şey sonsuza kadar gitmez.
olmadı.  Çünkü bizim ürettiğimiz
Biz sanayicilerin görevi moral
ürünleri satın alan ülkelerden
bozmadan günün koşullarına ayak
birinde ya da ikisinde problem
uyduracak tedbirleri alarak yola
olurdu diğerleri bu durumdan
çıkan sorunları telafi ederdi. Oysa devam etmektir.  
bugün coğrafyamızda birçok
İkinci bir konu sektörümüzün
ülkede gerek ekonomik gerek
ciddi problemlerinden biri olan
siyasi problemler nedeni ile
çevre cezalarındaki adaletsizlik
talepte ciddi düşüş görüyoruz.
ve birçoğunun mahkemeye
verilerek hapis kararı çıkmasıdır.
Bunun yanında dövizdeki artışın
Bununla İlgili müsteşarlıkla
boyar madde ve kimyasallara
görüşülmüş, konu izah edilmiştir.
yansıması, işçilik maliyetlerinin
Aldığımız bilgiye göre yeni
artması gibi birçok neden
bir taslak hazırlanmaktadır.
ile maliyetlerimiz artmakta,
En kısa zamanda derneğimiz
yeterli talep olmamasından
üniversiteden alacağı bir raporla
dolayı da bu maliyetler
birlikte bir daha Ankara’ ya gidilip
fiyatlara yansıtılamamaktadır.
konu ile ilgili takip yapılacaktır.
Bir süre önce sektörümüzle
Umuyorum bu konu daha adil bir
Çorlu’da yaptığımız toplantı da
duruma getirilecektir.  
hazırladığımız çalışma sonucu
Yakın tarihte yapılacak genel
son bir yılda sektörümüzün
seçimlerin ülkemize hayırlar
maliyet artışı paylaşılmış, burada
getirmesini şimdiden diliyorum.
görülmüştür ki her işletmenin
maliyeti yüzde 15 ile yüzde 20
Bir dahaki sayıda görüşmek
arasında artmıştır.
üzere hoşçakalın…
Bugünleri aşmanın yolu fiyat

yönetim faaliyetleri

TTTSD YÖNETİMİ
GÜVEN TAZELEDİ

Türkiye Tekstil Terbiye
Sanayicileri Derneği (TTTSD)
tekstil terbiye sektöründe yer
alan temsilcilerin bir araya
geldiği önemli bir platform
konumunda. Geçtiğimiz
aylarda gerçekleşen seçimle
yönetime gelen TTTSD’nin
yeni yönetimi, sektörün
bilinirliğinin ve öneminin
kavranılması için faaliyetlerine
hız vermiş durumda.

Türkiye Tekstil Terbiye
Sanayicileri Derneği'nin
(TTTSD) yeni Yönetim
Kurulu şöyle oluştu:
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T

ürkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği’nin ( TTTSD ) 13.
Olağan Genel Kurulu, 10 Şubat
2015 tarihinde Çorlu Divan Otel’de
gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen
seçimde Dr. Vehbi Canpolat yeniden
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği Başkanı seçildi. Genel Kurul, divan başkanı ve katip üyelerin
seçimin ardından gündem maddeleri
okunarak başladı. Dr. Vehbi Canpolat,
yönetim kurulu adına 2013-2014
döneminde yönetim olarak yaptıkları
çalışmalar ile sektörün genel yapısı ve
sorunları üzerine bir konuşma yaptı.
Ardından faaliyet raporu, mali tablo

ve tahmini bütçe okundu.
Divan Başkanı tarafından oylanan
liste seçime katılanların oybirliği
ile seçildi. Yeni yönetim kurulu ve
denetleme kurulunun seçiminin ardından yeni yönetim kurulu dernek
organlarını belirlemek için ilk toplantısını 2 Mart 2015 pazartesi günü
Çorlu Divan Otel’de gerçekleştirdi.
Toplantıda yönetim kurulu içinden
başkan, başkan yardımcıları ve diğer
yönetim organları belirlendi. Dr.
Vehbi Canpolat oy çokluğu ile yeniden bu göreve getirildi. Başkan Yardımcılığına Fatma Şener , Kemal Oğuz
ve M. Selçuk Sadır getirildi.

Dr. Vehbi Canpolat

Migiboy Tekstil

Yönetim Kurulu Başkanı

Fatma Şener

Setaş Kimya

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kemal Oğuz

Temtaş Tekstil

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

M. Selçuk Sadır

Sadırlar Tekstil

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mete Pamukçu

Tekboy Tekstil

Sayman

Dr. Ahmet Temiroğlu

Özen Mensucat

Yönetim Kurulu Üyesi

A. Osman Kilitçioğlu

Altınyıldız

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Peköz

Sezginler Boya

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Şeref Akaslan

Aloha Tekstil

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Faruk Özpınar

Özyurt Tekstil

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Kayhan Ünsal

Tekay Kimya

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Alp Kullelioğlu

Zeynep Giyim

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Yavuz Kurt

Erim Tekstil

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Yaşar Çalışkan

Gökçağ Kumaşçılık

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ekrem Bilgiç

Data Boya

Denetleme Kurulu Üyesi

Tamer Hasbay

Has Group

Denetleme Kurulu Üyesi

Ahmet Mithat Övet

Rayon Tekstil

Denetleme Kurulu Üyesi

Baran Arın

Yalçın Tekstil

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Halil Aksoy

Denge Kimya

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Ümit Çabuk

Embosan Tekstil

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

TTTSD YÖNETİM KURULU
Dr. Vehbi Canpolat
Yönetim Kurulu Başkanı
1959 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Vehbi Canpolat,
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur. 1970 yılından bu yana tekstil sektöründe faaliyet
gösteren Canpolat, Migiboy Tekstil’in Yönetim Kurulu
Başkanlığı'nın yanı sıra İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Meclis Üyeliği ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyor. İngilizce bilen Vehbi Canpolat,
evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fatma Şener

Kemal Oğuz

Mehmet Selçuk Sadır

1967 yılında İstanbul’da doğan Kemal Oğuz, 1988
yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 1992
yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
mezunu olan Kemal Oğuz, 1995 yılında ABD'de
Louisiana Üniversitesi’nde master yaptı. Kemal
Oğuz, Temtaş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görev yapıyor. Galatasaray Spor Kulübü ve
Galatasaraylılar Cemiyeti’ne üye olan, evli ve iki
çocuk babası olan Kemal Oğuz, İngilizce biliyor.

1966 yılında Muş’ta doğan Şelçuk Sadır, ilköğretim ve liseyi Muş’ta tamamladıktan sonra Akdeniz
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden
1988'de mezun oldu. Aynı yıl Sadırlar Tekstil
Sanayi ve Turizm Tic. A.Ş.’yi kuran Selçuk Sadır,
halen örme kumaş imalatı ve apre tesisinde tekstil
sanayicisi olarak ticaret hayatına devam ediyor.
Evli ve üç çocuk babası olan Sadır, orta derecede
ingilizce biliyor.

Yüksek Kimya Mühendisi olan Fatma Şener,
Setaş Kimya firmasında Genel Müdür görevinde
bulunuyor.

Tekstil terbiye
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yönetim faaliyetleri

Sayman

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mete Pamukçu

Dr. Ahmet Temiroğlu

A. Osman Kilitçioğlu

Mehmet Peköz

1975 yılında İstanbul’da doğan Mete
Pamukçu, Kültür Koleji İlkokulu
ve Florya Bilge Kağan Lisesi’nin
ardından üniversite eğitimini Florida
Metropolitan Üniversitesi İşletme
Bölümü’nde tamamladı. Aile şirketi
olan Tekboy Tekstil Boyama ve San.
Tic. A.Ş.’de 2001 yılından bugüne
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
yapan Mete Pamukçu, evli ve iki
çocuk babasıdır.

Dr. Ahmet Temiroğlu, 1957 yılında
Şanlıurfa’da doğdu.1980 yılında
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Dr.
Temiroğlu, 1996 yılında İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde İşletmecilik
İhtisas eğitimi aldı. Dr. Temiroğlu,
2005 yılında “Stratejik Yönetim”
konusunda yüksek lisans ve doktora
eğitimini tamamladı. Tekstil kimyasalları üretimi sektöründe 17 yıl
çalışan Dr. Temiroğlu 1996 yılından
bu yana L.C. Waikiki grubuna ait
Özen Mensucat’ın Genel Müdürlüğü
görevini yürütüyor. Üç dönem TTTSD
Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan
Dr. Ahmet Temiroğlu, evli ve üç
çocuk babası olup, İngilizce biliyor.

1952 yılında Balıkesir’de doğan Ali
Osman Kilitçioğlu, 1973 yılında İTÜ
Makine Mühendisliği’nden mezun
oldu. Kilitçioğlu, 1975 yılında Altınyıldız firmasında çalışma hayatına
başladı. Planlama, insan kaynakları,
işletme, kalite güvence, yatırımlar,
çevre, Ar-Ge gibi bölümlerde
çalıştı. Halen firmanın Dış İlişkiler
Koordinatörü olarak görev yapan
Kilitçioğlu,Türkiye Tekstil Sanayii
İşverenleri Sendikası’nda Yönetim
Kurulu Üyeliği, TGSD ve TOBB
Konfeksiyon Komitesi’nde ise Üye
olarak yer alıyor. Evli ve iki çocuk
babası olan Ali Osman Kilitçioğlu
İngilizce biliyor.

1967 yılında Elazığ’da doğan
Mehmet Peköz, 1988’de İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden
mezun oldu. 1991-1995 yılları arasında tekstil, terbiye ve konfeksiyon
alanında faaliyet gösteren çeşitli
şirketlerde muhasebe, finans ve dış
ticaret müdürlükleri gibi görevler
yürüttü. Peköz, 1996 yılından beri
Tübaş Tekstil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sezginler Boya Apre firmasında
Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerini sürdürüyor. Muratlı Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı ve Muratlı Islah OSB Yönetim Kurulu Üyesi, Karşıyaka Spor
Kulübü 2. Başkanı, Beşiktaş Spor
Kulübü Kongre Üyesi olan Mehmet
Peköz, evli ve bir çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Şeref Akaslan

Faruk Özpınar

Kayhan Ünsal

Alp Kullelioğlu

1963 yılında Iğdır’da doğan Şeref
Akaslan, 1985 yılında İstanbul
Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. 19862008 yılları arasında Caan Tekstil
firmasında boya/baskı/dijital baskı
bölümünde çalıştı. 2008 yılından
itibaren Aloha Tekstil Genel Müdürü
olan Şeref Akaslan, evli ve iki çocuk
babasıdır.
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Faruk Özpınar, Özyurt Tekstil
firmasında Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak görev yapıyor.

1977 yılında İstanbul’da doğan
Kayhan Ünsal, Eskişehir Anadolu
Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1997'den bugüne Tekay
Kimya bünyesindeki çeşitli firma
mümessillikleri ile boya, kimyevi
madde tedariki ve koordinasyonunu
yürüten Kayhan Ünsal, halen Tekay
Kimya firmasında Genel Koordinatör
olarak görev yapıyor. İstanbul Genç
İşadamları Derneği üyeliği bulunan
Kayhan Ünsal, İngilizce biliyor.

1967 yılında İstanbul’da doğan Alp
Kullelioğlu, 1986 yılında Galatasaray
Lisesi’nden mezun olduktan sonra
Almanya’da Tekstil Kimya Mühendisliği
okudu. 1992 yılında Zeynep Giyim
firmasının kuruculuğunu yapan
Kullelioğlu, 2000 yılından bugüne
firmanın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı
sürdürüyor. Alp Kullelioğlu’nun Galatasaray Spor Kulubü, Galatasaraylılar
Cemiyeti, Afyonkarahisar Sanayicileri
ve İşadamları Derneği ve Birleşmiş
Markalar Derneği’nde üyelikleri
bulunuyor.

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Denetleme Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyesi

Yavuz Kurt

Yaşar Çalışkan

Ekrem Bilgiç

Tamer Hasbay

1961 Çarşamba doğumlu olan
Yaşar Çalışkan, evli ve iki çocuk
babasıdır. İTÜ Kimya Mühendisliği
mezunu olan Çalışkan, tekstil terbiye
iş kolunda 1983 yılından itibaren
muhtelif firmalarda teknik ve yönetim
kadrolarında bulundu. 2002 yılında
Gökçağ Kumaşçılık A.Ş.’ yi kurdu.
Halen aynı firmanın Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Başkanı olan
çalışkan, iplik, örme, boya, apre alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

1961 yılında Sinop’ta doğan Ekrem
Bilgiç, 1985 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Fakültesi’nden mezun oldu. 19851999 yılları arasında muhtelif tekstil
fabrikalarında orta ve üst düzey
yöneticilik görevlerinde bulunan Bilgiç, 1999-2004 yılları arasında Gök
Tekstil Genel Müdür Yardımcılığı
görevini sürdürdü. 2004-2010 yılları
arasında Data Boya firmasında Genel Müdür olarak görev alan Bilgiç,
halen aynı firmanın Yönetim Kurulu
Başkanı'dır.

1966 Samsun doğumlu olan Tamer
Hasbay, ilk, orta ve lise eğitimini
İstanbul’da tamamladı. Üniversite
eğitimi I.U.L.M Milano-İtalya İş İdaresi ve Pazarlama Bölümü'nde yapan
Hasbay, iş hayatına 1986 yılında
Milano-İtalya’da yerleşik Has-Trade
S.R.L firmasının satış bölümünde
başladı. Şu anda Has Group Makina
Endüstri A.Ş., SZH Endüstriyel Ürünler Yatırım A.Ş. ve Has-Trade S.R.L
firmaların Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini yapan Tamer Hasbay, evli
ve iki çocuk babasıdır.

Denetleme Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Ahmet Mithat Övet

Baran Arın

Halil Aksoy

Ümit Çabuk

1962 yılında İstanbul’da doğan
Baran Arın, 1979 yılında İstanbul
Amerikan Robert Lisesi, 1983 yılında
da Boğaziçi Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu. MBA yüksek lisansını ise 1985
yılında Virginia Tech Üniversitesi’nde
tamamlayan Arın, 1990 yılından beri
ortağı olduğu Yalçın Tekstil Boya ve
Apre Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkanı’dır. 2009-2011 yıllarında
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı
olan Baran Arın, evli ve iki çocuk
babasıdır.

1963 yılında İstanbul’da doğan Halil
Aksoy, İstanbul Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten
sonra, aynı üniversitenin İşletme
İktisadı Bölümü'nde yüksek lisans
yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan
Aksoy, 1989-1992 yıllarında Şahinler
Holding’de iş hayatına başladı. 1993
yılında Denge Kimya’yı kurdu ve 10
yıl yerel bir firmanın Trakya bayiliğini yaptıktan sonra, kendi üretim
tesisini faaliyete aldı. Aksoy, halen
Denge Kimya’daki görevine Genel
Müdür olarak devam ediyor.

1962 Ankara doğumlu olan Yavuz
Kurt, ilk ve orta eğitimini Ankara’da,
lise eğitimini İstanbul’da, üniversite
eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi
Kimya Fakültesi’nde tamamladı.
Mezuniyetinin hemen ardından
1986 yılında Tekboy Tekstil A.Ş.’de
kimyager olarak çalışmaya başlayan
Kurt, daha sonra Sancaktül A.Ş.,
Boybo Tekstil A.Ş., Boysan Tekstil
Ltd. Şti.’de de çeşitli kademelerde
görevler aldı. Yavuz Kurt evli ve üç
çocuk babasıdır.

1955 Sinop-Ayancık doğumlu
olan Ahmet Mithat Övet, Kabataş
Erkek Lisesi ve İDMMA Galatasaray
Mühendislik Fakültesi mezunudur.
Makine mühendisi olan, 41 yıldır
tekstil ticareti ve sanayisinin içinde
yer alan Ahmet Mithat Övet, evli ve
iki çocuk sahibidir.

1968 yılında Erzurum’da doğan
Ümit Çabuk, Topkapı Tekstil Meslek
Lisesi’nden mezuniyetinin ardından
sektöre adım attı. 1986'dan bugüne
Embosan Tekstil firmasında çalışan
Çabuk, halen Embosan Tekstil
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
görevini sürdürüyor. Trakya
Sanayiciler Derneği üyesi olan Ümit
Çabuk, İngilizce biliyor.

Tekstil terbiye
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE
TEMİZ ÜRETİM
“Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Tebliğ,
kapasitesi günlük 10 tonun üzerinde olan yıkama, ağartma, merserizasyon, haşıllama, baskı, haşıl sökme ve
benzeri ön işlem, boyama ve son işlemlerin gerçekleştirildiği tekstil işletmelerini kapsıyor.

T

ekstil sektöründe "Entegre
kirlilik önleme ve kontrol
tebliği”nin amacı, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi
için; üretim sırasında suya, havaya ve
toprağa verilecek her türlü emisyon,

deşarj ve atıkların kontrolü, hammadde ve enerjinin etkin kullanımı
sağlanarak temiz üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını
düzenlemek.
Tebliğde tekstil sektöründe faaliyet
gösteren tesislerin, kendilerine en

Mevcut En İyi
Teknikler (MET)

• Kirliliğin ve çevre üzerindeki etkilerin önlenmesi, bunun mümkün
olmadığı durumlarda en aza indirilmesi amacıyla tasarlanmış teknikleri içermektedir.
• Tebliğe ek olarak hazırlanmış dokümanlarda bu teknikler aşağıda
belirtilen 3 ana kategoride sınıflandırılmıştır.
1. Tesis içi MET uygulamaları
• Genel uygulamalar
• Çeşitli tekstil üretim prosesleri için uygulamalar
• Ayrık atık sular, atıklar için uygulamalar
2. Atıksular için Boru Sonu MET Uygulamaları
• Atıksuların Boru Sonu Arıtımı ve Tesis içi geri kullanımı
3. Emisyon ve Atık Yönetimi MET Uygulamaları
• Gaz Emisyonları
• Atıklar

Temiz Üretim Planı

• Tesislerin hazırlayacakları temiz üretim planlarında;
- Firmanın üretim proses akım şemasının
- Üretim prosesi girdi ve çıktıların (hammadde, yardımcı maddeler,
su, enerji, atık, atık su vb.)
- Tesislerin uygulamak zorunda oldukları MET lerin, (Kostik geri
kazanımı ile ilgili
C.2.1.1 ve C.2.1.2 maddeleri)
- Tesislerin uygulamaya karar verdikleri MET lerin,
- Tesislerin temiz üretim hedeflerinin,
- Tesislerin ana performans göstergeleri cinsinden hedeflerinin,
(birim üretim başına su tüketimi, birim üretim başına enerji tüketimi,
birim üretim başına atıksu miktarı, vb.)
Sunulması gerekmektedir.
• Mevcut tesislerin 31 aralık 2012 tarihine kadar hazırlayacakları temiz üretim planlarını il çevre ve şehircilik müdürlüklerine sunulması
gerekmektedir.
• Temiz üretim planlarının her 5 yılda bir revize edilerek il çevre ve
şehircilik müdürlüklerine tekrar sunulması gerekmektedir.

Gelişme Raporu

• Tesislerin hazırlayacakları gelişme raporlarının
- Tesislerin temiz üretim planlarında yer verdikleri MET lerin uygulanması sonucunda sağladıkları ilerlemelerini
- Tesislerin temiz üretim planlarında yer verdikleri temiz üretim
hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını
Kapsayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
• Tesisler gelişme raporlarını her yıl hazırlayarak planlarını il çevre
ve şehircilik müdürlüklerine sunması gerekmektedir.
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uygun Mevcut en iyi teknikleri (MET)
içeren temiz üretim planını (tüp)
hazırlamaları ve bu planda belirtilen
uygulama ve hedefleri hayata geçirmeleri beklenmekte. Tebliğ kapsamındaki önemli maddeler ve getirilen
yükümlülükler aşağıda özetleniyor.
*** Yeni kurulacak ve kapasite artırımı yapılacak tesisler için yürütülen
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
sürecinde, hammadde kullanımı, doğal
kaynak ve enerji tüketimi konusunda
değerlendirme yapılırken, önceliğin temiz üretim tekniklerine verilmesinin ve
temiz üretim planlarının tebliğ ekindeki
formata göre hazırlanması sağlanmalıdır.
*** Hazırlanacak temiz üretim planlarında; her tesisin birim üretim başına;
su tüketimi, enerji tüketimi, atık su
miktarı, kirlilik yükü, hammadde tüketimi, çamur miktarı, hammadde değişikliği ve üretim tekniklerinde meydana
gelebilecek değişiklikler yer almalıdır.
***Temiz üretim planları, her çevre izni
başvurusunda revize edilerek yeniden
onaya sunulup uygulamaya konulması
sağlanmalıdır.
Temiz üretim uygulamaları ile, doğal
kaynak ve kimyasal tüketiminde,
karbon salınımlarında, atık / atık su
oluşumunda ve atık yüklerinde önemli
seviyelerde azalma sağlanmaktadır.
Tekstil sektöründe entegre kirlilik önleme ve kontrol tebliği ile Türkiye’deki
tekstil firmalarında temiz üretim uygulamalarının yaygınlaşacağı ve diğer
sektörler için de örnek teşkil edeceği
öngörülmektedir.

Rudolf Duraner A.Ş.
Organize San. Böl.
Sarı Cad. 4.Sk. No:2
Bursa/TÜRKİYE
www.rudolf-duraner.com.tr

Tel: +90 (0) 224 2428540

Winner
zor şartlar altında
yüksek performans
ve
hidroﬁlik özellik

FERAN ICS
PES kumaşlar için hızlı ve kalıcı fonksiyonlar

sektör gündemi

EROĞLU, DÜNYA MODA DEVİ MEXX’İ SATIN ALDI
Eroğlu Holding, Hollanda
menşeli dünya moda devi
Mexx’i satın aldı. Eroğlu Holding, Türkiye’de
ve uluslararası pazarda
bugüne kadar Loft ve
Colin’s markalarıyla sürdürdüğü faaliyetlerini
Mexx ile güçlendirmeyi
ve büyütmeyi hedefliyor.
Dünyanın önde gelen moda markalarından Mexx’i
satın almanın, Türkiye’yi
dünya moda liginde temsil etmek ve uluslararası
moda perakendeciliği
alanında Eroğlu’nun iddiasını artırmak için çok
önemli bir adım olduğunu
belirten Eroğlu Holding

Yönetim Kurulu Başkanı
Nurettin Eroğlu, Mexx’le
Türkiye’de 5 yıl içinde
100 mağaza açmayı ve 1

milyar TL ciro yapmayı
hedeflediklerini vurguladı. Eroğlu şöyle konuştu:
“Mexx sadece uluslararası

pazardaki operasyonlarımızı güçlendirmekle
kalmayacak holdingimizin, bugüne kadar Loft
ve Colin’s markalarıyla
faaliyet gösterdiği Türk
moda pazarındaki varlığını da derinleştirecek.
Özellikle Mexx’in kadın
ve çocuk koleksiyonunun Türk tüketicisinden
büyük ilgi göreceğine
inanıyoruz.”Mexx kadın,
erkek ve çocuklara kıyafet
ve aksesuar için geniş bir
ürünyelpazesi sunuyor.
Markanın çanta, eşarp,
parfüm ve gözlük koleksiyonları dikkat çekici ürünleri arasında yer alıyor.

SASA’NIN YENİ PATRONU MERİNOS OLDU

Sabancı Holding, SASA
Polyester’deki yüzde 51 hissesini Erdemoğlu Holding’e
sattığını açıkladı. Tekstil
için stratejik öneme sahip
olan SASA'nın satışına yerli
tekstil üreticileri, en önemli
hammaddelerini sağlayan şirketin kontrolünün
yabancı bir firmaya geçeceğini ifade ederek tepki
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göstermişti. Yerli üreticiler
Rekabet Kurulu’na satışın
iptali için başvurmuş ve
Erdemoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 büyük
üretici, SASA’yı almak için
Güler Sabancı’ya başvurduklarını açıklamıştı. Sabancı
Holding’den KAP’a yapılan
açıklama şöyle: Şirketimiz
iştiraklerinden SASA Pol-

yester Sanayi A.Ş.' de sahip
olduğumuz şirket sermayesinin yüzde 51'ni temsil eden
110.313.001,18 TL nominal
değerli hisselerin tamamının
Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye
satışına ilişkin hisse devir
anlaşması 13 Ocak 2015 tarihinde imzalanmıştır.
Kuruluşu 1970 yılına dayanan Sasa’nın yeni patronu

Erdemoğlu Holding, halı,
mobilya, ev tekstili, iplik ve
lojistik alanlarında faaliyet
gösteriyor. Grubun öne çıkan markaları arasında Merinos, Dinarsu ve Boğaziçi Halı
bulunuyor. Grup tesislerinde
son teknoloji makinelere ve
sistemler kullanarak inovatif
ürün geliştirme tarafında pazarda iddiasını koruyor.

sektör gündemi

GLOBAL MARKA İÇİN
NİTELİKLİ ÇALIŞAN ŞART

T

ürk markaları yurtiçi ve yurtdışına açılıma hızlanırken,
Birleşmiş Markalar Derneği
(BMD) Deloitte ile insan kaynağına
dayalı değerlendirme raporu hazırladı.
“Perakende Sektörü Eğitim İhtiyaç
Raporu’nun sonuçları, BMD ve Deloitte Türkiye Tüketim Sektör Lideri
Özgür Yalta tarafından düzenlenen
basın toplantısında açıklandı. Raporda,
Türkiye'nin marka ekonomisine dönüşümünü sağlamak için gerekli eğitime
sahip nitelikli insan kaynağına ihtiyaç
duyulduğu kaydediliyor. Globalleşmek
için güçlü bir insan kaynağına ihtiyaç
duyulduğu kaydedilirken, özellikle
yurtdışı operasyonlarda, ürün tasarımı, ürün geliştirme, görsel tasarım,
mağazacılık ve franchise yönetimi,
pazarlama, ürün planlama, satın alma,
tedarik ve lojistik, finans gibi alanlarda
2023 yılına kadar 675 bin insan kaynağı ihtiyacı dikkat çekiyor.

65 bin mağazada 385 bin çalışan

Rapora göre gıda dışı perakende sektörü 2014'ü 93 milyar dolar düzeyinde
ciro ile tamamladı. 2023'te bu rakamın
201 milyar dolara çıkması bekleniyor.
BMD üyesi moda markaları olarak
2015 yılı planlarını en az yüzde 15-19
aralığında büyüme öngörüsü ile yapıyor. Bu yıl mağaza sayısında yüzde 10,
metrekare büyüklüğünde yüzde 11-12
civarında bir büyüme öngörülüyor.
İstihdamda yüzde 10 seviyesinde artış
beklentisi de gerçekçi bir yaklaşım olarak gözüktüğü kaydedildi. 2014 sonu
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itibarıyla gıda-dışı modern perakende
sektöründe yaklaşık 130 bine yakın
mağaza kaydediliyor. Çalışan sayısının
yaklaşık 850 bin kişi olduğunu, BMD
olarak ise 65 bin mağaza, 385 bin çalışanla 2014'ü kapattıkları kaydediliyor.
Rapora göre 141 Türk markasının 99
ülkede 4 bin 200 kadar mağazası bulunuyor. Sektörel dağılımda hazır giyim
yüzde 75 ile en önde geliyor. Bunu
yüzde 12 ile mobilya-ev dekorasyonuev tekstili- mutfak ürünleri sektörleri
izliyor. Ayakkabı sektöründeki satış
noktalarının oranı yüzde 8. Mücevheraksesuar sektörü yüzde 2 ve diğer sektörler de yüzde 3 oranında sıralamada
yer alıyor.

Hedef yurtdışında 20 bin mağaza
2023 yılı hedefleriyle yurtdışında BMD
markalarının 20 bin mağazaya ulaşabileceği öngörülüyor. BMD Başka Sami
Kariyo sektörde öne çıkan problemlere
değinerek, bunun başında nitelikli çalışan sorununun geldiğini söyledi. Kariyo, perakende sektöründeki tek istihdam yolunun “satış danışmanlığı” gibi
yanlış bir algının hakim olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çeşitli trendlerin önümüzdeki dönemde sektörü
etkilemesi bekleniyor. Bu trendlere
karşı firmaların hazırlıklı olabilmeleri
için hem merkezde hem mağaza çalışanları açısından gerekli yetkinliklerin
geliştirilmesi son derece önemli. Bunun
için sektöre yeni girecek işgücünün
perakende sektörüne özgü bilgi ve becerilere sahip olması gerekiyor.”

BMD’nin
yeni başkanı
Sami Kariyo oldu

Sami Kariyo
BMD Başkanı

Türkiye’nin markalarını çatısı
altında toplayan Birleşmiş Markalar Derneği’nin 15. Olağan
Genel Kurulu’nda Başkanlığa
Penti Yönetim Kurulu Başkanı
Sami Kariyo seçildi. Tek listeyle gidilen seçimlerin sonunda
Başkanlık görevini Hüseyin
Doğan’dan devralan Sami Kariyo
yaptığı konuşmada, markaların,
Türkiye’nin ortalamasının dört
katı bir büyüme gerçekleştirdiğine dikkat çekti. BMD markalarının Türkiye’de istihdama
katkı yapan şirketlerin başında
geldiğini vurgulayan Kariyo sözlerini şöyle sürdürdü: “Perakende, istihdam demek, ülkemizin
büyümesine katkı demek, yüksek
katma değerli ihracat demek.
Bizler markalı ihracatı gerçekleştirirken, ülkemizin yurtdışında
tanıtım elçiliğini de üstleniyoruz.
2014 Kasım’ında, MAPIC ’te,
Türk Perakende markalarının
yurtdışındaki büyük sıçrayışa
hazır olduğunu ilan ettik. Ve
bu yüzden, futbol için söylenen
meşhur deyişi kendimize uyarladık; Perakende sadece perakende değildir!

sektör gündemi

TÜRK FİRMALARI AVRUPA
EKONOMİSİNE GÜÇ KATIYOR
Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin
(ATMB) Londra’da düzenlediği
“Marka Zirvesi”ne Avrupa’nın
pek çok ülkesinden 300 Türk
firması katıldı. Avrupa’daki Türk
işletmelerinin sayısı 140 bin
civarında. Bu işletmeler yaklaşık
640 bin kişiye istihdam sağlıyor
ve yıllık toplam ciroları 50 milyar
euro’yu aşmış durumda.

A

vrupalı Türk Markalar
Birliği’nin (ATMB) Londra’da
18 Mart tarihinde düzenlediği
‘Marka Zirvesi’ Ekonomi Bakanlığı
bürokratları ile Avrupalı Türk girişimcileri bir araya getirdi. Ekonomi Bakanlığı himayesinde düzenlenen Marka
Zirvesi’ne Avrupa’nın pek çok ülkesinden 300 Türk firmasının yöneticileri
yer aldı. Marka Zirvesi’ne, Ekonomi
Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak, Daire
Başkanı Mehmet Ali Kılıçkaya, İHKİB
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Birleşmiş
Markalar Derneği Genel Sekreteri
Ekrem Utku katıldı. ATMB Başkanı
Cafer Mahiroğlu, Avrupa’daki 5 milyon
Türk’ün, yaşadığı tüm ülkelerde toplumun en önemli sosyal ve ekonomik
dinamiklerinden biri olduğuna dikkat
çekerek, Türkiye’nin bunu yeterince
değerlendiremediğini söyledi. Avrupa
ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarından birçoğu işçi konumundan çıkarak, artık işveren konumuna geçtiğini
ve pek çoğunun zincir markalar yarattığına dikkat çeken Mahiroğlu şöyle
devam etti: “Türk Dışişleri Bakanlığı
verilerine göre Avrupa’daki Türk işletmelerinin sayısı 140 bin civarında.
Bu işletmeler yaklaşık 640 bin kişiye
istihdam sağlıyor ve yıllık toplam ciroları 50 milyar Euro’yu aşmış durumda.

Bunun yanında son rakamlara göre,
Batı Avrupa’daki Türklerin tüketim
harcamaları da yaklaşık 23 milyar Euro. Bu verilere göre hem üreten, hem
tüketen, hem de ticaret yapan Avrupa
ekonomisinde etkin, büyük bir gücüz
artık. Avrupa'daki Türk işletmeleri, gıda, tekstil, toptan satış zincirleri, restaurant gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet
gösteriyor. Bu işletmeler, Türkiye ile
direkt ekonomik ilişki içindeler. Sattıkları ürünleri genellikle Türkiye'den
temin ediyorlar. Bu yanıyla Türkiye'nin
Avrupa'ya ihracatında önemli bir rol
oynuyorlar. Avrupa'da markalaşma
yolunda ilerleyen Türk şirketleri buraya kadar kendi imkanları ile geldi.

Bir de arkalarına Türkiye’nin desteğini
alsalar, siz mucizeyi o zaman görün.
Türkiye’den kurulması büyük çaba ve
zaman gerektiren ilişkilere zaten sahibiz. ATMB olarak en büyük hedefimiz,
Avrupa’daki Türk firmalarının markalaşma yolculuğuna hız kazandırmak.
Bunun için Ekonomi Bakanlığımızdan
ve diğer kurumlardan tıpkı Türkiye’de
olduğu gibi Avrupa’da markalaşma
sürecine giren Türk şirketlerine de kol
kanat germelerini buna göre düzenlemeleri hayata geçirmelerini istiyoruz.
Böylece devletimizin koyduğu 500
Milyar dolarlık hedefe ulaşmada Avrupalı Türk firmaları da etkin rol oynayacaktır.”

Tekstil terbiye
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EV TEKSTİLCİSİ İTHALAT
ARTIŞINDAN KAYGILI

Türkiye'nin net ihracatçı
olduğu ev tekstili alanında
yaşanan ithalat artışı sektör
temsilcilerini endişelendiriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, 2014
yılının Ocak-Ekim döneminde
ev tekstili ürünleri ithalatı, geçen
yılın aynı dönemine kıyasla
miktar bazında yüzde 15 arttı.

16

E

v tekstili ithalatı 2014 yılıın OcakEkim döneminde değer bazında
yüzde 10,4 artış göstererek,
393,5 milyon dolara yükseldi. Miktar
bazında en yüksek ithalat artışı yüzde
140 ile yatak örtüleri ve diğer mefruşat
eşyası grubunda görüldü. Tül ve dantela
ithalatı yüzde 67, havlu ve bornoz ithalatı yüzde 36 artış kaydetti.
İthalat değerlendiren Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği
(TETSİAD) Başkanı Yaşar Küçükçalık,
toplam ithalattaki yükselişin sektör
açısından kaygı verici olduğunu söyledi.
Özellikle havlu ve bornoz ile yatak örtüleri ve diğer mefruşat eşyasında yaşanan ithalat artışının yüksekliğine işaret
eden Küçükçalık, "Bu noktada antidamping vergisine tabi ürünlerde gözlenen
düşük artışlar veya değişmeyen ithalat
rakamları da önemli bir gösterge. Ev
tekstili ithalatında antidamping önlemleri gerekiyor" dedi.
Dış ticaret açığının temel nedenlerinden birinin ithal edilen pahalı ara malları olduğunu belirten Küçükçalık, ara mal
ithalatının önüne geçilmesinin hem ülke
hem de sektör açısından önemini vurguladı. Küçükçalık, Türkiye'nin ev tekstili

sektöründe net ihracatçı konumunda
bulunmasına karşın ara mal ithalatının
giderek artmasının sektörü tehdit ettiğini dile getirdi.

İthalata ek verginin etkisi

Sektörün 2013 yılında 430 milyon dolarlık ithalata karşılık 3,3 milyar dolar
ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden
Küçükçalık, Ekonomi Bakanlığının ithal
ürünlere yönelik ek vergi uygulamasının dış ticaret dengesine olumlu etkide
bulunduğunu söyledi. Söz konusu uygulama sayesinde geçen yıl 15,3 milyar
dolarlık net döviz girdisi ile Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığının altını
çizen Küçükçalık, "Tekstil sektörü ek
vergi ertesinde sağladığı 41 milyar
dolar cari katkı ile küresel anlamda
önemli likidite sorunlarının yaşandığı
dönemde cari açığın azaltılmasında
önemli bir rol oynadı" değerlendirmesinde bulundu. Sektörün, ithalatı
yapılan tüm ürün gruplarını yurt içinde
üretecek donanım ve kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Küçükçalık,
sanayicilerin, ithalatın yarattığı haksız
rekabet yüzünden atıl kapasite sorunu
yaşadıklarına dikkati çekti.

sektör gündemi

GÜNÜMÜZÜN TEKNOLOJİK
TRENDİ “KUMAŞ KAPLAMA”
Has Group Makine Yönetim
Kurulu Başkanı Tamer Hasbay,
kumaş üreten birçok markanın
son dönemlerde en çok talep
gösterdiği teknolojilerden
birinin de “Kumaş Kaplama
Teknolojisi” olduğunu
kaydediyor. Tamer Hasbay
konuyu dergimiz için ele aldı.

G

ünümüz değişen koşulları gereği teknoloji üreten firmalar,
ürettikleri teknolojileri son
kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak
için geliştiriyorlar. Kumaş üreten birçok
markanın son dönemlerde en çok talep
gösterdiği teknolojilerden biri de “Kumaş Kaplama Teknolojisi”dir.
Kumaş Kaplama Teknolojisi ürünün
görünüş ve estetik özelliklerinden
çok teknik performansı (kimyasal ve
fiziksel) ve fonksiyonel özelliği için
önemlidir. Kaplama kumaşlar; dokuma,
örgü ya da dokusuz yüzey olarak üretilen kumaşın bir ya da her iki yüzüne
de uygulanan teknik ile özel bir madde
ile kaplanmasından elde edilmektedir.
Kaplanan maddenin özelliğine göre
değişik sonuçlar elde edilebilmektedir.
Örneğin pamuk, polyester, viskon, polyamid, aramid, elastan veya karışımlı
elyaflardan oluşan kumaşlar PVC, ka-

Tamer Hasbay
Has Group Makine
Yönetim Kurulu Başkanı

uçuk, teflon, lateks, silikon, poliüretan
gibi maddelerle kaplandıkları zaman
Teknik Tekstil (sıcak / soğuk koruma
giysileri, kurşun geçirmez giysiler, radyasyona karşı koruyucu giysiler, vb …),
Tıbbi Tekstil (yara bantları, hastane koruyucu malzemeleri, ilk yardım malzemeleri, vb …), Ev Tekstil ve Aksesuarları
(döşemelik kumaşlar, banyo paspasları,
kaymaz tabanlıklar vb …), Taşıt Araçları
Tekstili (izolasyon malzemeleri, hava
yastığı, emniyet kemeri, vb …), Spor
Teknik Tekstili (paraşüt kumaşları,
tente kumaşları, kauçuk botlar, spor
ayakkabılar vb …) ürünlerinde kullanılmaktadır. Bunların dışında paketleme
malzemelerinde, nakliye torbalarında,
lamine folyolarda, genel bantlarda ve
suni derilerde de Kumaş Kaplama Teknolojisi karşımıza çıkmaktadır.
Kumaş Kaplama Teknolojisinin kullanım amaçları arasında farklılaşma,

rekabet avantajı, fiyat avantajları ve
kumaşlardaki kar marjlarının ve kumaş
performanslarının artışını da ekleyebiliriz. Kumaş Kaplama Teknolojisinin
uygulanabilmesi için kumaşlarda olması
gereken bazı özellikler bulunmaktadır.
Özellikle kumaşın temiz / pürüzsüz bir
yüzeye sahip olması, üzerinde herhangi
bir kimyasal kalıntı veya işlem olmaması ve kimyasal ürünlere dayanıklı olması
gerekmektedir.
Tesislerinizde kullanılmak üzere yeni
bir kaplama yatırımı yapılacağı zaman,
doğru ürüne ulaşılabilmesi ve verimli /
tekrarlanır sonuçlar alınabilmesi için
• Kaplama işlemlerindeki düşünülen
hedef ürün veya ürünler nedir?
• Komple yeni yatırım mı düşünülmektedir?
• Desen baskı düşünülüyor mu?
• Kaplanacak kumaşlardaki ön işlemler
nelerdir?
• Membran uygulamaları düşünülüyor
mudur?
• Kaplama işlemlerinde nefes alabilirlik,
su geçirmezlik, sıcak/soğuk kullanım
şartları, mukavemet(yırtılma/kopma)
gereksinimleri, yıkama/kuru temizleme/ter/buhar /sürtme, ozon haslık
değerleri gibi nihai kullanım özelliklerindeki beklentiler nelerdir?
Sorularına verilecek cevaplar, doğru
makinenin satın alınması aşamasında
yardımcı olacaktır.

Tekstil terbiye
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İHRACATTAKİ DÜŞÜŞ PARİTE KAYNAKLI

E

uro ve dolar parite değeri bu
yılın Ocak ayında, geçen seneye göre yüzde 14 gerileyerek
1,36'dan 1,17'ye indi. Özellikle AB
pazarındaki ihracat kaybında parite
etkisi büyük, parite geçtiğimiz yılki
seviyede devam etseydi 750 milyon
dolar daha fazla ihracat gerçekleştirilmiş olacaktı. İstanbul Hazırgiyim
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
(İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi,
Ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı
ayına göre yaklaşık yüzde 10 düşmesinin büyük ölçüde parite kaynaklı olduğunu ifade etti.İHKİB Başkanı Tanrıverdi, Ocak ayı ihracat rakamlarına
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ihracattaki yaklaşık yüzde 10'luk düşüşün
büyük kısmının parite kaynaklı olduğunu kaydetti.Bununla birlikte özellikle siyasal ve askeri gerilimin devam
ettiği Rusya ve birlikte hareket eden
ülkeler ile Irak'ta ciddi kayıplar olduğunu belirten Tanrıverdi "Bu bölgede
yaşanan olayların önemli etkisi var.
İhracatın gerilediği bölgelere baktığımızda Avrupa pazarında büyük bir

düşüş görülmüyor. Avrupa Birliği'nde
yüzde 7,5 olan ihracat kaybının Bağımsız Ülkeler Topluluğu'nda yüzde
25, Afrika'da yüzde 16, Ortadoğu'da
ise yüzde 4,9 olduğunu görüyoruz.
İhracatımızda değer düşüşü yaşanırken miktar bazında bir gerileme
görülmüyor" değerlendirmesinde
bulundu.Türkiye Giyim Sanayicileri
Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat
da Ocak ayındaki daralmanın ağırlıklı parite kaynaklı olduğuna işaret

ederek, "Bununla birlikte siparişlerde
de kısmi bir gerileyiş söz konusu.
Geçen yıl Ağustos ayından bu yana
Avrupa Birliği'nin Türkiye'den yaptığı
hazır giyim ithalatında yüzde 2,5'lik
bir düşüş gözlemliyoruz. Ancak yılın
ikinci yarısında Avrupa'daki parasal
genişlemeyle beraber yeniden yükselişe geçeceğiz. Yılın tamamında ise
2014'e göre yüzde 4'lük artış ile 19,5
milyar dolar ihracat ile kapatacağız"
ifadelerini kullandı.

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KKDF KALKTI

B

azı ürünlerin vadeli ithalatında
kaynak kullanımını destekleme
fonu (KKDF) kesinti oranı sıfır
olarak belirlendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde açıkladığı
pakette, yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF'nin yüzde 6'dan yüzde sıfıra indirileceğini ve
sanayicinin girdi maliyetinin azaltılacağını söylemişti. Resmi Gazete'nin 10
Nisan tarihli sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, vadeli ithalatında KKDF kesinti oranı sıfır olarak
belirlenen ürünler arasında; hayvansal
ve bitkisel tarım ve gıda ürünler, tütün, metal cevheri, mineral yakıtlar ve
yağlar, inorganik ve organik kimyasallar ve tıbbi müstahzarlar yer alıyor.
Listede ayrıca, gübre, boya ve uçucu
yağlar, esans, yağlama müstahzarları,
plastik, kauçuk, ham post ve deriler,
ağaç ve ahşap eşya, kağıt, basılı kitap
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ve gazete, pamuk, alüminyum, kurşun,
çinko ve bakırdan mamul eşyalar da
bulunuyor. Karar ekinde yer alan listede, nükleer reaktör, kazan, makineler,
mekanik cihazlar ve aletler ile bunların
aksam ve parçalarının ithalatında sıfır
KKDF oranı uygulanması öngörülüyor.

Liste kapsamında, elektrikli cihazlar,
demiryolu ve benzer hatlara ait taşıtlar, kurtarıcı, vinç, itfaiye gibi özel
amaçlı taşıtlar, traktör ve kamyonet
şasi ve parçaları, hava taşıtları ile gemi
ithalatında da KKDF oranı sıfır olarak
uygulanacak.

sektör gündemi

RUSYA’YA
İHRACATTA
BÜYÜK
KAYIP

Uluslararası piyasalarda
rublenin değerindeki erime
yüzünden sıkıntılı bir
dönemden geçen Rusya
ihracatını yüzde 14,63'lük
düşüşle kapatan Türkiye, Ocak
ayında ise bu pazarda yüzde
32,45 kayıp yaşadı.

R

usya'ya Türkiye’den ihracat,
geçen yılın ocak ayında 466
milyon 153 bin dolar olurken
2015'in aynı ayında yüzde 32,45'lik
düşüşle 314 milyon 901 bin dolara
geriledi. Türkiye'nin ihracat pazarları
arasında 2014'ün ayında 7'nci sıraya
kadar tırmanan Rusya, geçen ay iki
basamak birden gerileyerek 9'uncu
sırada yer bulabildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin
ihracatı, geçen ocak ayında, 2014'ün

aynı dönemine nazaran yüzde 9,8'lik
düşüşle 10 milyar 803 milyon 970 bin
dolara indi. Tüm sektörler bakımından
önemli bir potansiyeli barındıran ve
Türkiye'nin dış satım yaptığı ülkeler
arasında geçmiş yıllarda üst sıralarda
kendisine yer bulan Rusya pazarında
ise çok daha büyük oranlarda ihracat
kayıpları görüldü.
Türkiye'nin, Rusya'ya 2014'ün ocak
ayında 466 milyon 153 bin doları bulan ihracatı, bu yılın aynı döneminde
ekonomik kriz ve rubledeki değer kaybının da etkisiyle yüzde 32,45'lik düşüşle 314 milyon 901 bin dolara düştü.
Ocak ayında, 151 milyon 252 bin dolar
ihracat kaybına yol açan Rusya pazarı,
Türkiye'nin dış satım yaptığı ülkeler
arasında da iki sıra birden geriledi.
Geçen sene ocakta Türkiye'nin ihracat
yaptığı ülkeler arasında Almanya, Irak,
İngiltere, İtalya, Fransa ve ABD'nin
ardından 7'nci sıraya kadar tırmanan
Rusya pazarı, bu yılın aynı ayında ise
Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, ABD,
Fransa, İran ve İspanya'dan sonra
9'uncu sırada kendisine yer bulabildi.

Tekstil ihracatında
ciddi düşüş yaşandı

Rusya'ya ihracatta sektörlerin büyük bölümünde gerileme görülürken
Türkiye için lokomotif sektörlerin ihracatında da dikkat çekici boyutlarda
düşüş trendi hakim oldu. Otomotiv
sektörünün, Ocak 2014'te 63 milyon
837 bin dolara çıkan Rusya'ya ihracatı,
bu yılın aynı ayında yüzde 44,18'lik
düşüşle 35 milyon 634 bin dolara geriledi. Tekstil ve hammaddelerinde ise
kayıp yüzde 47,22 olarak gerçekleşti.
Bu ülkeye, geçen yılın ocak ayında 69
milyon 536 bin doları gören tekstil ve
ham maddeleri ihracatı, Ocak 2015'te
36 milyon 699 bin dolara kadar düştü.
Deri ve mamulleri ihracatı da ocak
ayında yüzde 42,05'lik düşüşle 13 milyon 892 bin dolara geriledi. Sektörün,
Rusya'ya ihracatı ocak 2014'te 23 milyon 972 bin doları bulmuştu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, geçen
yılın ocak ayında 37 milyon 794 bin
dolara yükselen ihracatı ise 2015'in
ayına ayında yüzde 52,70'lik rekor düşüşle 17 milyon 877 bin dolara indi.

Tekstil terbiye
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MODADAN DEKORASYONA

TREND RENKLER
P
Dünya çapındaki renk
otoritesi Pantone, 2015
yılının rengini Marsala Şarap
Kırmızısı olarak belirledi.

antone araştırmalar ve analizler yaparak renklere yön
veren unsurları belirliyor.
Moda ve eğlence endüstrisi, sanat
dünyası, popüler seyahat rotaları
ve diğer sosyoekonomik koşullar
buna dâhil edilebiliyor. Teknoloji,
yeni dokular ve hatta tüm dünyanın

ilgisini üzerine toplayan spor etkinliklerinden bile esinlenebiliyor. On
beş yıldır Pantone Yılın Rengi, ürün
geliştirme ve satın alma kararlarını,
moda, ev ve endüstriyel tasarım,
ürün ambalajlama ve grafik tasarım
dahil çok sayıda sanayi kolunu etkiliyor.

2015 yılının rengi marsala
Pantone, 2015 yılının rengini Marsala Şarap Kırmızısı olarak açıkladı. “Zengin ve
karizmatik” olarak tanımlanan ve doğal
olarak güçlü ve topraksı bir şarap kırmızısı olan Marsala, sofistike tonuyla tam
göz ziyafeti sunuyor. Marsala kahverengi
renkler ailesine ait ve kahverengi de toprağa ait bir renk. Kahverengi kökler, istikrar, beslenme ve konforla ilgili bir renk
ve kendimizi emniyette ve koruma altında
hissetmemizi sağlıyor. Marsala renginin
alt tonları kahverengi ve şarap kırmızısı ise bize çok fazla güç hissi veriyor.
Zihnimizi ve ruhumuzu besleyen ve bizi
biraz içe döndüren, içimizdeki potansiyeli
keşfetmemizi sağlayan bir renk.” İster
tek başına kullanılsın, ister farklı renklerle
eşleştirilerek vurgulansın, Marsala’nın
etkileyici ve yerini dolduran özellikleri,
onu zerafeti temsil eden bir renk haline
getirildiği belirtiliyor.

2016 yılı yaz döneminin trend renkleri
Pantone 2016 ilkbahar – yaz döneminde
renklerin yiyeceklerle ilgili olacağını belirterek, “2016’da da mavi, kırmızı ve yeşil
olacak. Ama odak noktasını kaydırıyorlar.
Renge farklı bir açıdan bakılacak. Renk
hissedilecek ve deneyimlenecek” diyor.
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Mavi

İlkbahar / Yaz 2016’da mavilerin
elektrik tonlarından uzaklaşarak daha koyu kot renklerine, içinde siyah
olan mavi tonlarına kaydığını görüyoruz.

Yeşil

Doğal yeşil tonları sahneye çıkıyor.
Narenciye ve çim tonları etrafında
dönen sarı zeminli yeşiller bitkilerin
canlılık, tazeliğini yansıtıyor.

Mor

Mor ve leylak tonları daha yoğun,
daha koyu ve daha ağır hale geliyor.
Kırmızı zeminli bu mor tonları içinde
pembemsi ışıltılar taşıyor. Sağlığı ve
gür bitki örtüsünü çağrıştırıyor.

Sarı

Güneşten ilham olan sarı tonları
taze, sıcak ve doğal.

Kırmızı
Kırmızılar turuncu tonlarına kayıyor.
Parlak bir domates kırmızısı, sportif
tonlar neredeyse narenciye kırmızısı
olarak tarif edilebilir.

Tekstil terbiye
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Turuncu

Turuncular mercan tonlarından, yaz
tazeliğini veren meyvemsi tonlarla
sıcak, zengin tonlara kayıyor.

Pembe

Pamuk helva, şerbet, şeker pembe
karışımı tonlarla pembeler meyvemsi
ve tatlı.

Kahverengi

Ham, topraksı tatları yansıtan kahverengiler kuru yemiş, çikolata, tarçın
ve baharat tonlarıyla öne çıkıyor.

Nötr renkler

Daha parlak tonlarla, yeni griler, ham
renkler bej ve kum tonlarının yerini
alıyor.

Beyaz

Parıltılı, sedefli tonlar bize köpükleri
kremleri ve süt beyazını hatırlatıyor.

Siyah

Siyah geçen sezondan beri saf siyah olarak kullanılmıyor. Bu renkleri kontrol edenler için biraz
zorlu bir süreç olacak. Yoğun, koyu siyahlar mavimsi ve orman meyveleri tonlarıyla sofistike
bir havada.

Metalik tonlar

Işık efektlerinin önemi ve renklerin bu
tonlara verdiği tepki nedeniyle tüm
renk skalasında metalik tonlar önemli
rol oynuyor. Özellikle bronz renkler
çok popüler olacak.
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KUMAŞIN TRENDLERİNİ

PV BELİRLİYOR
2016/İlkbahar-Yaz kumaş trendleri
Premiere Vision Paris ve İstanbul fuarlarında 2016 İlkbahar
– Yaz dönemi kumaş trendleri
belirlendi. Bu sezon, modayı,
kurallara kafa tutmaya davet

ediyor, tekdüzelikle savaşmak
için cesaret veriyor, imajları
değiştirmeye teşvik ediyor.
Ham malzemeler sofistikasyonu arıyor, spor giyim alışıla-

gelmişin dışına çıkıyor, erkek
giyiminde ve gündelik giyimde
esneklik ön plana çıkıyor, siluetler, göz alıcı aksesuarlarla
çiçek açıyor…

Trendler
2016 ilkbahar ve yaz sezonunda vitrinlerde sıkça karışılacağımız spor giyim, dış giyim, plaj kıyafetleri, günlük giyim,
kadın ve erkek giyim trendleri;

Spor, dış giyim ve plaj trendleri
2016 ilkbahar-yaz sezonunda müşteri istekleri spor giyimde tutum ile zenginleştirilmiş yüksek performanslı ürünler
ve teknik materyallerin kullanıldığı ürünlerde yoğunlaşıyor. Plaj kıyafetlerinde ise enerjik desenler ve3 boyutlu kumaşlar öne çıkıyor.

Yarı şeffaflık

Su geçirmez, su itici,rüzgar geçirmez
sentetik vualler ile hafif gramajlı koruyucu
kıyafetlerin kullanımına istek artıyor.

Elastikiyet

Pantolonlarda elastan karışımlar
yaygınlaşıyor. Ceket ve rüzgarlıklarda ise
mebranlı örgü yapılar önem kazanıyor.

Çok katlı mikro kumaşlar

Hantal olmayan maksimum koruma
fonksiyonel kıyafetlerde önem kazanıyor.
Bu nedenle 2-3 katlı mikro kumaşlar öne
çıkıyor.
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Hareli desenler

Kamuflaj desenler dış giyimde ön planda
yer alıyor. Ayrıca çiçek motifleri, organik
desenlerle birlikte bulanık renk hareleri
2016 İlkbahar-Yaz sezonunda sıklıkla
görülecek.

Pürüzsüz yüzeyler

Şehir zerafetine teknik görüntü
kazandırmak için poliester ve poliamid
yumuşak yüzeylerine fantazi yapılar
eklenmiş.

Renkli kaplamalar

Casual giyim, denim giyim ve spor giyim
arasındaki geçişler artış gösteriyor.
Renkli çizgili sentetikler ve parça yıkamalı
kaplamalı ürünlerdeki yükseliş, bu verimli
etkileşime şahitlik etmemizi sağlıyor.

Teknik kumaşlar

Dış giyimde altın ve gümüş tonlarının
pırıltılı etkileri yazlık trençkot ve ceketler
için tasarlanan teknik kumaşları
hareketlendiriyor.

Süper stretch kumaşlar

Kusursuz bir tutum ve daha fazla konfor
için kumaşlardaki elastan miktarı belirgin
bir şekilde arttırılmış. Elastan oranı
yüksek, yumuşak poliamid trikolar özellikle
tercih edilmektedir.

Dekoratif kabartmalar

Fantazi dokumanın artması ile kabartmalı
krep ve jakarlı kumaşların cazibesi
yaygınlaşıyor. Özellikle geometrik hacimli
desenler ve volümlü yüzeyli kumaşlar ilgi
çekiyor.

Enerjik şeritler

Mayoluk kumaşlarda hızlı kuruma ve
klor dayanımı beğeni topladı. Mayo
desenlerinde ise çoğunlukla çizgili
desenler görülecek.

Tekstil terbiye
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Üç boyutlu kumaşlar

Plaj ve havuz kıyafetlerinde hatta günlük
kıyafetlerde triko örgüler ve 3 boyutlu
yapılar artıyor.

Günlük giyim trendleri
2016 İlkbahar-Yaz sezonuda günlük giyimde fantazi yapılar ile zenginleştirilmiş pamuklu ve keten kumaşlar ile rahatlık ve doğallık ön planda yer alıyor.

Keten ruhu

Doğal çekicilik her şeyden daha güçlüdür.
Bu nedenle ince pamuklu kumaşlar,
pamuk/keten karışımları ve saf ketenler en
yüksek seviyelerde görülecek.

Geometrik desenler

Baski ve leopar desenler yükselişte.
Ayrıca ton –in ton geometrik desenler ve
monokrom şekiller sıklıkla görülecek.

Elastikiyet ve dökümlülük

Yıkanmış, yumuşatılmış kumaşlardaki
artış, krep kumaş çekiciliği ve elastik
dökümlü kumaşlar dokunma hissini
arttırıyor.

Tazelik

Tasarımcılar daha fresh ve canlı gömlekler
istiyorlar. Bu nedenle hafif poplinler ve
pamuklu düz örgü yapılar ön planda
yerlerini alıyor. Tazelik için hafif yıkamalar
ve ajur yapılar kullanılıyor.

Denim tadı

Hiç eskimeyen şarkı gibi indigo ruhu
gönlümüzde özel bir yer tutar. Daha
fantazi, kesilmiş ipliklerle ve armürlerle
indigo sevilmeye devam ediyor.

26

Hafif krepler

Dokulu fantazi kumaşlar ön planda.
Tshirt ve sweatshirtlerde jakarlı ve çizgili
desenler, gömleklerde ise krep kumaşlar
kullanılıyor.

Kadın giyim trendleri
İlkbahar/ Yaz 2016’da bayan giyim zerafet teması ile ön planda. Pamuksu tazelik her zaman için kadınsı görünümde
tercih edilirken ipekli kumaşlarsa sofistike görüntüleri ile bu sezonda yerlerini alıyor. Birleştirici faktör ise abartıya
kaçmadan koleksiyonları kişiselleştirmek.

Yarı şeffaf kumaşlar

Daha incelikle işlenmiş gömlek ve
tshirtlerde dizaynerlar saklambaç oynamak
istiyor.Yarı saydam tüller, devore baskılar
ve şifonlar opak transparanlıkla sunuluyor.

Trikolarda doğallık hissi

Pamuk /keten ve ipek pamuk karışımları
artıyor. Kullanıcılar daha yumuşak ve
daha doğal bir his tercih ediyor.

Yumuşak krepler

İpeksi görünümlü krep kumaşlar ve gofre
etkileri devam ediyor.

Sepet örgüler ve ribanalar

Ceket ve montlarda doğal bir ruh ortaya
çıkarmak için dayanıklı, modern ve
yumuşak sepet örgü ve ribanalar seçildi.

Fantazi dokumalar

Ceket ve montlar için fantazi dokumalar
ve mikro jakarlar kullanıldı.

Tekstil terbiye
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sektör gündemi
Fresh yumuşaklık

İpeğin yumuşaklığı, pamuk ve ketenin
doğal ferahlığı arasındaki seçim
zorunluluğunu ortadan kaldırmak için
İlkbahar-yaz 16 kolleksiyonlarında tüm bu
özellikler viskon kumaşta toplanıyor.

Kusurlu güzellik

Kadının dünyasında ki esneklik ve
yumuşaklık biraz daha kompakt
kumaşlarda hissediliyor. Pamuksu düz
örgülerde ve twillerde pamuk/poliamid
karışımları artıyor.

Çizgi çılgınlığı

Büyük yada orta ölçekli parlak ve cesur
şeritler her zamankinden daha popüler.
Daha çok ipekli ve örgü kumaşlarda çok
renkli seçenekleri özel ilgi görecek.

Çiçeksi canlılık

Baskılarda yada nakışlarda çiçek
desenleri bu sezon yine gözde. Bu
kez çicekler daha az egzotik, şık buket
tarzında ve tek renkli düz zemin üzerine
çizim şeklinde yer alıyor

Geometrik bulanıklık

Soyut desenler son iki sezondur ön planda
ama 2016 sezonunda desenlere grafik
olarak düşük ölçek ve sıradışı renkler ile
yenilikler eklenmiştir.

Sofistike yansımalar

Ipekli kumaşlarda ve dantellerde saten
parlaklığı, pırıltılar, metal yansımalar öne
çıkıyor.

Erkek giyim trendleri
Erkek giyimi zarif ve rahat bir ruha odaklanılıyor. Esneklik trendi tüm karışımlarda yükseliyor. Erkek giyiminde
üst sıralarda yer alan takım elbise ve gömlekler bitkisel bir dokunuş veya detaylandırılmış fantazi yapılar ile zengileştirilmiştir.
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Fantazi yapılar

Bu sezonda takım elbiselerin belirgin özelliği
göründüğü kadar basit olmaması. İpliği boyalı
ve karmaşık örgü yapıları minyatür özellikte,
mat/parlak birlikte kullanımlar ve sepet örgüler
ile her ne kadar sade görünseler de oldukça
kompleks yapılar oluşturuyor.

Doğallık

Genel erkek giyiminde keten etkisi ve
pamuk / keten karışımları son yılların en
yüksek yerine sahip.

Kıvraklık

Esnek ve yumuşak tuşeye artan talep ile
modacılar daha az sert ama seçkin erkek
giyim ürünlerine odaklanmış durumda.

Yaz tiftiği

Kıvraklık ve esneklikle beraber yaz tiftiği
de ortaya çıkmakta. Genellikle lüks kesim
tarafindan beğenilen bu kaliteli yünler biraz
daha hacimli bir görüntü sunuyor.

Gizli fantazi

Burada iplik boyaması önemini yitiriyor. iki
renkli mikro desenli baskılar, şık figürler ve
petek yapılar ön plana çıkıyor.

Enerjik desenler

Gömleklerde bu sezonda çizgili desenler ve
çok renkli seçenekler hakim.

Zarif hafiflik

Gömleklik kumaşlar esnek, yumuşak ve
şeffaflık sınırında ferah.

Tekstil terbiye
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Canlar
Mekatronik
Güçlü ve

Güvenilir

iş ortağınız

• 5 Kabin Çift Geçiş Egalize Kurutma Makinası
• 5 Chambers Double Pass Equalizing Dryer

• 8 Kamara Fikse Ve Kurutma Makinası
• 8 Chambers Heat Setting And Drying Machine

• HT Levent Boyama Makinası
• HT Beam Dyeing Machine

• HT Bobin Boyama Makinası
• HT Yarn Dyeing Machine

• HT Kumaş Boyama Makinası
• HT Fabric Dyeing Machine
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Ulaş Mahallesi, 2.OSB, Motoryerleri Küme Evler
No: 9/2 Ergene / Tekirdağ
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TÜRK KUMAŞI RENGİNİ

TEKSTİL TERBİYENİN
GÜCÜNDEN ALIYOR
Türkiye tekstil sektörünün sahip olduğu en
önemli avantajlar arasında gelişmiş bir tekstil terbiye sektörünün olması gösteriliyor.
Türkiye’de üretilen kumaşların yenilik ve
farklılık anlamında İtalya ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada olduğu kaydediliyor. Hızlı
üretim ve kapasite anlamında ise Türkiye’nin
yeri tartışılmaz bir noktada. Bu yakalanan
başarıda temel etkenin tekstil terbiye sektörünün güçlü ve başarılı olması gösteriliyor.
Türkiye’de tekstil terbiye sektöründe faaliyet gösteren 600 fabrika bulunuyor. Tekstil
terbiye sektörü aynı zamanda 200 bin kişiyi
istihdam eden çok güçlü bir ekonomik yapı.
Türkiye’nin 2023 tekstil ve konfeksiyon hedefini yakalaması için tekstil terbiye sektörü
yeterli kapasiteye sahip. Bizde dergimizin her
sayısında olduğu gibi bu sayıda da “Bölgesel
Yaklaşımlar” başlığı altında Türkiye’nin bir-
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birinden ayrı bölgelerinde faaliyet gösteren
tekstil terbiye firmalarına yer vermeye devam ediyoruz.
Bu sayımızda 3 bölgeden 4 firmaya ayrıntılı
olarak yer veriyoruz. Denizli’de faaliyet gösteren Tan Tekstil modern dokuma ve terbiye
işletmelerini göz atarak, firmanın gelecek
hedefleri üzerinde durduk. Gaziantep’te
üretim yapan Çapan Tekstil’in tekstil terbiye
konusunda bölgeye sağladığı yenilikçi yaklaşımlar dikkat çekiyor. Bursa Nilüfer Organize
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Nilba
Tekstil’in geniş makine parkuru ve yenilikçi yaklaşımları ile üretimine dikkat çektik.
Türkiye’nin en önemli tekstil ve hazır giyim
firmalarından biri olan Yeşim Tekstil’in Bursa
ekonomisi için önemi ve tekstil sektöründe
dünyada adından söz ettiren konumunu ayrıntılı ele aldık.

Tekstil terbiye
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bölgesel yaklaşımlar - denizli

TEKSTİL TERBİYE’NİN
DENİZLİ’DEKİ GÜCÜ: TAN TEKSTİL
Tekstil sektöründe çok köklü bir
geçmişe sahip olan Tan Tekstil,
Denizli OSB’de modern dokuma
ve terbiye işletmeleri ile 40 bin
metrekare kapalı alanda sektöre
hizmet veriyor. Tekstil terbiye
konusunda da en son teknoloji ile
çalışan firmanın Yönetim Kurulu
Başkanı Tefik Tan ile söyleşi yaptık.

T

an Tekstil’in kuruluş tarihi,
kuruluş amacı ve makine
parkuru ile kapasitesi hakkında bilgi verir misiniz?
Tan Tekstil’in temelleri 1943 yılında
babamız rahmetli Hacı Mehmet Ali
Tan tarafından Babadağ’da atılmıştır.
1950’li yılların başında Denizli’ye
göç ederek ticaret hayatına burada
devam etmiş. Denizli’ de iki adet dokuma makinesi ve ödünç 4 paket iplik
ile başlayan mücadele bugün Denizli
Organize Sanayi Bölgesi’nde 40 bin
metrekare kapalı alanda modern dokuma ve boya terbiye işletmeleri ile
devam ediyor. 1988 yılında Denizli
Organize Sanayi Bölgesi’nde ihracatçı
firmaların boya terbiye ihtiyaçları
için kurulan boyahane işletmemiz
bugün Türkiye’nin en modern tesisleri
arasında yer almakta. Boya terbiye
işletmemiz iplik boyama, HT Jet boyama ve açık en dokuma kumaş boyama işletmelerinden oluşuyor. Bobin
boyama tesisimiz 160 bin kg/Ay, HT
Jet boyama tesisimiz 400 bin kg/ay ve
açık en dokuma kumaş boyama tesisimiz 1 milyon metre/ay boyama kapasitelerine sahip. 1997 yılında yine
Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde
üretime geçen dokuma bölümümüzde
özellikle ipliği boyalı gömleklik ve fantezi kumaş üretiminde söz sahibiyiz.
Tamamen ihracata yönelik çalışan kumaş üretim işletmemiz ayda 500 bin
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metre kumaş üretmekte. Boya terbiye
işletmemizde en son teknolojiyi kullanarak çevreye ve insana zarar vermeyen üretim yapmaktayız. İşletmemizde Thies bobin boya makineleri, Dilmenler HT Jet boya makineleri, Monforts e-control kumaş boya makinesi
ve Küsters boya fuları ile boyamalar
yapmaktayız. Ayrıca Osthoff gaze
makinesi, Goller kontini kasar, zincirli merserize ve yıkama makineleri
mevcuttur. Monforts ramözler, Lafer
liza ve şardon makineleri, Monforts
sanfor ve Ramish Kleinewefers kalandır ile bitim işlemlerini yapmaktayız.
Dokuma işletmemizde Karl Mayer numune çözgü makinelerimiz, Benninger
çözgü ve haşıl makinelerimiz, Dornier
ve Picanol dokuma makinelerimiz ile
üretim yapmaktayız.

Tan Tekstil direk ihracata mı
yoksa markalara mı yönelik
çalışmakta?

Firmamız ihracata yönelik çalışmakta.
Dünyanın dört bir yanına, özellikle
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi
AB ülkeleri ile ABD ve Rusya’ya yüksek
kalitede gömleklik kumaş ihracatı yapmaktayız. Uzun elyafa sahip mısır giza
pamuğundan üretilmiş iplikler iplik boyama tesisimizde boyanmakta, son teknoloji dokuma tesisimizde dokunmakta
ve Türkiye’nin en modern tesislerinden
birisi olan boya – apre tesislerimizde
konfeksiyona hazır hale getirilmekte.
Ürettiğimiz kumaşlara uyguladığımız
nano teknoloji apreler ile kumaşlara
farklı tuşeler kazandırmaktayız. Kir,
yağ, leke tutmayan kumaşlardan, yazın
serin tutan kumaşlara, sinek kovan

kumaşlardan, ütü istemeyen kumaşlara
değişik apreler ile katma değerlerini
arttırmaktayız. Her yıl Paris’te iki kez
düzenlenen, Dünya’nın en önemli
kumaş fuarı olan ve uzun yıllar Türk
firmalarının alınmadığı Premiere Vision kumaş fuarının ilk Türk katılımcı
firmalarından birisiyiz. Bunu yıllardır
birlikte çalıştığımız İtalya’ da yerleşik
İtalyan tasarımcılarla koleksiyon hazırladığımıza bağlayabiliriz. Zira bu fuara
katılabilmek için ciddi bir koleksiyon
hazırlığı aranmaktadır. Bunun dışında
Almanya, İtalya’ da düzenlenen farklı
fuarlara da katılmaktayız. AB ülkelerinin tamamında ve ABD’ de bizi temsil
eden acentelerimiz bulunmakta, firmamız adına müşteri ziyaretleri yapıp,
koleksiyonlarımızı sergiliyorlar.

Çevre - İnsan mevzuatı,
ülkemizde yasaların ve
markaların direktifleri ile
oluşuyor, firmanızın bu konuda
yaklaşımı nedir?

Üretimimizi tamamen çevre ve insan
sağlığı kriterlerine uygun yapmaktayız.
Alman Sağlık Bakanlığının 1994 yılında
çevre ve insan sağlığına zarar veren
ürünlerin kısıtlanması kararından
sonra hemen 1995 yılında müracaat
ederek Türkiye’ de ilk Ekotex 100
sertifikası alan firmalardan birisiyiz.
Bugün firmamızda Ekotex 100 Class
1, ISO 9001 – 2008 ve Organik üretim
sertifikalarımız bulunmaktadır. Avrupa’ da kendi standartlarını belirleyen
Next, M&S, H&M, INDITEX gibi firmaların kriterlerine ve şartlarına uygun
üretim yapabilmekteyiz. Çevre ve
insan sağlığına zarar veren üretimlerin
yapılmasını engelleyen bu tür yasaların ve standartların sürdürülebilir bir
yaşam için gerekli olduğunu düşünüyorum. Bizden sonra gelecek nesillere
temiz ve yaşanabilir bir Dünya bırakmalıyız. Ayrıca 2014 yılında devreye
aldığımız kostik geri kazanım tesisimiz
ile doğaya daha az kostik deşarj ederek çevreyi daha az kirletiyoruz. Diğer
taraftan işletmemizde kullandığımız
tam otomatik boya ve kimyevi madde
dozajlama sistemimiz kimyevi maddelerin taşınma ve boşaltma işlemlerini
ortadan kaldırdığı için daha temiz bir
üretim alanına, daha aza kimyasal atığına yardımcı olmaktadır.

Gümrük korumaları ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir?

Hükümetimizin 2011 Temmuz ayında
aldığı bir kararla yurdumuza ithal edilen ham ve mamul tekstil ürünlerine
getirilen ek vergiler isabetli olmuştur.
Özellikle 2008 – 2009 da yaşanan ekonomik krizlerden sonra 2012 ve sonrasında Türk Tekstil sanayisi canlanmış,
yatırımlar artmıştır. Yerli üreticiyi
destekleyen bu karar ile hem üretim
artmış hem de artan üretim sayesinde
istihdam artarak yeni iş sahaları açılmıştır.

Enerji ve su kullanımını
azaltmak için uyguladığınız
kriterler nelerdir?

Maliyetlerimizin içinde önemli bir
kalemi oluşturan enerji maliyetleri
rekabetçi piyasa şartları nedeniyle bizi
hep arayış içine sokmuştur. Bu nedenle
enerji ve su giderlerini düşürmek için
bir dizi önlemler almak zorunda kaldık.
Tamamen dışa bağımlı olduğumuz ve
sürekli artan fiyatı nedeniyle doğalgaz
kullanımını bırakarak, yüksek kapasiteli bir buhar santrali kurarak buhar
maliyetimizi düşürdük. Kömürle çalışan
bu tesisimizde ürettiğimiz buharın
ihtiyaç fazlasını bu çevredeki diğer
işletmelere vererek ülke ekonomisine
de katkı sağladığımızı düşünüyoruz
İşletmemizin birçok noktasında ısı geri
kazanım tesisleri kurarak, işletmede
kullanacağımız sıcak suyu atık suyumuz
ile ısıtmakta, enerji maliyetlerimizi
düşürmekteyiz. Ayrıca proses gereği
makinelerin soğutma işlemlerinde
kullanılan soğutma sularını ayrı bir
yerde depolayıp tekrar kullanmaktayız.
Tamamen bilgisayar kontrollü çalışan
makinalarımızda su debilerini ayarlayarak tüketim miktarlarını minimum
seviyelere indirmekteyiz.

Tan Tekstil’in bobin boyama
tesisi aylık 160 bin kilogram,
HT Jet boyama tesisi aylık
400 bin kilogram ve açık en
dokuma kumaş boyama tesisi ise
ayda 1 milyon metre boyama
kapasitesine sahip.

Türk kumaşının gelecekte
dünyadaki konumlanmasını nasıl
öngörüyorsunuz?
Türk kumaşı teknolojiyi takip ederek,
modayı takip ederek, çevreye ve insan
sağlığına zarar vermeyen üretim yaptığımız sürece pazardaki yerini koruyacaktır. Üreticilerin marka çalışmaları,
modayı yakından takip etmeleri, kendi
kumaş koleksiyonlarını hazırlamaları
ve doğru ve etkin pazarlama yöntemleri sayesinde Türk kumaşının gelecekte
Dünya üzerinde çok daha fazla söz sahibi olacağına inanıyorum.

Avrupa pazarı konusundaki
görüşlerinizden bahseder
misiniz?

Avrupa pazarı Türkiye için büyük önem
arz etmekte. Bunun önemli nedenlerinden birisi coğrafi konumumuzdur.
Avrupa’ ya yakın olmamız üretim ve
teslimatta diğer coğrafi bölgelere göre bizi avantajlı duruma getirmekte.
Daha kısa sürede butik, kısa metrajlı
üretimler yapabilmekte, daha hızlı terminler vermekteyiz. Avrupa ülkelerinin
ekonomik göstergelerinin iyi durumda
olması ve halkın alım gücünün yüksek
olması bizim için önem arz etmekte. Bu
pazarı yakından takip ederek, ihtiyaçları doğrultusunda, kaliteli üretim yaparak pazarda söz sahibi olmaya devam
etmeliyiz.

Tevfik Tan
Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Tekstil terbiye

35

bölgesel yaklaşımlar - gaziantep

GAZİANTEP’TE YENİLİKÇİ
BİR İSİM: ÇAPAN TEKSTİL
karde, modal, angora, indanthren
boyama, kükürt boyama alanlarında
günlük 10 ton üretim kapasitesine sahip. Kaliteyi bir bütün olarak ele alan
firmamız, bugün sektörde yaşanan
yoğun rekabet ortamında hep daha
ileri ilkesiyle, bünyemizde kurduğumuz Ar-Ge departmanı ile devamlı
olarak ürün kalitemizi yükseltmeye
çalışmaktayız” diyor.

En yüksek kalite
standardı ile üretim

Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesi’nde günlük 10 ton
üretim kapasitesine sahip olan
Çapan Tekstil Boya firması, 25
yıllık tecrübesiyle Gaziantep’in
önde gelen boya firmaları
arasında bulunuyor. Firma
kaliteye odaklı üretimini sürekli
yeni teknolojik yatırımlar ile
destekliyor.
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Ç

Naci Çapan
Çapan Tekstil
Yönetim Kurulu Başkanı

apan Tekstil Boya firması 25 yıllık tecrübesiyle
Gaziantep’in önde gelen boya
firmaları arasında yer alıyor. 2005
yılında yeni kurdukları modern tesislerinde boyama sektörüne hizmet sunan Çapan Tekstil, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin 500
metrekarelik alan üzerinde üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Firma olarak
kuruldukları günden bu yana üretim
teknolojilerini sürekli yenilediklerini
belirten Çapan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Naci Çapan, “Kalite ve
güvenirlilikten ödün vermeden çalışan firmamız, her türlü elyaf boyama,
pamuk, akrilik, yün, polyester, tencel,
viskon, nope, kaşmir, naylon, penye,

Kalite kadar çevreye de önem veren
bir firma olduklarını belirten Naci
Çapan, “Gerek dış görünümü gerekse çevre düzenlemesi açısından da
örnek sayılabilecek bir tesise sahibiz.
Çünkü Çapan tekstil Boya, kalite
kadar, çevreye de önem vermekte.
Çapan Tekstil Boya uluslararası geçerliliğe sahip olan Hohensteın ÖkoTeks sertifikasını alarak kalitesini
onaylamıştır. Yeni yatırımlar konusunda, tesisimizi sürekli modernize
hale getirmek, teknolojinin getirdiği
yenilikleri takip edip tesisimize kazandırmak ana misyonumuz arasında
bulunuyor” diyor.
Enerji maliyetlerinin üretici firmaları
zorlayan başlıca etkenler arasında olduğuna değinen Naci Çapan, “Cojen
sistemi tüm üretici firmalar için kaçınılmaz bir zorunluluk olarak önlerine
çıkmaktadır, bunun yanı sıra mevcut
sistemin getirdiği enerji maliyetlerine
asgari ye indirebilmek için bir takım
tasarruf tedbirleri uygulamaktayız”
diyor. Çapan Tekstil’in müşteri portföyü arasında melanj ve renkli iplik
üretimi yapan firmaların olduğuna
değinen Çapan, “ Hammaddeden başlayıp ürün aşamasına kadar her türlü
bilgi, beceri, potansiyeli olan tekstilin
ülkemiz için istihdam ve endüstri
odağı olmasına rağmen bir Tekstil Bakanlığının hala olmaması düşündürücü. Bu da doğal olarak ülkemiz adına
dünya bakış açısında bir markalaşma
yarışında bizi geride bırakıyor” diyor.

bölgesel yaklaşımlar - bursa

NİLBA TEKSTİL KALİTESİNİ
STANDARTLAŞTIRIYOR

Nilüfer Organize Sanayi
Bölgesi’nde dokuma kumaş
üretiminde önemli bir firma
olan Nilba Tekstil, geniş makine
parkuru ve yenilikçi yaklaşımlar
ile üretim yapıyor. Firma,
ürettiği ürünlerin kalitesini
artırmak için özellikle boyahane
çalışanlarına yalın üretim
eğitimleri veriyor.

N

ilba Tekstil 1996 yılında
Bursa’da bayan giyim de dokuma kumaş üretimine yönelik
kurulan bir firma. Firma, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 18 adet dokuma
makinesi, 10 adet ht boyama makinesi,
4 adet ht numune boya makinesi, 1 adet
ramöz, 1 adet, printair, 1 adet fırça ve
4 adet kalite kontrol makinesi ile düz
boya yapmakta. Firma ayrıca 2 adet dijital baskı makinesi ile de transfer baskı
yapıyor. Nilba Tekstil’in önümüzdeki
dönemde dokuma makinesi yatırımı
yapacağı firma yetkilileri tarafından
kaydediliyor. Giyimlik kumaşlarda yeni
elyaf çeşitleriyle farklılık yaratma konularında çalışmalar yürüten Nilba Tekstil,
devamlı arayış içerisinde bulunuyor.
İthal iplikler ile farklı kumaşlar yapan
firma daha çok tabi elyaf görünümündeki iplikler ve Bİ- komponentli iplikler
ile üretimini hızla arttırmakta. Özelikle Bursa’da kumaş kalitelerinin 100
gramdan 350 grama kadar değiştiğini
belirten Nilba Tekstil yetkilileri, bundan
dolayı her kalitenin oturmasının zaman
aldığına vurgu yaparak kendi boyahanelerinin standartlarının artması daha bil-

gili personellere sahip olmak için yalın
üretim eğitimleri aldıklarını aktardılar.
2 adet transfer baskı makinesine sahip olan Nilba Tekstil, yaşanacak gelişmelere göre makine sayılarının da
arttırılması planlanıyor. Nilba Tekstil
yetkilileri yeni çıkan teknolojileri takip ettiklerini , buharlama ünitesinin
küçüldüğünde dijital baskıya sıcak
baktıklarına vurgu yaptılar. Çevre İnsan mevzuatı, Türkiye’de yasaların
ve markaların direktifleri ile oluşuyor.
Nilba Tekstil’de hizmet verdiği markaların denetiminde bulunuyor devamlı.
Firmanın çevreye duyarlı danışmanlar
ile çalıştığını belirten Nilba Tekstil
yetkilileri, çevre ve insan sağlığı konusunda çok dikkatli davrandıklarını
belirterek Organize Sanayi Bölgesi
içinde üretim yaptıkları için de kendilerinin şanslı olduklarını kaydettiler.
Türk kumaşının gelecekte dünyadaki
konumlanması üzerine Nilba Tekstil
yetkililerinden umutlu bir yanıt alıyoruz. Zaman zaman piyasanın durgun
görünmesine rağmen bulundukları
bölgenin avantajlı olduğunu kaydediyorlar. Avrupa’da Türk malının çok
geçerli bir konumda olduğunu belirten firma yetkilileri, kalite ve Ar-Ge’ye
yönelik yoğun çalışmaları olduğunu
ayrıca yalın üretime yönelikte yatırım
yaptıklarına dikkat çekerek Uzakdoğu ülkelerindeki üreticilerin sözünü
ettikleri kavramlardan çok uzak olduklarına vurgu yapıyorlar. Firmayı
Avrupa ülkeleri konusunda avantajlı
konuma getiren etmenlerden biri
coğrafi yakınlık çünkü dünyada ortaya
çıkan hızlı moda kavramı ile hız çok
önemli bir konuma gelmiş durumda.
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği’nden de yalın üretime katkı
verecek sempozyum tarzında çalışmalar beklediklerini belirten Nilba Tekstil yetkilileri, sektörde ara eleman ve
düz çalışan eleman sorunun had safhada olduğunu belirterek, bu sorunun
aşılması için üniversiteler ile işbirliği
yapılmasının önemine vurgu yaptılar.

Tekstil terbiye
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YEŞİM, BURSA EKONOMİSİNE
GÜÇ KATIYOR

Ev tekstili üretimi ile faaliyete
başlayan Yeşim Tekstil, bugün
ev tekstilinin yanı sıra hazır
giyim sektöründe de dünyaca
ünlü markalar için üretim
yapıyor. Firma, dünyada hazır
giyim sektöründe aynı çatı
altında iplikten mamul ürüne
kadar tüm işlemleri kendi
bünyesinde yapabilen en
büyük dört entegre tesisten biri
konumunda.
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983 yılında 76 çalışanı ile 13 bin
metrekarelik bir alanda Bursa’da
üretime başlayan Yeşim Tekstil
bugün, 340 bin metrekarelik bir alanda, 3 bini kendi bünyesinde, geri kalanı
da birlikte çalıştığı fason firmalarda
olmak üzere toplam 10 bin kişiye istihdam sağlıyor. 32 yıl önce ev tekstili ile
üretime başlayan firma bugün ev tekstilinin yanı sıra hazır giyim sektöründe
de dünyaca ünlü markalar için üretim
yapıyor. Yeşim Tekstil’in, günlük üretim kapasitesi 50 ton örme, 100 ton
boyama, 100 bin metre baskı ve 150
bin adet hazır giyim ile 100 bin adet ev
tekstilidir. Yeşim, dünyada hazır giyim
sektöründe aynı çatı altında iplikten
mamul ürüne kadar tüm işlemleri
kendi bünyesinde yapabilen en büyük
dört entegre tesisten biri olmasının
yanı sıra, Türkiye’de yarattığı istihdam
alanıyla da en büyük firmalar arasında yer alıyor. 2005 yılından bu yana
Nike markasının üretim partneri olan
Yeşim Tekstil, bu markanın yanı sıra

Burberry ve Esprit ile, ev tekstilinde
ise Matheis-Schlafgut gibi firmalarla
stratejik ortaklık yapmakta. Yeşim ayrıca Zara, Hugo Boss gibi markalara da
üretim yapmakta. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ile çalışıyor. Türkiye’deki
üretim tesislerinin dışında Moldova
ve Mısır gibi ülkelerde fason üretim
yaptıran Yeşim Tekstil’in 2014 yılı
ihracat rakamı 256 milyon dolar. 32
yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştiren Yeşim Tekstil, Amerika,
Almanya, İngiltere, Hollanda, İspanya,
İtalya, Rusya ve Japonya’ya ihracat
yapıyor.

Yeşim, Bursa’nın en önemli
markalarından biri

Yeşim Tekstil yarattığı istihdam, yaptığı ihracatla birlikte yan sanayiyi de
besleyerek Bursa ekonomisinin nabzını tuttuğunu belirten Yeşim Tekstil
Ceo’su Şenol Şankaya, “Hazır giyim ve
ev tekstili üretimi yapan bir fabrika
olmasının yanı sıra yemekhanesinde

yenilen ekmekten ve tükettiği birçok
yiyecekten dolayı diğer iş alanlarında
iş yapan firmalar da hesaba katıldığında yaklaşık 200 firmanın odak noktası
konumundayız. Ayrıca çalışanlarının
esnaftan yaptığı alışveriş de düşünüldüğünde Bursa ekonomisinin yapı
taşlarından biri konumunda firmamız.
Yeşim Tekstil sadece Türk tekstil sektörüne değil, aynı zamanda bugünün
küçükleri, yarının büyükleri olacak
gelecek neslin yetişmesine de öncülük
ediyor. Bünyesinde yer alan kreşle çalışanlarının çocuklarına ücretsiz kreş
imkanı sağlıyor. Yeşim kreşinde 0-6
yaş grubunda yaklaşık 300 çocuk ücretsiz bakılıyor. 2003 yılında kurulan
Yeşimspor’la da Bursa’daki çocuklara
spor yapma imkanı sağlayan Yeşim
Tekstil, istihdamın dışında da Bursa’ya
sosyal bir değer de katıyor. Yeşim
Tekstil geçtiğimiz Mayıs ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “çalışma hayatında toplumsal
cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi” çalışmaları kapsamında yapılan yarışmada
Türkiye’de en iyi 2. firma seçildi” dedi.
Yeşim Tekstil’in, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin
en büyük şirketlerini belirlemeye
yönelik yapılan araştırma sonucunda,
Türkiye 2013 yılı ihracatında 60 bin
ihracatçı firma arasından ilk 100 firma
içine girdiğini belirten Şenol Şankaya,
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “500
Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde Yeşim Tekstil'in 274. sırada yer aldığını
söylüyor. Uludağ Tekstil İhracatçıları
Birliği’nin düzenlediği “İhracatın Yıldızları” ödül töreninde Yeşim Satış

Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları’na
“Başarı Ödülü” verildiğini belirten
Şankaya, “75 firmanın 2013 yılındaki
ihracat performanslarına göre altın,
gümüş ve bronz olmak üzere 3 kategoride ödül aldığı gecede, Yeşim birinci olarak, “İhracat Başarı Ödülü”nün
sahibi oldu” dedi.

Yeşim, global bir aktör oldu

Yeşim Tekstil’in ev tekstili grubundan
yuvarlak örme grubuna geçerek hazır
giyime yönelmesinin bugünkü konumunda önemli bir adım olduğu kaydediliyor. Dünya devi Nike ile üretimde
partnerlik yapması ardından birçok
ünlü markayla işbirliği içine girmesi de
önemli bir mihenk taşı oldu. 2000 yılında firma bünyesinden günlük 6 bin
ton su arıtma kapasitesi olan arıtma
tesisini kurması ve bu alanda öncülük
yapması da çevre konusunda önemli
bir adımdı. Sosyal uygunluk çalışmalarını kurumsallaştırmaları ve 2006
yılında sektörde dünyanın en prestijli
sosyal uygunluk belgesi olan SA 8000
belgesini firmanın alması da yeni bir
süreci başlattı. Şenol Şankaya, Yeşim’i
global bir firma yapmak için günbegün
atıkları adımların, kalite, sosyal uygunluk, çevre, hız, maliyet gibi kriterleri
iyileştirme adına yaptıkları tüm çalışmaların kendilerini bugünlere getirdiğine vurgu yapıyor. Yeşim Tekstil’in
yüksek teknoloji ile ürettiği kaliteli
ürünlerinin yanı sıra çevre ve sosyal
uygunluk standartlarının çok yüksek

Şenol Şankaya
Yeşim Tekstil CEO’su

olması, bu anlamda uluslar arası alanda birçok prestijli belgeye sahip olması, müşterinin taleplerine hızlı bir şekilde cevap verecek şekilde yalın üretim
ve yönetim modelini yapılandırması ve
global üretim ağı da sektörde firmayı
ayrıcalıklı bir konuma taşıyor. Ayrıca
Ar-Ge faaliyetleri, inovatif kumaşları
da Yeşim’i katma değeri yüksek ürün
üretebilen üreticiler kategorisinde üst
noktalara taşıdı.

Yeşim Tekstil, günlük 50 ton
örme, 100 ton boyama, 100 bin
metre baskı ve 150 bin adet hazır
giyim ile 100 bin adet ev tekstil
ürünü üretiyor. Firma, 340 bin
metrekarelik bir alanda, 3 bini
kendi bünyesinde, geri kalanı da
birlikte çalıştığı fason firmalarda
olmak üzere toplam 10 bin kişiye
istihdam sağlıyor.
Tekstil terbiye
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Gelecek 5 yılda
30 milyon dolar yatırım

2014 yılında 256 milyon dolarlık ihracat yapan Yeşim Tekstil önümüzdeki
5 yılda 30 milyon dolarlık yatırım yapmayı ve bu yatırımları da yine kendi
sektöründe ve Türkiye’de yapmayı
planlıyor. Daha çok mevcut yapısıyla
kaynaklarını ve kapasitesini daha verimli kullanarak ve fason firmalarda
üretim yaptırarak büyümeyi hedefliyor. Ayrıca mevcut pazarından da daha fazla pay almaya dönük çalışmalara
ağırlık verecek. Yeşim’in üretimdeki
marka gücü önümüzdeki 5 yılda daha
fazla hissedilecek. Özellikle sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmalar
gittikçe önem kazanacak. Yeşim gibi
sosyal sorumluluğu, çevre duyarlılığı
yüksek, insana, çalışanına değer ve
saygı gösteren firmaların önümüzdeki
yıllarda çok daha fazla tercih edilecek.
Ayrıca firma 2023 hedefleri ile ilgili 6.
bölgeleri analiz ediyor ve izliyor.

İnovatif kumaşlar farklılık
ortaya koyuyor

Yeşim Tekstil’in, dünyaca ünlü markalara üretim yapan kendi sektöründe
sadece Türkiye’nin değil dünyanın
en büyük entegre tesislerinden biri
olduğunu belirten Şenol Şankaya,
“Firma olarak birçok alanda kendimizi
farklılaştırarak müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya büyük önem
veriyoruz. Üretim penceresinden
bakarsanız özellikle örme, boyama ve
baskı alanında uyguladığımız yüksek
teknoloji standardındaki üretim sistemimiz bizi farklılaştıran ve bize değer
katan önemli bir özelliğimiz. Ar-Ge
ekibimizin çalıştığı farklı özelliklere
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Ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ile
çalışan Yeşim Tekstil, Türkiye’deki
üretim tesislerinin dışında
Moldova ve Mısır gibi ülkelerde
fason üretim yaptırıyor. Firmanın
2014 yılı ihracat rakamı 256
milyon dolar. Firmanın 32 yılda
yaptığı ihracat rakamının toplamı
ise 5 milyar dolar.

sahip teknolojik, çevreci ve kreatif
özellikteki inovatif kumaşlar bizim
güçlü yönümüz. Yeşim olarak inovatif
çalışmalara, müşteri istekleri ve beklentisi doğrultusunda Ar-Ge ve Ür-Ge
çalışmalarına büyük önem veriyoruz.
İnovatif yönümüzü yansıtan leke ve su
tutmayan kumaşlar, birçok özelliği bir
arada bulabileceğiniz hybrid kumaşlar,
Ar-Ge ekibimizin ilk başta göze çarpan
çalışmaları arasında yer alıyor diyebiliriz.

Yalın üretime geçen ilk hazır
giyim firması

2006 yılında Türkiye’de hazır giyim ve
konfeksiyon sektöründe “yalın üretime” geçen ilk firmanın Yeşim Tekstil
olduğuna değinen Şenol Şankaya,
“Yalın üretim bildiğiniz gibi otomotiv
ve elektronik sektörlerinde kullanılan
bir iyileştirme metodu… Biz bunu
sektörümüze uygulayarak çığır açtık,
krizleri de bu üretim biçimiyle aştık.
Yeşim Tekstil çok özel bir müessese.
Çalışanıyla bütünleşmiş, “Önce İnsan”

politikasını her bölümünde, her kademesinde sözde değil özde uygulayan,
insana olan saygı ve sevgi üzerine
kurulmuş bir firma. Müşterilerimizin
dünyanın her yerinde aradığı etik
değerler, insan ve çevreye saygılı üretimi biz Yeşim Tekstil olarak 32 yıldır
yerine getiriyoruz. Daha doğrusu
Yeşim’i bu değerler üzerine kurduk…
Üretimde ve kalitede sürekliliği ancak bu etik değerlere sahip çıkarak
sağladık. Çok sıkıntılı süreçlerde bile
kaliteden, zamanında teslimattan
ödün vermedik. Bunun meyvelerini de
aldık, zor günlerimizde müşterilerimiz
hep yanımızda oldu. “Önce İnsan”
felsefemiz doğrultusunda yaptığımız
uluslararası standartlarda uyguladığımız ve bunu dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan SA 8000 belgesi
ile belgelendirdiğimiz sosyal uygunluk
çalışmalarımız, “Yeşil Fabrika” anlayışı
doğrultusunda yaptığımız doğaya dost
çevreci üretim sistemimiz, çalışanınını
ve toplumu kucaklayan sosyal sorumluluk projelerimiz bizi sektörde farklı
kılan ve liderlik ettiğimiz çalışmalarımızın başında geliyor. Tüm bu çalışmalarımızı da Global Compact (Küresel
İlkeler Sözleşmesi) gibi uluslararası
bir network ağına dahil olarak tüm
dünyayla şeffaf bir şekilde paylaşma
sözü verdik. Son beş yıldır bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmaların detaylı
raporunu internet ortamında herkesle
paylaşıyoruz” dedi.

Yeşim Tekstil,
sürdürülebilirliğini 4'üncü kez
tescilledi

Sosyal Uygunluk konusunda dünyanın
en prestijli belgesi olan SA 8000 bel-

gesini Yeşim Tekstil 4. Kez yenileyerek, Türkiye’de hazır giyim sektöründe
bu belgeyi alan ilk firma olup, tam 9
yıldır sürdürülebilirliğini devam ettiriyor.

Yeşil fabrika…

Yeşim olarak kanunen istenen arıtma
tesisine sahip olmaları, çevresel uygulamalar kapsamında aldıkları ulusal
ve uluslararası belgelerin yanı sıra
gönüllü olarak birtakım çalışmalar da
yaptıklarını belirten Şenol Şankaya,
“Bu kapsamda yapılan çalışmaların başında enerji, su ve ısı tasarrufu ile ilgili
projeler geliyor. Doğaya dost üretimi
ilke edinen firmamız bu kapsamda
2008 yılında Enerji Bakanlığının “Sanayide Enerji Verimliliği” konulu proje
yarışmasında 1. oldu. Yeşim Tekstil’in
üretimde kullandığı tüm malzemeler,
çevreye zarar vermediği uluslararası
belgelerle ispatlanmış olan firmalardan satın alınmakta. Ayrıca Yeşim
Tekstil’de üretilen tüm ürünlerde kullanılan malzemelerin çevreye ve insan
sağlığına zarar vermediğini ispatlayan
Öko-Teks Standart 100 adlı belgeye
de sahip. Yeşim Tekstil olarak elimizden geldiğince, ürettiğimiz ürünlerin
kendi yaşam döngüsünde çevreye zararlı etkisini azaltmak istiyoruz. Bunun
için de kaynakları daha az tüketerek,
ürünleri tekrar kullanarak, yeniden
işleyip kullanışlı hale getirerek doğaya
dost üretim için alternatif çalışmalar
geliştirmeye çalışıyoruz. Firmamız
2001’den bu yana sürdürdüğü organik
üretimini geçtiğimiz yıllarda aldığı
organik üretim sertifikasıyla belgelendirdi. Ayrıca Yeşim Tekstil olarak bu
bilinci çalışanlarımıza, müşterilerimize

ve tedarikçilerimize yaymak için de
planlı ve sistematik olarak birtakım çalışmalar da yapıyoruz. Çalışanlarımızı
“yeşil fabrika” olma konusunda sürekli
eğitiyor ve onları bizim bu çabamıza
destek vermesi için bu çalışmaların
içerisine dahil ediyoruz” dedi.

Doğa dostu kumaşlar üretiliyor

Müşterilerine de çevre dostu ürünlere
yöneltmek için onlara organik, recycle
gibi doğa dostu kumaş alternatifleri
yaratıklarını belirten Şenol Şankaya,
“Bugüne kadar “e-fabric” adı altında
doğaya dost kumaşlar üreten firmamız, yaklaşık beş ay süren çalışmaların
ardından Yeşim Recycle markasını yaratarak Türkiye’de pamuklu kumaşta
geri dönüşümü uygulayan ilk firmalardan biri oldu. Bu konuda yaptığımız
kumaş çalışmalarını da Yeşim Organik
ve Yeşim Recycle olarak markalaştırdık. Yeşim Tekstil olarak sadece
üretimimizle değil, yaptığımız sosyal
sorumluluk projeleri ile de toplumdan
aldığımızı topluma veriyoruz” dedi.

Teknoloji ile entegre üretim

Ayrıca yine son üç yıldır Yeşim Tekstil olarak bünyelerinde Oracle ERP
projesini hayata geçirmeye odaklan-

Yeşim Tekstil, Ar-Ge ve Ür-Ge
çalışmalarına büyük önem veriyor.
Firmanın inovatif yönünü yansıtan
leke ve su tutmayan kumaşların
yanı sıra hybrid kumaşlar, ilk
başta göze çarpan çalışmalar
arasında yer alıyor.

dıklarını belirten Şenol Şankaya, “Teknolojiye yaptığımız bu yatırım bizim
iş alanımız açısından çok önemli. Bu
proje ile bütün üretim süreçlerimizi
anlık olarak izleyip bilgilere ve finansal sonuçlara anında ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yapının tam olarak işler hale
gelmesi bize hız kazandıracak. Bu proje bizim sektörümüzde bu kapsamda
uygulanan en büyük proje olmasından
dolayı da özellikle önemliydi bizim
için” dedi.

Yeşim’in başarısının kaynağı

Yeşim Tekstil’in bugünkü başarısının
temelinde geçmiş yıllardan beri müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri
ile kurduğu sağlam, dürüst, şeffaf
ve sürdürülebilir ilişkiler var. Ayrıca firma itibarına yaptığı yatırımla
da yıllardır hem Türkiye’de hem de
uluslararası pazarlarda tercih edilen
bir üretici markası oldu. Bu sağlam
altyapının üzerine günün koşullarına
göre hep yeni bir tuğla ekleyerek
güçlü bir kurum haline geldiklerini
belirten Şenol Şankaya sözlerine şöyle
devam ediyor: “Her zaman dünyadaki
trendleri yakından takip ederek kendimizi günün koşullarına uygun hale
getirmeye büyük önem verdik. Global
bir firma olma yolunda esnek üretim
ve yönetim anlayışımızla müşterilerimizle kurduğumuz kalıcı ilişkilerin de
bu başarıda önemli rolü oldu. Ayrıca
kurumsallaşma sürecine verdiğimiz
önemin de bu günlere gelmemizde çok
büyük etkisi oldu diyebiliriz. En önemlisi de biz bugünlere iyi bir ekiple, tüm
çalışanlarımızla hep birlikte geldik.
Onların bu yoldaki katkısı ve desteği
de asla yadsınamaz.”

Tekstil terbiye
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bölgesel yaptırımlar - uşak

GERİ DÖNÜŞÜMÜN
BAŞKENTİ UŞAK

Büyüklüğü 1,7 milyar dolar
olan Türkiye geri dönüşüm
sektörünün yaklaşık 1,2 milyar
dolarını Uşak sağlıyor. Uşak
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
tesisler, atık pet şişe ve tekstil
fazlası ürünleri geri dönüşüm
sürecine tabi tutarak iplik
üretimi gerçekleştiriyor.

T

ekstil sektörü, tarladan son
mamül oluncaya kadar; hasat,
pazarlama, nakliye, çırçır fabrikalarında işlenmesi, iplik fabrikaları,
haşıl hanesi, baskı ve boya fabrikaları,
kasar işlemleri, konfeksiyonu ve son
kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen
evrelerden dolayı çok yüksek bir
istihdam sağlamakta ve Türkiye’de
lokomotif sektörlerden olma özelliği
taşımakta. Otomotiv endüstrisinin
ardından en fazla ihracat yapan ikinci
sektör konumundadır. Uşak Ekonomisi denildiğinde ise akla gelen ilk
sektörlerden birisi de tekstil ve geri
dönüşüm sektörüdür. Geri dönüşüm
sektöründe Türkiye’nin en önemli ili
konumunda olan Uşak, tekstil telefi
ve pet şişeleri geri dönüşüm yoluyla
tekrar ülke ekonomisine kazandırmaktadır.

netim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, “
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde
geri dönüşüm ile terzihane ve konfeksiyon kırpıntılarının yeniden ülke
ekonomisine kazandırılmasını sağladıklarını ve Bölgede günde 120 ton
pet şişe ve bin ton tekstil fazlası, 500
ton ipliğe dönüştürülerek tarlasız pamuk üretimi yapıldığını belirtti. Terzihane ve konfeksiyon kırpıntıları şifonozlarda ve karnetlerde açılıp elyafa
dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor, bu elyafların bir kısmı dış pazara
satılırken, kalan kısmı günlük 500 ton
ipliğe dönüştürülüyor. 500 ton ipliğin
takriben 200 tonu ilimizde bulunan
battaniye ve kilim sektörlerinde değerlendirilirken, kalan kısmı ise çorap,
triko, kumaş vb. sektörlerde kullanılması için yurt içi ve yurt dışı pazarlara
gönderildiğini” belirtti.

Geri dönüşümden günde
500 ton iplik

“Tarlasız Pamuk Üretiyoruz”

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yö-
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Yılda 365 bin ton pamuğun tarlada yetişmesi durumunda ortalama

1 milyon 500 bin dönüm arazinin
gerekli olduğunu kaydeden Ali Yıldırım, Türkiye'de toplam 900 bin ton
civarında pamuk üretildiğini ancak
bu rakamın son yıllarda 450 bin ton
civarına düştüğünü aktardı. Başkan
Yıldırım, “Uşak'ta geri dönüşüm ile
yeniden ekonomiye kazandırılan ve
hayat verilen tekstil telefinin önemi
bu mukayeseyle daha net anlaşılabilir. Uşak olarak “Tarlasız Pamuk Üretiyoruz” sloganı ile hareket ediyoruz.
Büyüklüğü 1,7 milyar dolar olan Türkiye geri dönüşüm sektörünün yaklaşık 1,2 milyar dolarını Uşak sağlamakta. Görüldüğü üzere geri dönüşüm
sektörü ülke ekonomisinde oldukça
önemli bir paya sahip. Bu nedenle de
devletimizden her platformda sadece
Uşak’taki geri dönüşüm firmaları için
değil, bu sektördeki tüm firmalarımız
için ciddi teşviklerin sağlanmasını
talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Yurt dışından Pet şişe ve tekstil telefi
İthal edildiğini belirten Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Yıldırım, özellikle pet
şişe ve tekstil telefleri ile ilgili gerekli
düzenlemelerin yapılması halinde
ithalatın önüne geçilerek, yılda 7 milyon dolar civarındaki ülke giderinin
ekonomimize kazandırılabileceğini
belirtti.

Üretim için bürokrasi azalmalı

Sektörün sorunlarına da değinen
Ali Yıldırım, “Avrupa Birliği Uyum
Müktesebatı çerçevesinde sanayi,
iş sağlığı ve işçi güvenliği, çevre ve
daha birçok konuda mevzuatlar ve
yönetmelikler çok hızlı değişmekte
ve yenilenmekte. Bu değişim özellikle
sanayiciye yani üretici sektöre ağır
sorumluluklar yüklemekte ve sanayiciye hizmet amacıyla çalışan OSB
Yönetimlerini de oldukça zorlamakta.
Bugün Avrupa ülkelerini göz önüne
aldığımızda, ekonomilerinin gerilediğini, işsizliğin gün geçtikçe arttığı
görülüyor. Avrupa’dan ithal yasalarla
ülkemiz ekonomisinin gelişeceğini,
özellikle sanayi sektöründe istihdamın artacağını, hedeflenen ihracat
rakamlarına ulaşılacağını beklemenin
yanlış olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Bin yıllara dayanan sosyal ve ticari
tarihi ile tekstil ve konfeksiyon sek-

Ali Yıldırım
Uşak OSB YK Başkanı

törü ile çok daha güçlü bir Uşak için,
Uşak Organize Sanayi Bölgesi olarak
üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirten Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Yıldırım, ülke ekonomisine katkı
sağlayan, sağlıklı ve düzenli bir kent
olmak adına geri dönüşümden hammadde üreten, "Türkiye'nin Yükselen
Yıldızı " olan Uşak Organize Sanayi
Bölgesi'nin, geri dönüşüm sektörü ile
Türkiye ekonomisine katkı sağlayan
bir cazibe merkezi haline geldiğinin
altını çizdi.

Uşak OSB’de günde 120 ton pet
şişe ve bin ton tekstil fazlası, 500
ton ipliğe dönüştürülüyor. 500
ton ipliğin yaklaşık 200 tonu
Uşak'taki battaniye ve kilim
sektörlerinde değerlendirilirken,
kalan kısmı ise çorap, triko, kumaş
gibi sektörlerde kullanılması için
yurt içi ve yurt dışı pazarlara
gönderiliyor.

Tekstil terbiye
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röportaj

HAZIR GİYİMDE
GLOBAL BİR MARKA: KOTON
satış mağazası Almanya’nın Münih
şehrinde faaliyete geçirdi. 1996 yılından bugüne kadar Koton, yurtdışı
mağazacılık ve ihracat operasyonunda
da gelişmeler kaydederek dünyanın
önemli noktalarında mağazalar açtı.
Temmuz 2012’de Turkven’e ait Hollanda Merkezli yatırım fonu Nemo
Apparel BV ile gerçekleştirmiş olduğu
ortaklık anlaşması ile Türkiye merkezli
bir dünya markası olmanın ilk adımlarını atan Koton, Atina, Dubai, Bükreş,
Moskova dahil dünyanın önemli şehirlerinde de yer alıyor. Koton’un bugün
263'ü Türkiye'de, 137'si yurtdışında
olmak üzere 25 Ülkede 394 mağazası
bulunuyor.

Yılda 30 bin yeni model

Yılmaz Yılmaz
Koton Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’de 260, yurtdışında
134 olmak üzere toplam
394 mağaza ile konfeksiyon
sektöründe yer alan Koton,
2018 yılında kutlayacağı
30’uncu yılında 780 mağaza
ve 6 milyar TL ciro hedefliyor.
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K

oton’un ticari hayatı, 1988
yılında Kuzguncuk’ta Gülden
Yılmaz tarafından açılan, 2
bin dolar sermayeli, 25 metrekare
büyüklüğünde bir mağaza ile başlıyor.
İkinci mağaza, 1991 yılında İstanbul
Beşiktaş’ta açılıyor. 1992 yılında
Merter’deki ilk toptan satışını yapan
Koton mağazası ve yine 1992’de ilk
Koton imalathanesi açılıyor. 1995’de
tasarım bölümünü ve üretim tesislerini kuran firma, 1996’da yurtdışındaki ilk satış noktası olan toptan

Koton’un 2014 yılında 60 milyon ürün
satışı gerçekleştirdiğini belirten Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz
Yılmaz, “Ürün kalitesini ve çeşitliliğini
özgün tasarım çizgisi ile birleştirerek güncel moda ve trendleri içeren
günde 80 adet yılda 30 bine yaklaşık
yeni modeli, müşterilerinin beğenisine sunuyoruz. Ürün gruplarımız
arasında Koton Kadın, Koton Erkek,
Koton Kids, Koton Baby, Koton Büyük Beden, Koton Beachwear, Koton
Accessories, Koton Partywear, Ole by
Koton, Koton Sport, Koton Beauty ve
Koton Lingerie koleksiyonlarının yanı
sıra, İstanbul, Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın tişörtleri koleksiyonu gibi
özel projelerde yer alıyor. Koton her
yıl Hakan Yıldırım, Bora Aksu, Jean
Pierre Braganza Tuba Ünsal ve Dilek
Hanif gibi yerli yabancı tasarımcı ve
ünlü isimlerle designer's Line koleksiyonu sunuyor” diyor. Koton 300’yi
aşkın genç ve tecrübeli çalışandan
oluşan tasarım ekibi ve 7 bin 200'den
fazla çalışan ile sunduğu sıra dışı ve
ferah mağaza ortamlarıyla hedeflediği
müşteri grubu için de rakipsiz hale gelmiş ve alışveriş merkezlerinde trafiği
arttıran, benzeri olmayan bir konsept
yaratmayı başarmış durumda.

Hedef 780 mağaza

Markanın 2014'te yüzde 44 büyüdüğünü açıklayan Yılmaz Yılmaz,
şöyle devam etti: "Marka ve tasarım
kadrosunu büyüterek çeşitliliği artırmak, müşteriyi anlamak, büyük
ölçekli mağazalar oluşturmak gibi yeni
stratejik yaklaşımlarla kendini sürekli
yenileyen bir dönüşüm içindeyiz."
Yılmaz, Koton'un 30'uncu yılını kutlayacağı 2018'de, 780 mağaza ve 6
milyar TL'lik cirosu olan bir marka olmayı hedeflediğini de kaydederek, şu
anda Türkiye'de 260, yurtdışında 134
olmak üzere toplam 394 mağazayla
faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Krizlere markalaşma ile
cevap veriyor

Yılmaz Yılmaz, perakende
sektörünün önündeki riskleri de değerlendirdi. Global risklerde ilk sıraya
AB-ABD Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı olarak adlandırılan serbest pazar kurma
girişimini koyan Yılmaz,
ihracat pazarlarında
mağazalaşma girişimlerinin sürdürülmesinin
ise sektörün güçlü
yönlerinin başında
geldiğini söyledi.
"Nitekim akut
global kriz devam ederken,
markalaşmaya
yapılan yatırım, pazarlarda
kalıcı
olmak
adına sergilenen
önemli bir duruş
oldu. Pazar çeşitlemesi konusunda dengeli
yatırım yapan markalar
da bu dalgalanmalar
sırasında daha az
zarar görüyor" diyen
Yılmaz, iç pazardaki
cironun, dışarıdaki
gelişmeler karşısında
sektörün daha dirençli
olmasını sağladığını
vurguladı.

“Türk Markası” kavramı doğdu

Yılmaz Yılmaz, 2000'li yıllardan sonra
markaların başta AB ülkeleri olmak
üzere yakın coğrafyada mağazalar
açmasının sektör adına çok önemli bir
gelişme olduğunu söyledi. Bu atılımın,
kurumsallaşmaya yapılan yatırımlarla Türk hazır giyim sektörüne olan
ilgiyi de artırdığına değinen Yılmaz,
"Sektör bu doğrultuda yerli yabancı
yatırımcıların satın alma ve ortaklık radarına girmiş oldu. Türk Malı
vurgusu Türk Markası ifadesi ile yer
değiştirdi. Yani 'Made in Turkey'den,
Türk Markaları devrine geçildi. Türk
tekstil perakende markaları, yurtdışındaki her bir mağazası ile ülkemize
çok büyük değerler katar hale geldiler" diye konuştu.

Rotayı Avrupa Birliği’ne
çevirecek

Türk markalarının yurtdışı açılımında
hızlandığını anlatan Yılmaz Yılmaz, 3
yıl sonra 10 markanın ihracatının 4-5
milyar dolara çıkacağını, bunun yüzde
15’ini ise Koton’un gerçekleştireceğini
belirtti. Yılmaz, yeni rotalarının ise petrole bağımlı pazarlardaki sıkıntılar nedeni ile Orta ve Batı Avrupa olacağını
söyledi ve 2016’da Almanya, İngiltere
ve Fransa’ya gireceklerini belirtti. Şirket, 2015'te Fas ve Hırvatistan pazarına girecek. 4,5 milyon çift ayakkabının
yüzde 80’ini yurt dışında üreten mar-

ka, yaz itibariyle üretimde Türkiye’nin
payının yüzde 80’e çıkaracak.

2015’te 149 milyon dolar yatırım

Koton, 2015’te yine mağaza yatırımlarına devam edecek. 67 mağaza açacak
olan şirket, mağaza başına 1,5 milyon
dolar yatırım yapacak. 44 bin metrekare ile Türkiye’nin en büyük depo
yatırımlarından birini gerçekleştireceklerini de dile getiren Yılmaz Yılmaz,
bunun için de 15 milyon dolar harcayacaklarını belirtti ve 2015’i 149 milyon
dolarlık yatırım ile kapatacaklarını söyledi. 2014’teki önemli çalışmalarına da
değinen Koton Yönetim Kurulu Başkanı, 75 milyon TL olarak hesapladıkları
tahvil borçlanması gerekleştirdiklerini
ama 150 milyon TL’lik talep aldıklarını
belirtti. Bunun kendilerine olan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden
Yılmaz, önümüzdeki yıl yurtdışı tahvil
ihracı gerçekleştireceklerini belirtti.

“Türk Malı vurgusu Türk Markası
ifadesi ile yer değiştirdi. Yani
'Made in Turkey'den, Türk
Markaları devrine geçildi. Böylece
Türk tekstil perakende markaları,
yurtdışındaki her bir mağazası ile
ülkemize çok büyük değerler katar
hale geldi."

Tekstil terbiye
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çevresel yaklaşımlar

EKOTEKS LABORATUVARI İLE
GÜVENLİ GELECEK
1998 yılında İstanbul Hazır
Giyim Konfeksiyon ve
İhracatçılar Birliği’nin (İHKİB)
yatırımıyla kurulan Ekoteks
Laboratuvarı, tekstilde
mükemmelliğe giden yolda
kendinden emin adımlarla ve
ardından sürdürülebilir izler
bırakarak ilerlerken, farklı
sektörlerdeki kalite kontrol ve
test ihtiyacını karşılayabilmek
amacıyla yeni hizmet sahaları
açıyor.

A

lanında deneyimli ve dinamik
kadrosuyla tüm kumaş, dikili
ürün ve aksesuarları hassasiyetle test etmekle birlikte dünya
çapında 3 binin üzerinde uluslararası
ve lokal kuruluşlara hizmet vermekte.
Ekoteks Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından
AB-0583-T numarası ile TS EN ISO/
IEC 17025 standardına göre akredite
olmuş durumda. Fiziksel, Kimyasal,
Mikrobiyolojik testler, Yanmazlık ve
farklı performans testleri gibi birçok
test kategorisinde, her türlü Tekstil
ve Deri mamul ürünlere Ekoteks, 17
yıldır verdiği hizmetlerle sektörün güvenini kazanmış, her geçen gün kendini yenileyerek tüm tekstil firmalarına en doğru hizmeti, en hızlı servisle,
en uygun fiyatlarla sunarak kuruluş
amacına yönelik çalışmalarına devam
etmekte.

Tekstilde mükemmelliğe
giden yol

Ekoteks’in Türkiye’de, tekstil mikrobiyolojisi alanında faaliyet gösteren
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ilk ve tek akredite kuruluş olduğunu
belirten Ekoteks Teknik Müdürü
Sevim Atmaca Razak, “Bu faaliyet
alanında dünyada sayılı akredite laboratuvarlar arasında yer almaktayız.
Anti-bakteriyel kumaşların ön plana
çıktığı günümüzde, Ekoteks kendi
bünyesinde akredite olarak gerçekleştirdiği mikrobiyoloji testlerinde,
hem verdiği hızlı servis hem de uygun
test ücretleri ile sektörü destekleme
amacına hizmet ediyor. Laboratuvarımız 2009 yılında müşteri talepleri
doğrultusunda tüketiciyi korumak
adına ürün sertifikalandırma hizmeti
de vermeye başlamıştır. İlk firma
belgelendirmesini Royal Halı ile gerçekleştirmiş olup farklı sektörlerden
gelen sertifika taleplerini de karşılamaya devam ediyoruz” diyor.
İstanbul üniversitesi ile birlikte yaptıkları proje kapsamında test yöntemi geliştirerek Saray Halı’ya 2012
yılında “Ortam Havasını İyileştiren
Halı” sertifikası verdiklerini belirten
Sevim Atmaca Razak, “ABD’den
ithal edilen veya ülke içinde üretilen

çocuk kıyafetlerindeki kurşun ve
kimyasalların miktarına sınırlandırma
getiren hükümlerini içeren ABD Tüketici Ürünleri Güvenliğini Geliştirme
Kanunu (CPSIA) gereğince 12 yaş ve
daha küçük çocuklar için hazır giyim
ürünleri ve oyuncak da dahil olmak
üzere bir çok ürün için, akredite olmuş kuruluşlardan kurşun içeriği ve
fitalatların kullanımı gibi çeşitli test
ve sertifikasyon zorunluluğu getirilmiş durumda. Bu kanuna istinaden
laboratuvarımız kurşun analizlerinde
ISO/17025 akreditasyonunun yanı
sıra, CPSIA onayını da alarak kurşun
testlerinde CPSIA onaylı laboratuvar
olarak sektöre hizmet vermektedir.
Ekoteks Laboratuvar güvenilirliğini
pekiştirmek ve tüm dünyada faaliyet
gösteren diğer laboratuarlar arasındaki yerini belgelendirmek amacıyla
uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından organize edilen birçok laboratuvarlar arası korelasyon çalışmalarına
ve yeterlilik testlerine katılmakta.
Laboratuvarımız, test ve gözetim
faaliyetleri statüsünün yanı sıra, Tüv

Austria Hellas’tan ISO 9001:2008
Kalite Yönetim sistemi belgesi de
alarak yönetim kalitesini belgelendirmiştir. Bu belge ile yönetim sistemini
de sertifikalandırarak, müşterilerinin
bugün ve gelecekteki beklentileri
doğrultusunda kendini geliştirmeyi
taahhüt etmiştir.
2014 / 15 sayılı Ekonomi Bakanlığı ve
İthalat Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, Bazı Boyar Maddelere
ilişkin Tebliği’ne istinaden ithal ürünlerde Azo boyar maddelerin denetimi
ve gözetiminde uygulayıcı olarak
görevlendirilmiştir. Ekoteks ayrıca
üretici/ihracatçı firmalarımızın haksız
rekabete maruz kalmamasına destek
vermekle birlikte, insan ve çevre
sağlığını tehdit eden yasaklı kimyasalların kontrolü ile Sosyal Sorumluluk
görevini de üstlenmekte” diyor.

Ekoteks’in hizmet yelpazesi
genişliyor

Ekoteks uzmanları artık oyuncak, emzik, biberon gibi çocuk bakım ürünleri, diş fırçaları, hijyenik pad vs gibi birbirinden farklı fakat kontrol edilmesi
zorunlu alanlarda da faaliyetlere başlamış durumda. Konusunda uzman kişilerle çalışan Ekoteks ‘e yeni faaliyet
alanlarında da güvenebilirsiniz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları
kapsamında ise Oyuncak, Kırtasiye,
Çanta, Ayakkabı, Bebek ve Çocuk
bakım ürünleri ile Tekstil ürünlerinde
yapılan denetimlerde Ekoteks onaylı laboratuvar olarak, talep edilen
standartlara uygun analiz işlemlerini
gerçekleştiriyor.

hinden itibaren fiyat avantajı sağlayarak başlıca misyonunu tamamlamıştır.
Ekoteks test hizmetlerinin yanı sıra,
her sene düzenlediği uluslararası
sempozyumlar, müşterilerine verdiği
teknik eğitimlerle, tekstil sektörünün
kalite standartlarının arttırılması ve
sektörün değerli üyelerinin testler
hakkında bilinçlendirilmesi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda,
katıldığı fuarlarda tüm ziyaretçilere
güncel bilgiler sunmakta, test gerekliliklerini ve önemini vurgulamaktadır.
Ekoteks çatısı altında gelenekselleşen
bu aktivite ile tekstil sektörünün
farklı bileşenlerini bir araya getirmeyi
başarmaktadır. Kamu ve özel sektör
temsilcilerini bir araya getiren bu organizasyonda, Ekoteks, Avrupalı alıcı
firmalarımızın temsilcileri, üretim
yapan tedarikçilerimiz, boya ve baskı
alanında faaliyet gösteren firmalarımız, Türkiye’de mağazalar zincirleri
olan yabancı firma temsilcileri ve kendi markalarımızdan oluşan çok renkli
bir mozaikten oluşan yoğun bir katılımcı ilgisi ile karşılaşıyor” diyor.

Ekoteks'in amacı,

• İnsan sağlığı ve çevreye zararlı
olabilecek tüm ürün ve kimyasalları
kontrol altında tutmak
ve tekstil kalitesinin yükseltilmesinde
aktif rol almak.
• Uluslararası standartlarda en doğru
test ve denetim sonuçları vermek.
• Firmalara, en kısa zamanda ve test
maliyetlerini en aza indirerek hizmet
vermek.

Sevim Atmaca Razak
Ekoteks Teknik Müdürü

• Tekstil ürünlerinin kalitesini istenen
seviyeye yükseltmek için en doğru
denetim servisini vermek.
• Dünyadaki gelişmeleri yakından
takip edebilmek ve bu bilgileri güncel
olarak sektöre aktarabilmek amacıyla
eğitim, ulusal ve uluslararası seminerler ve sempozyumlar düzenlemek.
Kalite politikamız doğru testi uluslararası gerekliliklere uygun olarak
yapmak ve müşteriye güvenilir bir
şekilde ulaştırmaktır.
Bu Güven’den hareketle, Ekoteks olarak, sektörümüze sadece ürün testlerini yapan bir Laboratuvar hizmeti
vermenin dışında, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında da desteklemeyi
sürdüreceğiz.

Güvenli ürün güvenli üretim

Günümüzde müşteri memnuniyetinin
en önemli unsurlarından birinin müşteri isteklerini anlayabilmek ve bu
doğrultuda gerekli olan yüksek kalitedeki servisi düşük fiyatlarla destekleyebilmek olduğunu belirten Sevim
Atmaca Razak, “Bu düşünceyle yola
çıkarak laboratuvarımızın kurulması
ile yabancı özel sektöre ait laboratuarlarda ki yüksek test ücretlerinin
makul seviyelere indirilerek piyasanın
regüle edilmesi ve ihracatçımızın fiyat
avantajı elde etmesi sağlanmıştır.
Ekoteks böylece sektöre kuruluş tari-

Tekstil terbiye

47

makale

DEGRADE BOYAMA

R
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karaboyacı
Süleyman Demirel Üniversitesi

Degrade boyama tekniğinin
uygulanma şekli, ürünler
üzerinde yarattığı etki ve diğer
boyama tekniklerinden farkını
Yardımcı Doçent Doktor
Mustafa Karaboyacı ele aldı.
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enkler tarih öncesi dönemlerden beri dünya üzerinde
yaşayan tüm kültürel gruplar
tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Bunun başlıca nedeni, renklerin insan yaşamını daha estetik ve
büyüleyici kılan doğal unsurlardan
biri olmasıdır. Duygular, tutkular,
mevsimler ve diğer insani nitelikler
insanoğlunun varoluşundan bu yana
renkler ile anlatılmaktadır. Öyle ki
MÖ 15.000 yıllarında yapılan mağara resimlerinde sarı, siyah, beyaz ve
kırmızı pigmentleri görmek mümkündür. MÖ 7.000’li yıllarda insanlar
sabit yerleşime geçmeye ve bununla
birlikte tarım yapmaya ve tekstil
ürünleri üretmeye başlamışlardır.
Bunun kanıtı olarak MÖ 3.000 yıllarına ait Hindistan ve Pakistan dolaylarında bulunan pamuklu kumaşlar
gösterilebilir. Boyamayla ilgili en
eski yazılı belgeler ise MÖ 2.600 yıllarına ait Çin’de bulunan belgelerdir.
O tarihten itibaren renk; sınıfı, ekonomik konumu ve tarzı ifade eden
bir araç olarak toplumun bir parçası
olmuştur. Örneğin tire moru uzun
süre sadece soyluların kullandığı bir
renk olmuş ve bu nedenle asil-soylu
anlamına gelen ”royal” olarak adlandırılmıştır. Tüm bu gelişmeler insanoğlunu yeni renk kaynakları bulmaya ve bunları bir madde üzerine
uygulamaya yönelik yeni arayışlar
içine sokmuştur. Venedik’te kumaşların çeşitli kompleks prosesler sonucunda farklı renklere boyanması
şehri, kumaş boyacılığının önemli
bir merkezi haline getirirken Venedik Cumhuriyeti’nin imparatorluk
olmasında da önemli rol oynamıştır.
Tekstil boyama konusundaki ilk teknik kitap olan Plictho 1548 yılında
Gioanventura Rosetti tarafından
Venedik’te yazılmıştır.
Görüldüğü gibi renklendirme işlemi
tarih boyunca önemli bir araştırma
ve ticaret konusu olmuş ve daha
renkli olana daha kolay ulaşma
çabası çeşitli boyama tekniklerinin

bulunmasına neden olmuştur. Yazımızın konusu olan degrade boyama
tekniği de bu yöntemlerden biridir.
Dilimize degrade boyama olarak
yerleşmiş bu terimin kelime anlamı
“parçalara ayırmak” yada “rengini
açmak” olarak Türkçeleştirilebilir. Uluslararası literatürde “space
dyeing” olarak adlandırılan yöntemi
kastetmektedir. “Space dyeing”
“multicolor dyeing” polychromatic
dyeing ya da dilimizde yerleştiği gibi
degrade boyama yöntemini tek bir
tekstil ürünü üzerine belirli aralıklar
ile farklı renklerin belirli bir desene
göre basılması olarak tanımlayabiliriz. Efekt tıpkı baskı yönteminde
olduğu gibi boyaların lokalize olarak
uygulanması ile elde edilir fakat
baskıdan farkı bu efektin boyamayla
elde edilmesidir. Tekstil ürününden
kastedilen kumaş, bobin, çile, iplik,
bant olabilir. Degrade boyalı ürün
sonrasında örme, dokuma ya da dekoratif amaçlı kullanılabileceği gibi
batik boyada olduğu gibi direkt olarak desen eldesinde de kullanılabilir.
Günümüzde aktif olarak kullanılan
space dyeing ya da degrade boyama
yöntemlerini beş ana gruba ayırabiliriz. Bu yöntemler:
• Ör – boya - sök yöntemi
• Çözgü ipliği ya da iplik baskı yöntemi
• Çile boyama yöntemi
• Bobin boyama yöntemi
• Kumaş, tafting ürünler, örgü giysiler boyama yöntemi (Batik) olarak
sınıflandırılabilir. Çile ve kumaş
üzerine uygulama yöntemleri birbirine benzerdirler. Bobin degrade
yönteminde bobinin içinden dışına
doğru ipliğin baskı boyu değiştiğinden günümüz kalite standartlarına
göre homojen bir üretim yapmak söz
konusu değildir. Homojen üretim
için ya sadece bobinlerin dış kısmını
kullanmak ya da dıştan içe doğru
kullandıkça ürünü farklı partilere
ayırmak gerekmektedir. İlk yöntem ekonomik olmadığı gibi ikinci

yöntem aynı siparişi dört-beş parti
halinde almak müşteri tarafından
kabul görmediği için bobin degrade
karlı ve cazip bir yöntem olmaktan
uzaklaşmıştır.

Degrade çile boyama yöntemi

Özellikle el örgü ipliklerinde ve halı
ipliklerinde yoğun olarak çile degrade yöntemi kullanılmaktadır. Ayrıca
dokuma içerisine efekt olarak atılan
fantezi ipliklerde de degrade boyalı
iplikler tercih edilmektedir. Çile
degrade ürünlerin pazar payı olması
nedeni ile birçok firma çile degrade
makinesi satın almaktadır. Fakat bu
makineler klasik boyama makineleri
gibi standart boyama şartlarına sahip değildir. Boyama prosesini etkileyen birçok faktör vardır ve bunların otomasyonu söz konusu değildir.
Çile degrade makinesi üzerine el ile
çile yüklenen taşıyıcı bir bant ve bu
bandın üzerinde çilelere farklı renkteki boya çözeltisini püskürtmeye
yarayan genellikle 36 adet nozuldan
oluşur. Nozulların hemen arkasında
çilelere boyaları emdirmek ve üzerlerinde fazla boyayı almak için bir
sıkma silindiri bulunur. Bu silindirin
hemen arkasında ise bir vakum
yer almaktadır. Bu vakumun amacı
sıkmadan sonra bant ile çile arasında sıkışan fazla boyayı emmektir.
Vakumdan sonra taşıyıcı bant direk
buhar ile ısıtılan fikse kabinine girmektedir. Fikse kabini yaklaşık 10
metre uzunluğundadır ve çıkışında
çileleri yıkayan su spreyleri ve fazla
suyu sıkmaya yarayan silindir bulunmaktadır. Makineyi genel hatları ile
tanıdıktan sonra boyama ile ilgili detayları şöyle özetleyebiliriz. Boyama
istenilen desene göre dizilmiş nozul-

lardan boya çözeltisini çile üzerine
püskürtme ile başlar. Bu noktada en
önemli sorun yan yana gelen açık
ve koyu renklerin birbirine geçişini
minimum düzeye indirmektir. Minimum düzeye dememizin sebebi
hiçbir geçiş olmamasının imkansız
olmasıdır. Çünkü difüzyon yani
maddelerin çok yoğun ortamdan, az
yoğun ortama doğru kendiliğinden
yayılması söz konusudur. Bu nedenle daha fazla boya içeren koyu
renklerden daha az boya içeren açık
renklere doğru boya kendiliğinden
yayılacaktır. Burada boyacıya düşen
görev mümkünse çok açık ve çok koyu renkleri yan yana getirmemek ve

açık renklere kıvamlaştırıcı ekleyerek yoğunluklarının artmasını sağlamaktır. Böylece koyu renklerin açık
renklerin içine yürümesi minimize
edilmiş olur. Buna rağmen kesişme
noktasında istenmeyen tonlar meydana geliyorsa bu durumda boya
reçetesindeki kombinasyonları değiştirmek gerekir. Örneğin siyah ile
grinin kesişme noktasında kızarma
meydana geliyorsa bu kırmızı boyanın diğer boyalara göre daha küçük
moleküllü ve daha hızlı hareket ettiği anlamına gelir. Bu durumda ya daha büyük moleküllü bir kırmızı kullanmak ya da siyahı koyu lacivertten
yapmak gibi önlemler alınabilir. Yani

Degrade boyalı ürün sonrasında
örme, dokuma ya da dekoratif
amaçlı kullanılabileceği gibi batik
boyada olduğu gibi direkt olarak
desen eldesinde de kullanılabilir.
Günümüzde aktif olarak
kullanılan space dyeing ya da
degrade boyama yöntemlerini beş
ana gruba ayırabiliriz.
Tekstil terbiye
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klasik boyama reçetelerini doğrudan
degrade makinesine uygulamak uygun değildir. Örneğin birçok işletmede yapılan yanlışlık akrilik boyanırken reçeteye reterdar eklenmesidir.
Reterdar akrilik elyaf kazanda boyanırken iç dış farkı oluşmaması amacı
ile boya çekimini geciktirmek amacı
ile kullanılır. Çile degrade de iç dış
farkı gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi sirkülasyon olmadığından
reterdar bağlandığı yerde kalmakta
ve rengin daha açık olmasına neden
olmaktadır. Bu durumda hem retardere gereksiz para ödendiği gibi hem
de açık çıkan rengi koyulaştırmak
için ilave edilen boya ekstra maliyet
oluşturmaktadır. Degrade boyama
reçetelerinin makinenin şartlarına
göre dizayn edilmesi gerekmektedir.
Örneğin yıkama gerektirmeyen boyamalarda boya içerisine yumuşatıcı
eklenerek yumuşatma prosesi ortadan kaldırılabilir. Fakat bu yumuşatıcının da mevcut boyama şartlarında
çalışabilecek nitelikte kimyasallar
arasından seçilmesi gerekir. Uygun
reçete hazırlandıktan sonra boya çileye püskürtülmeli ve bundan sonra
boyanın alta geçiş durumuna göre
sıkma silindiri basıncı ayarlanmalıdır.
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Vakum ise mutlaka çalıştırılmalıdır.
Vakumdan sonra fiske kabinine giren
çilenin altına buhar direkt olarak
vurmamalıdır. Yoksa alt kısmın ıslanarak renklerin birbirini kirletmesine
neden olur. İkinci bir kirletme nedeni
de kızgın buhar elde edilememesidir.
Eğer buhar makineyi terk etmeden
yoğunlaşırsa çilelerde ıslanmaya ve
renk geçişlerine neden olur.
Görüldüğü gibi çile degrade boyamada boya basıncı, silindir basıncı, buhar sıcaklığı, renk koyuluğuna göre
bant hızı ayarlaması gibi bizzat operatör tarafından yapılması gereken
bir takım ayarlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle bu makinelerde kalıcı
ve tecrübeli operatörlerin çalışması
boyama kalitesini etkilemektedir.
Kabinin direk buhar ile ısınması ve
püskürtülen boyanın boşa gitmesi gibi nedenlerle boyama maliyeti diğer
yöntemlere göre oldukça pahalıdır.
Bunun yanı sıra üretim hızı da düşüktür. Elyaf tipi ve renk tonlarına göre
göreceli üretim hızı olması planlama
yapmayı güçleştirmekte bu göreceli
üretim hızı da renk bazında maliyet
analizi yapma ihtiyacı doğurmaktadır. Maliyetleri azaltmak için kanala
giden boya çözeltilerinin deriştiri-

lerek siyah yapımında kullanılması,
kabin içinin ekonomik yöntemler ile
ısıtılması, çile ağırlığı optimizasyonu
gibi yöntemler denenebilir. Tüm
bunların yanı sıra oturmuş reçetelerin bile her boyamada mutlaka
kontrol edilmesi ve nüanslanması
gerekebilir. Elde edilen ipliklerden
ilginç ürünler oluşsa da çile degrade
boyama, boyahaneler için zahmetli
ve maliyetli bir üretim yöntemidir.

Degrade iplik baskı yöntemi

Günümüzün popüler uygulama yöntemlerinden biriside kontinü iplik
baskı yöntemidir. Burada bahsedilen
klasik baskı değildir. Baskı diye adlandırılmasının nedeni iplik silindirlerin
arasından sürekli olarak akarken üstteki bilgisayar kontrollü boyama silindirinin iplik üzerine basarak alttaki
aktarma silindiri üzerindeki boyanın
ipliklere emdirilmesini sağlamasıdır.
Makineler genellikle 4 yada 6 silindirlidir ve makine arkasında bobinleri
takmaya yarayan cağlık kısmı ve ön
kısmında iplikleri toplamaya yarayan çıkrıklar bulunur. Yani iplikler
bobinden sağılır silindirlerin altından
geçerler ardından kurutma kabinine
girer ve çile olarak makineden geri

alınırlar. Makine üzerindeki silindirler bilgisayar kontrollüdür ve metraj
okuyucu PLC den gelen komuta göre
ipliğin istenilen yerine herhangi bir
silindirin basması sağlanabilir. Özelikle son yıllarda el örgü sektöründe
“akıllı iplik”, “akıllı desen” gibi isimler
altından satılan iplikler bu yöntemle
üretilmektedir. Bu yöntemle tek bir
yumaktan yatay çizgili, batik görünümlü ya da daha karmaşık desenli
örgüler elde edilebilmektedir. Aynı
yöntemle dokuma ve halı iplikleri de
boyanabilmektedir.
Makinenin boyama prensibi, her bir
silindir için istenilen renkte boya
çözeltisi hazırlanır. Boya reçetesi
hazırlanırken makinenin çalışma şartlarının göz önünde bulundurulması
gereklidir. Elyaf tipine göre uygun
boya grubu seçilmeli ve banyoda çok
az sirkülasyon olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca boyama işlemi bir iki gün
sürebileceği için boya çözeltisi bozunmadan ve çökmeden bu süre içinde
stabil kalmalıdır. Bunun için her bir
kimyasalın iyonik karakteri mutlaka
göz önünde bulundurulmalı ve uyumsuz kimyasallar reçeteye eklenmemelidir. Üretime başlamadan önce boya
içerisinde dönen taşıma ve onun üzerinden boyayı alan aktarma silindiri
arasındaki mesafeler hassas olarak
ayarlanmalıdır. Aksi takdirde boyanın fazla aktarıldığı taraf daha koyu
diğer taraf daha açık olur. Sağ sol
farkı oluşmaması için üretim başında
numune alınarak her iki uç kontrol
edilmelidir. Hatta makine sürekli
olarak 6 bar basınçla alttaki silindire
vurarak boya emdirdiği için sentil
ayarları üretim esnasında da değişebilir. Bu nedenle her vardiya başında
mutlaka renk kontrolü yapılmalıdır.
Bir renk oluşturulurken mutlaka en
küçük dozaj silindiri kullanılmalı ve
iplikleri doyuracak minimum boya çözeltisi iplikler üzerine aktarılmalıdır.
Makinenin çalışma hızı kurutma kabininden çıkan ipliklerin kuruma hızı
ile doğru orantılıdır. İpliklerin sarıldığı
çıkrıklarında çaplarının hassas olarak
ayarlanması gereklidir. Aksi halde
büyük çaplı çıkrık iplikleri fazla asılarak baskı aralarında boşluk kalmasına
yani hatalı boyamaya neden olur.
Makine üzerinde yapılan işlem sade-

ce ipliklere boya emdirme işlemidir.
Boyaların asıl fikse işlemi makineden
çıkan çileleri otoklava alarak yapılır.
Fikse sıcaklığı ve süresi elyaf ve boya
türüne göre seçilir. Fikseden çıkan
çileleri üzerindeki fazla boya ve kimyasaldan arındırmak ve yumuşatmak
amacı ile kazana alarak yıkama ve
yumuşatma işlemi yapılması gerekir.
Çile üzerindeki açık ve koyu renklerin birbirini kirletmemesi için elyaf
türüne göre yıkama reçetelerinin
oluşturulması gereklidir. Çileler daha
sonra kurutularak yeniden bobine
aktarılırlar. Daha sonra yumak ya da
bobin olarak sevk edilebilirler fakat
son kullanıcının ipliği kullanma konusunda bilinçlendirilmesi gereklidir.
Çünkü bir yumaktan diğerine ya da
bir bobinden diğerine geçerken mutlaka desenin bittiği yerdeki ucu diğer
bobinden ya da yumaktan bularak o
noktadan devam edilmesi gerekir ki
desen arasında bir kayma meydana
gelmesin.
Degrade iplik baskı yönteminde boya
kimyasal maliyeti düşüktür. Fakat
üretim hızı iplik kalınlığına göre görecelidir ve 300-500 kg gün arasında
değişir. Renk ve iplik değiştirme aşamaları uzun sürer ve tecrübe gerektirir. Ayrıca yukarıda bahsedilen tüm
ayarlarda ancak tecrübeli bir operatör tarafından yapılabileceğinden makinelerin sabit bir operatörü olması
gerekir. Boya kimyasal maliyeti düşük
olsa da düşük üretim kapasitesi nedeni ile yüksek işçilik ve boyama ardındaki fikse ve yıkama işlemleri toplam

Özellikle el örgü ipliklerinde ve
halı ipliklerinde yoğun olarak çile
degrade yöntemi kullanılmaktadır.
Ayrıca dokuma içerisine efekt
olarak atılan fantezi ipliklerde
de degrade boyalı iplikler tercih
edilmektedir.

maliyeti artırır. Desen oluşturma ve
üretim sırasında makineyi yönlendirme aşamaları da özel bir tecrübe
gerektirir. Çile degrade de olduğu gibi
iplik degrade baskı prosesi de boyacı
ve boyahaneler için zahmetli ve maliyetli bir prosestir.

Sonuç

Yukarıda anlatıldığı gibi degrade
boyama prosesleri düz boya prosesleri gibi standart prosesler olmayıp
boyama sırasında insan tarafından
kontrol edilen birçok parametre
vardır. Bu nedenle partiler arasında
düz boya partileri arasına göre daha
fazla ton farkı olması muhtemeldir.
Çünkü aynı anda iplik üzerine birden
fazla renk basılmakta ve bu renkler
fikse, yıkama ve yumuşatma aşamalarında birbirlerini nüanslamaktadırlar. Bu nedenle pazarlama aşamasından müşteride yüksek beklenti
oluşturmamak ve prosesin detayları
hakkında bilgilendirmek satış sonrası daha az sorun yaşanmasına neden
olacaktır.
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TEKSTİL VE HAZIR
GİYİMDE KALİTE,
KALİTE KONTROL VE
KALİTE STANDARTLARI
Mete Levent Serdengeçti
İHKİB Eğitim Vakfı Genel Sekreteri
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yakın geçmişte sadece
ürünün niteliklerini anlatan
kalite, günümüzde insanların
her bakımdan günlük
yaşamlarının bir parçası
haline gelmiş ve uyulması
gereken birçok yazılı kuralın
doğmasına sebep olmuştur.
Bu anlamda, bir firma ya da
ürünün marka olabilmesinde
en belirleyici unsurlardan
birisi olan kalite, çok boyutlu
bir kavramdır.
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ünümüzün gelişen küresel pazar koşulları, sürekli artan üretim kapasitesi ve rekabetçilik,
kalite olgusunu ön plana taşımıştır. Yakın geçmişte sadece ürünün niteliklerini anlatan kalite, günümüzde insanların
her bakımdan günlük yaşamlarının bir
parçası haline gelmiş ve uyulması gereken birçok yazılı kuralın doğmasına
sebep olmuştur. Bu anlamda, bir firma
ya da ürünün marka olabilmesinde en
belirleyici unsurlardan birisi olan kalite,
çok boyutlu bir kavramdır. Kalite kavramının çağrışım yaptığı en önemli iki
olgu ise müşteri (insan) memnuniyeti
ve kaynak israfının önüne geçilmesidir
ve her ikisi de insani gelişmişlik kavramının önemli kriterlerindendir.
Sözlük anlamı olarak kalite; özellik
(hususiyet), tabiat, meziyet, nitelik,
mahiyet, yapı, bünye, kabiliyet ve cins
anlamlarındadır. “Kaliteli” sözcüğü, bir
takım özellik ve niteliklere sahip mal
veya hizmeti ya da bir faaliyeti; “Kalitesiz” sözcüğü ise herhangi bir özellik ve
nitelik sahibi olmayan ya da beklenen
özellik ve niteliklere sahip olmayan mal
veya hizmeti anlatmaktadır. Herhangi
bir özellik veya niteliği olan mal veya
hizmet, kalite sahibi olarak tanımlanabilir. Ancak sahip olunan kalitenin
düşük veya yüksek olması da önemlidir. Bir mal veya hizmetin kalitesi; onu
diğerlerinden ayıran özellikleri, nitelikleridir. Bu özellik ve nitelikler arttıkça
veya beklenti ve beğenileri daha çok
karşıladıkça yüksek kaliteden, tersinde
ise düşük kaliteden söz edilebilir. Kavramsal olarak kalite, farklı boyutlardan
veya bakış açılarından şöyle tanımlanabilir:
• Müşteri için kalite: Kullanıma uygun
olma, müşteri beklentilerini karşılama,
• Üretimde kalite: Ürünün; tasarıma,
belirlenen ve gerekenlere uygunluğu

ve kusurlu olmaması,
• Ürünün kalitesi: Benzerlerinde olmayan değerlere sahip olması, değer
taşıması ve değer katması,
• Fiyat-değer kalitesi: Fiyat ve özelliklerin en iyi bileşimi,
• Soyut kalite: Ne olduğu açık olarak
bilinmemekle beraber, diğerlerinden
farklı olduğu izlenimi (imaj).
Günümüzün gelişen küresel pazar koşulları, sürekli artan üretim kapasitesi
ve rekabetçilik, kalite olgusunu ön
plana taşımıştır. Kalite, çok boyutlu bir
kavramdır ve kalitenin farklı boyutları
kullanıcılar için farklı öneme sahiptir.
Kalitenin unsurları şöyle sıralanabilir:
• Uygunluk (relevance)
• Doğruluk (accuracy)
• Güncellik (timeliness)
• Ulaşılabilirlik-erişebilirlik
(accessibility)
• Mukayese edilebilirlik
(comparability)
• Tutarlılık (coherence)
Kalite kontrol, bir mal veya hizmetin
kalitesini belirli bir düzeyde sağlamaya
çalışan bir süreçtir. Kalite kontrolün
temel amacı; mal ve hizmetin veya sürecin belirli gereksinimleri ve istekleri
karşılamasını, güvenilir, memnuniyet
verici (doyurucu) ve ekonomik (alım
gücüne uygun) olmasını sağlamaktır.
Esasen kalite kontrolü, bir mal, hizmet
veya sürecin asgari kalite seviyesinin
incelenmesi ve firmanın belirlenmiş kalite standartlarına uygunluğunun tespit
edilmesidir.
Yüksek satış, iyi ve kalıcı bir isim sağlaması nedeniyle endüstriler veya
işletmeler için birincil öneme sahiptir.
Titizlikle uygulanacak kalite kontrol
standartları, özellikle ihracatçılar ve
ülkeleri için prestij ve imaj sağlayıcıdır.
ASTM, AATCC, BS, DIN and JIS & ISO

gibi kalite kontrol standartları, her seviyedeki yönetim tarafından bilinmeli
ve kabul görmelidir. Kalite beklentileri,
müşteri profiline ve perakende satış
biçimine göre farklı olmaktadır. Tekstil
ve hazır giyim endüstrisinde ürün kalitesi, giyim ürünlerinin lif, iplik, kumaş
yapısı, renk haslığı, yüzey tasarımları,
son işlem, dikiş mukavemeti, ölçü
sapmaları, ana ve yardımcı malzeme
yıkama haslığı, paketleme gibi kalite
standartlarına göre hesaplanır.
Kalite standartları, malların beklentileri önceden belirlenmiş ölçülere, yasaya,
sözleşmelere ve kullanıma en uygun
şekilde üretilmesine olanak sağlayan
kuralları ve ölçme kriterlerini belirler.
Günümüzün pazar geliştirme ve pazar
paylaşımı yarışında organizasyonlar,
müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya ve aşmaya odaklanmak zorundadır. Başarılı organizasyonlar, müşteri
memnuniyetini daha fazla sağlamak
için arayış içerisinde olup bu firmalar için müşteri memnuniyeti birincil
hedeftir. Müşterilere odaklanmak ile
etkili sevkiyat ve satış sonrası servisle
desteklenen kusursuz ürünler sunmak,
organizasyonların rekabete dayanmalarına ve bulundukları pazarda iyi bir
pozisyon elde etmelerine yardımcı olmaktadır. Bir ürünün müşteri ihtiyaç ve
beklentilerini karşıladığı ölçüde kaliteli
olduğu kabul edilmelidir. Bu ise ürünlerin bir takım standart özellikleri taşımasına bağlıdır. Tekstil ve hazır giyim
ürünlerinin taşıması gereken standart
özellikler yıllar geçtikçe iyice belirginleşmiş, ulusal ve uluslararası geçerliliği
olan ve ihtiyaçlara cevap verebilen kalite standartları geliştirilmiştir. Tekstil
ve hazır giyim sektöründe kabul gören
bazı ulusal ve uluslararası kalite standartları şunlardır:
• AATCC: American Association of
Textile Chemists and Colourists
• ASTM: American Society for Testing
and Materials
• BS: British Standards (British Standards Institute)
• DIN: Deutsches Institut für Normung-German Institute for Standardization
• JIS: Japanese Standards Association
• ANSI: American National Standards
Institute
• ASQC: American Society for Quality
Control

• AFNOR: Association Française de
Normalisation
• BIS: Bureau of Indian Standards
• DS: Dansk Standard (Danish Standards)
• ISO: International Standardisation
Committee
• AQL: Acceptable Quality Level
System
• TSE: Türk Standartları Enstitüsü
Üretilen malların kalitesini belirlemede
bu standartlardan hangisinin uygulanacağının satış sözleşmesinde önceden
taraflarca belirlenmiş olması, ihtilaflarda çözümü hızlandırıcı bir uygulama
olacaktır. Belirlenen standartlar genellikle daha üretim başlamadan önceki
prototip, renk örnekleri, yazışmalar ve
bildirim şekilleri gibi birçok detayı da
içerir. Yükleme ve teslim şekilleriyle
devreden sorumluluk ve yükümlülüklerin de ürün ve buna bağlı olarak hizmet
kalitesinin unsurları olduğu unutulmamalıdır. Yükleme ve teslimde hangi
uluslararası ticari terimin (incoterms)
uygulanacağı, ödeme şekli ve uyuşmazlık halinde yetkili olacak mahkemeler
gibi hususlar ise sözleşmede titizlikle
belirtilmelidir.
Bir ürüne belirlenen standartlar
dâhilinde kalite kontrol işlemi uygulanmış olması, bu işlem esnasında gözden
kaçan kusurlu mallarla ilgili satıcının
sorumluluklarını sonlandırmaz. Viyana
Satım Sözleşmesi’ne (United Nations
Convention On Contracts For The
International Sale Of Goods) göre
satıcı, satılan malın kullanım amacına

uygunluğunu garanti etmekle de yükümlüdür. Sözleşmenin ilgili maddelerine göre gizli veya aleni ayıplı mallar
konusunda satıcının yükümlülüğü;
“teslim edilen mallar kalite, miktar ve
tür olarak satış sözleşmesinde belirtilene uygun olmalı, ambalajı ve tertiplenmesi sözleşmede belirtildiğine göre
yapılmalıdır” şeklinde belirlenmiştir.
Sözleşmeye göre alıcı; malı, durum ve
şartlara göre mümkün olan en kısa sürede muayene etmek ve malda tespit
ettiği ya da edebileceği bozuklukları
makul bir süre içerisinde satıcıya
bildirmekle yükümlüdür. İhbar mükellefiyetini yerine getirmemesi halinde
kural olarak alıcı hakkını kaybetmekle
birlikte, ayıp ihbarında bulunmama
konusunda “makul mazereti” bulunan
alıcı tüm haklarını kaybetmeyerek satıcıya karşı bazı haklarını ileri sürebilir.
Alıcı; ayıpların düzeltilmesini veya
“bedel indirimi” isteyebileceği gibi kâr
mahrumiyeti dışında “tazminat” da
talep edebilir.
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Nakit yönetimini iyi
yapamayan işletmeler
müşterilerine verdikleri
sözleri yerine getiremez,
borçlarını zamanında
ödeyemezler. Bu işletmelerin
piyasadaki güvenilirliği
zedelenir. Bu durumdan
çıkmak için kredi, ortak gibi
gerekli finansal enstrümanları
da temin edemezler.
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ıllar önce Üzeyir Garih bir
konferansında işadamlarını
üç topla oynayan bir cambaza
benzetmişti; “Bu toplardan birincisi
‘Sermaye’dir. Bu top esnektir ve
yere düşünce tekrar zıplar. İkincisi
‘Kar’dır. Bu top da esnektir. Yere
düşünce tekrar zıplar ve cambaz
oyununa devam edebilir. Üçüncü
top da ‘Nakit Yönetimi’dir. Ancak
bu top kum doludur. Esnek değildir.
Yere düşerse tekrar zıplamaz. Cambaz eğilerek yerden almaya kalkar.
Ancak o topu yerden alıncaya kadar
öteki toplar da yere düşebilir. Ve
oyun bozulabilir” demişti. Günümüzde iflas eden ya da diğer şekillerde
kapanmak zorunda kalan işletmelerin büyük çoğunluğunun nakit yönetimini doğru şekilde yapamadıkları
için bu duruma düştükleri göz önüne
alındığında yukarıdaki benzetmenin
ne kadar doğru olduğu anlaşılabilir.
Gerçekten de bir işletmenin sermayesi daha en baştan az olabilir.
Veya herhangi bir nedenle sermayesinin bir kısmını hatta tamamını
bile kaybetmiş olabilir. Topun
yerden zıplaması misali işadamları
bu durumlardan kredi almak, yeni
ortaklıklar kurmak, küçülmek gibi
çeşitli enstrümanlar kullanarak kurtulabilirler. Ve işletmeleri de yoluna
devam edebilir.
Aynı şekilde bir işletme bir ya da bir
kaç yıl kar etmese de hemen ölmeyebilir. Yine esnek topun zıplaması
gibi daha sonraki yıllarda kar edebilir ve işletme yoluna devam eder.
Ancak nakit yönetimini iyi yapamayan işletmeler müşterilerine verdikleri sözleri yerine getiremez, borçlarını zamanında ödeyemezler. Bu
işletmelerin piyasadaki güvenilirliği
zedelenir. Bu durumdan çıkmak için
kredi, ortak gibi gerekli finansal enstrümanları da temin edemezler. Yani
örnekte söylendiği gibi kum dolu
top yerde kalmıştır. O topu yerden
alıncaya kadar diğer toplar da yere
düşecektir. Yani bu durumdaki işletmeler nakit problemlerini çözünceye
kadar sermayelerini ve karlarını da

kaybedebileceklerdir.
Bu nedenle büyük ölçekli ve kurumsallaşmış işletmelerde profesyonel
finans yöneticileri ya da finans
yönetimi departmanları vardır. Bu
uzmanlar para giriş ve çıkışlarını
kontrol altında tutarlar. Daha da
önemlisi işletmenin nakit ihtiyaçlarını belirlerler. Bu nakit ihtiyacının en
doğru kaynaktan, en uygun şekilde
temin edilmesini sağlarlar. Ancak
küçük ve orta ölçekli işletmelerde
finans yönetimi bu denli ciddi olarak
ele alınmamakta ve el yordamıyla
yapılmaktadır. Genelde işletme sahipleri kendi ön sezileri ve deneyimlerine güvenerek profesyonel yardım almayı ihmal etmektedirler. Oysa yeni yatırımlara karar verirken,
yeni pazarlara girerken, arsa, bina
gibi taşınmaz mallar satın alırken, en
azından danışmanlık hizmeti satın
alarak uzmanlardan yararlanmaları
çok önemli ve gereklidir.
Bununla birlikte her işletme yöneticisi bazı temel finansal kavramları
da bilmek ve kullanmak zorundadır.
Yazımızın bundan sonraki bölümünde çoğumuzun bildiği bu kavramları
aşağıdaki başlıklar altında tekrar
gözden geçireceğiz.

İşletme sermayesi

- Brüt işletme sermayesi ya da kısaca işletme sermayesi, işletmelerin
faaliyetlerine devam edebilmeleri
için gerekli olan nakit para ve hemen
paraya dönüşebilecek diğer varlıklarının toplamıdır. Bilançoda dönen
varlıklar altında ele alınan nakit para
ve benzeri taşınabilir varlıklar, kısa
dönemli alacaklar ve stoklar, brüt
işletme sermayesini oluşturur.
- Net işletme sermayesi ise bu brüt
işletme sermayesinden kısa vadeli
borçlar düşüldükten sonra kalan
miktardır. İşletmelerin borçlanma
kabiliyetini gösterir.
İşletmeler daha kurulurken yapacakları işin kapasitesi ile işletme sermayesi uyumlu olmak zorundadır.
Bu durumda işletmeler faaliyetlerini
karlı ve verimli bir şekilde rahatça

sürdürebilir, iş hacimlerini kontrollü şekilde genişletebilir, borçlarını
rahatlıkla ödeyebilirler. Bu uyuma
dikkat etmeyen ve yeterli işletme
sermayesi olmadan, “Boylarından
Büyük” işlere kalkışan kuruluşlar ise
tehlikeli bir “nakit krizi” yaşayabilirler.

Nakit akım tablosu

İşletme sermayesinin yeterli olduğu
durumlarda bile işletmeler çeşitli
nedenlerle nakit sıkıntısına girebilirler. Bu nedenle işletmelerin nakit
durumları aralıksız kontrol altında
tutulmalıdır. Bunun için en güzel
araç nakit akım tablolarıdır. Nakit
akım tablosu işletmelerin gelecek
aylara ilişkin nakit giriş ve çıkışlarını
miktar ve zaman açısından gösteren
tablodur. Satış gelirleri, alacak tahsilatları, satın alma giderleri, borç
ödemeleri gibi her türlü nakit giriş
ve çıkışları, gün gün zamanları öngörülerek bir tabloya aktarılır. Her
ay revize edilir. Böylelikle nakit giriş
ve çıkışlar arasındaki farklar sürekli
izlenerek işletmenin herhangi bir
zamanda herhangi bir nakit ihtiyacı
ortaya çıkacaksa önceden tespit
edilmiş olur. Nakit akım tablosundan
aynı zamanda orta vadeli finansal kararlar verilirken de yararlanılır.

Likidite kavramı

lacak gibi unsurları ifade eden rakamlar işletmelerin finansal durumunu anlamak için bazen tek başlarına
yetersiz kalabilirler. Bu nedenle bazı
oranlar da kullanılır. Likidite oranları
da, işletmelerin kısa vadeli borçlarını
ödeme kabiliyetlerini gösteren oranlardır. Bu oranlar aynı zamanda işletme sermayesinin yeterliliği hakkında
da yöneticilere fikir verir. En çok kullanılan likidite oranları şunlardır;

Cari oran

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa
Vadeli Borçlar
olarak formüle edilebilir. Formülden
de anlaşılacağı gibi cari oran işletmenin sahip olduğu likiditesi farklı tüm
dönen varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetini ölçer. Yani
herhangi bir zamanda işletme kendi
varlıklarıyla borçlarının ne kadarını
ödeyebilmektedir? Genel olarak bu
oranın 2 olması istenir.

Likidite oranı (asit -test oranı)

Likidite Oranı (Asit –Test Oranı) =
Hazır Değerler+Menkul Kıymetler
+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa vadeli
Borçlar
Likidite oranı da cari oran gibi işletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme
kabiliyetini ölçer. Ancak asit test
oranı daha hassas bir sonucu ifade
eder. Çünkü bu oran işletmenin

likiditesi yüksek varlıklarıyla, yani
değerini kaybetmeden hemen nakite
dönebilecek varlıklarıyla borçlarını
ödeme gücünü gösterir. Bu bakımdan cari orana göre daha duyarlıdır.
Genel olarak normal koşullarda bu
oranın 1 olması istenir.

Nakit oranı

Nakit Oranı = Hazır
Değerler+Menkul Kıymetler / Kısa
vadeli Borçlar
şeklinde formüle edilir. Görüldüğü
gibi bu çok daha hassas bir göstergedir. İşletmenin, herhangi bir kriz
anında kısa vadeli alacaklarını tahsil
edemese, stoklarını nakite dönüştürmese bile tamamen likid varlıklarıyla
borçlarını ödeme kabiliyetini gösterir. Bu oranın da normal koşullarda
0,2 olması istenir.

Bu toplardan birincisi
‘Sermaye’dir. Bu top esnektir
ve yere düşünce tekrar zıplar.
İkincisi ‘Kar’dır. Bu top da
esnektir. Yere düşünce tekrar
zıplar ve cambaz oyununa
devam edebilir. Üçüncü top da
‘Nakit Yönetimi’dir.

Genel kavram olarak likidite herhangi bir mali varlığın nakite dönüşme
kabiliyetine denir. Varlığın nakite
dönüşmesinde hız ve değerin korunması önemlidir. Yani bir varlık
değerini kaybetmeden ne kadar hızlı
nakite dönüyorsa likiditesi o kadar
yüksektir. Bir işletme ne kadar çok
likiditesi yüksek varlıklara sahipse o
işletmenin de likiditesi o kadar yüksektir. Çünkü kısa vadeli borçlarını
ödeme kabiliyeti artar. Bir başka
deyişle işletmelerin likiditesi, kısa
vadeli borçlarını ödeme kabiliyetidir.
Doğru bir nakit yönetimi yapabilmek
için işletmelerin sözünü ettiğimiz bu
likiditesini ölçmek gerekir. Bunun
için de bazı oranlar kullanılmaktadır.

Likidite oranları

Bilanço, gelir tablosu gibi finansal
tablolarda bulunan ciro, kar, borç,a
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ekonomik göstergeler

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
Üretici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim (%)
Yıl/Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-0,41
1,96
-0,05
0,42
0,23
0,58
2,36
0,38
-0,18
3,32
0,33

0,11
0,26
0,95
2,56
1,17
1,66
1,72
-0,09
-0,13
1,38
1,2

1,26
0,25
0,97
3,17
0,29
1,94
1,22
0,36
0,81
0,74
1,05

1,21
1,94
0,80
4,50
0,65
2,35
0,61
0,08
-0,51
0,09

0,20
2,77
0,39
2,12
-0,05
-1,15
0,15
0,53
1,00
-0,52

-0,48
4,02
-0,11
0,32
0,94
-0,50
0,01
-1,49
1,46
0,06

-0,74
0,86
0,06
1,25
-0,71
-0,16
-0,03
-0,31
0,99
0,73

1,04
-0,75
0,85
-2,34
0,42
1,15
1,76
0,26
0,04
0,42

0,78
-0,23
1,02
-0,90
0,62
0,51
1,55
1,03
0,88
0,85

0,68
0,45
-0,13
0,57
0,28
1,21
1,60
0,17
0,69
0,92

-0,95
-0,29
0,89
-0,03
1,29
-0,31
0,65
1,66
0,62
-0,97

Aralık
-0,04
-0,12
0,15
-3,54
0,66
1,31
1,00
-0,12
1,11
-0,76

Tüketici Fiyatları Aylık Değişim (%)
Yıl/Ay
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

0,55
0,75
1,00
0,80
0,29
1,85
0,41
0,56
1,65
1,98
1,1

0,02
0,22
0,43
1,29
-0,34
1,45
0,73
0,56
0,30
0,43
0,71

0,26
0,27
0,92
0,96
1,10
0,58
0,42
0,41
0,66
1,13
1,19

0,71
1,34
1,21
1,68
0,02
0,60
0,87
1,52
0,42
1,34

0,92
1,88
0,50
1,49
0,64
-0,36
2,42
-0,21
0,15
0,40

0,10
0,34
-0,24
-0,36
0,11
-0,56
-1,43
-0,90
0,76
0,31

-0,57
0,85
-0,73
0,58
0,25
-0,48
-0,41
-0,23
0,31
0,45

0,85
-0,44
0,02
-0,24
-0,30
0,40
0,73
0,56
-0,10
0,09

1,02
1,29
1,03
0,45
0,39
1,23
0,75
1,03
0,77
0,14

1,79
1,27
1,81
2,60
2,41
1,83
3,27
1,96
1,80
1,90

1,40
1,29
1,95
0,83
1,27
0,03
1,73
0,38
0,01
0,18

2015 Aylık Döviz Kurları

$

�

1 Ocak 2015

2.3491

2.8309

1 Şubat 2015

2.4280

2.7504

1 Mart 2015

2.5165

2.8206

1 Nisan 2015

2.5985

2.8120

1 Mayıs 2015
1 Haziran 2015
1 Temmuz 2015
1 Ağustos 2015
1 Eylül 2015
1 Ekim 2015
3 Kasım 2015
1 Aralık 2015

56

Aralık
0,42
0,23
0,22
-0,41
0,53
-0,30
0,58
0,38
0,46
-0,44

Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı
Birim 1000 $

2014
Ocak - Mart

2015
Ocak - Mart

Değişim

Elyaf İhracatı

158.871

152.913

-3,8%

İplik İhracatı

458.556

387.480

-15,5%

Dokuma Kumaş İhracatı

739.306

624.310

-15,6%

Örme Kumaş İhracatı

430.228

348.239

-19,1%

Dokusuz Yüzey (non-woven), Vatka ve
Keçe İhracatı

113.572

102.370

-9,9%

Diğer Tekstil Ürünleri İhracatı

353.399

324.460

-8,2%

Toplam Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

2.253.933

1.939.773

-13,9%

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları

