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Başkandan
GELECEK  EKOLOJİK BAŞARI İLE ÜRETİMDE

Dr. Vehbi Canpolat

TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Arkadaşlarım,

Bu sayımızda sektörümüzün geleceği 

olan çevre ve insan sağlığına uygun 

üretim yapma konusunu işleyerek 

sizleri aydınlatmaya çalıştık.

Gün geçtikçe firmaların ve tüketici-

lerin çevre ile ilgili hassasiyetleri ve 

özenleri artıyor. Satınalma yaparken 

çevre dostu, üretimi geri dönüşümden 

elde edilen ve insan sağlığına zarar 

vermeyen hatta gelecekte insan sağ-

lığına faydalı olabilecek ürünler tercih 

ediyorlar.

Bu nedenle dünyadaki en büyük ha-

cimli 22 tekstil firması bir araya ge-

lerek ortak imzaladıkları; istedikleri 

kriterleri içeren deklarasyonu 2020 

yılından itibaren uygulayacaklarını 

bildirmişlerdir. 

Bu firmaların sayısı gün geçtikçe ar-

tacaktır. 

TTTSD olarak sektörümüzü ‘’Zero De-

şarj‘’ projesi konusunda, Zara ve H&M 

gibi firmaların bu konudaki yetkilileri 

ile Çerkezköy, Bursa ve Kahraman-

maraş’ta düzenlediğimiz toplantılarla 

bilgilendirdik.

Bu konuyu sektörümüz ve ülkemiz 

için yerine getirebilirsek büyük şans. 

Yerine getiremezsek de büyük tehlike 

olarak görüyoruz. 

Biz Türk Tekstil Sektörü olarak diğer 

ülkelerin önüne geçmeli, ayrıca eko-

nomik getiri dışında iyi bir imaj ka-

zanmalıyız. Burada hepimize görev 

düşüyor. 

Ayrıca TTTSD olarak NKÜ, KÜSİ Te-

kirdağ İl Temsilcisi, Trakya Kalkınma 

Ajansı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ve KOSGEB Tekirdağ İl Mü-

dürlükleri ile ortak uygulamak istedi-

ğimiz Trakya Teksil Kümelenme Pro-

jesi ile ilgili ilk toplantıları yaptık. 

Önümüzdeki dönemlerde bu konuda-

ki gelişmelerden sizleri haberdar edip 

konuya katılımınızı isteyecegiz.

 

Bir dahaki sayıda görüşmek üzere, her 

şeyin gönlünüzce olması dileklerimle 

hoşçakalın.
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Yönetim Faaliyetleri

www.tttsd.org.tr6

Namık Kemal Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Tekstil Müh. ve 
Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürlüğü tarafından, Trak-
ya bölgemizde üretici, tedarikçi 
ve araştırmacıları düzenli olarak 
bir araya getirecek Trakya Tekstil 
Buluşmaları - TEXTEB adı verilen 
etkinlikler dizisinin ilki 23 Mayıs 
2017 tarihinde Çorlu Hilton Gar-
den Inn Otel’de düzenlendi. 

Organizasyonda Derneğimiz Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi 
Canpolat da “Tekstilde Yeni Ufuk-
lar” temalı bir konuşma yaptı.

alep için Elele ve Kan 
Bağışı” kampanyalarına 
destek veren Sektörel 

Dernek Başkanlarına, Kızılay Ge-
nel Başkanı Sayın Kerem Kınık ta-
rafından teşekkür plaketi takdim 
edildi. Derneğimiz de düzenlemiş 
olduğu Kan Bağışı Kampanyasın-
da toplanan 800 ünite kan ile ilgili 
teşekkür plaketini aldı.

TEXTEB-2017
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Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi 
Canpolat, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kemal Oğuz ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Faruk Özpınar; 
Tekirdağ, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Ömer Albayrak‘ı maka-
mında ziyaret ederek gündemde 
olan “Ram Bacaları”na filtre ta-
kılması konusu ile sektörümüz 
sorunları hakkında görüşme yap-
tılar.

Çevre İl Müdürlüğü Ziyareti



NKÜ Mühendislik Fakültesi Teks-
til Müh. Bölümü ile yürütmekte 
olduğumuz AKADEKİP programı 
çerçevesinde AKADEKİP SEMİ-
NERLERİ’nin ilki, Derneğimiz Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi 
Canpolat tarafından Polyester 
Lifi ve Tekstilde Kullanımı ko-
nulu olarak NKÜ Mühendislik Fa-
kültesi Çorlu Kampüsü Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Seminere Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fatma Şener ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Faruk Özpınar da katıldılar.

www.tttsd.org.tr 7

Yönetim Faaliyetleri

AKADEKİP Semineri 1 

NKÜ Mühendislik Fakül-
tesi Tekstil Mühendisliği 
Bölümü ile yürütmekte 
olduğumuz AKADEKİP 
programı çerçevesinde 
AKADEKİP SEMİNER-
LERİ’nin ikincisi, Derne-
ğimiz Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Fatma 
Şener tarafından Dijital 

Tekstil Baskıcılığı konulu olarak 
NKÜ Mühendislik Fakültesi Çorlu 
Kampüsü Konferans Salonunda 
yapıldı. Seminere Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. Vehbi Canpolat ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Öz-
pınar da katıldılar.

AKADEKİP Semineri 2

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Veh-
bi Canpolat, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yard. Kemal Oğuz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Faruk Özpınar, Okul 
Müdürü Murat Kıroğlu’nu ziyaret 
ederek dernek ve okul işbirliği 
konusunda neler yapılabileceği 
konusunu görüştüler. Görüşme 
neticesinde okulda yeni kurulan 
tasarım bölümüne teknoloji des-
teği verilmesi kararı da alındı.

Çerkezköy METEM Ziyareti
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Yurtiçi Sektör Gündemi

u yılın teması, ‘Sıfır atıkla ge-
leceğe bir bakış’ olarak belirle-
nen sempozyumda hazır gi-

yim, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri 
ve oyuncaklar başta olmak üzere it-
hal ürünlerle ilgili denetim sonuçları 
kamuoyuna açıklandı.

Sempozyumun açılışında konuşan 
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Baş-
kanı Hikmet Tanrıverdi, tüketicilerin 
güvenilir ürünlere erişiminde Eko-
nomi Bakanlığı ile Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaları 
takdirle izlediklerini söyledi. Ağırlıklı 
olarak ithal ürünlerde güvensizlik 
sorunuyla karşı karşıya kalındığını 
vurgulayan Tanrıverdi, ödün veril-
meden yürütülen denetimler saye-
sinde son 6 yılda önemli ilerleme 
kaydedildiğini vurguladı.

Hikmet Tanrıverdi, vatandaşlara gü-
venilir ürün sunma hedefinde iyi bir 
yolda olduklarını söyleyerek, “Sade-
ce bir göstergeyi bilginize sunmak 
isterim. Hazır giyim, ayakkabı, kır-
tasiye, oyuncak başta olmak üzere 
ithal ürünlerde güvensizlik oranı 
2011’de %38,6’ydı. 2016’da bu oran 
%2,02’ye inmiş bulunuyor. Bu elbette 
büyük başarı. 

Ancak hâlâ her 100 çift ithal ayakka-
bıdan neredeyse 17 çiftinin güvensiz 
olması konusunda oturup iyice bir 
düşünmemiz gerekiyor. Avrupa’nın 
en büyük ayakkabı üretim kapasite-
sine sahip Türkiye’miz ve insanımız 
bu tabloyu hak etmiyor.

Öte yandan Çin, kirli numunede ön-
ceki yıllarda olduğu gibi 2016’da da 
yine açık ara önde bulunuyor. 

Kirli numunelerin %56’sı Çin men-
şeli ürünlerden çıkarken, Hindistan 
yüzde 20,2 ile ikinci, Pakistan yüzde 
4,8 ile üçüncü, İtalya ve Yunanistan 
ise yüzde 3,6 ile dört ve beşinci sırayı 
paylaşıyor”.

10. Uluslararası Tekstil Sempozyu-
munda açıklanan ithal ürünlerle 
ilgili denetim sonuçlara göre, Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
ürünlerinde güvensizlik tespit edilen 
65 firmaya toplam 1 milyon 86 bin 
lira idari para cezası kesildi.

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.’nin sosyal sorumluluk 
çerçevesinde yerli ve yabancı uzmanların katkılarıyla düzenlenen 10. Uluslara-
rası Tekstil Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi. 

10. Uluslararası 
Tekstil Sempozyumu 
İstanbul’da Yapıldı

www.tttsd.org.tr10
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Yurtiçi Sektör Gündemi

Egeli Üretici Terk Ettiği Pamuğa 
Yeniden Dönüyor

lke genelinde pamuk eki-
mine ayrılan tarım alan-
ları 2015 yılında yüzde 9, 

2016’da % 15 iken, oran bu yıl yüz-
de 20 gibi ciddi seviyeye ulaştı. Bir 
dönemin beyaz altını olarak görü-
len pamuk ekimini uzun yıllardır 
bırakmış olan Bergama, Nazilli, 

Köşk, Denizli ve Torbalı’da üretici-
nin yeniden ürüne dönmüş olması 
ise geleceğe dair umutları güçlen-
diriyor. Türkiye’nin toplam pamuk 
ekim alanının 425 bin hektardan 

bu yıl 500 bin hektara ulaştığı 
tahmin ediliyor. Pamuğun en çok 
üretildiği 2001’de 710 bin hektar 
alanda yapılan üretimle 935 bin 
ton ürün elde edilmişti. Bugünkü 
verimle aynı alanda 1 milyon 400 
bin ton ürün elde etmek mümkün.
Uluslararası Pamuk İstişare Ko-

mitesi’nin (ICAC) verilerine göre, 
2015-2016 sezonunda Türkiye, pa-
muk ekim alanı yönünden dünya-
da dokuzuncu, birim alandan elde 
edilen lif pamuk verimi yönünden 

ikinci, pamuk üretim miktarı yö-
nünden yedinci; pamuk tüketimi 
yönünden dördüncü, pamuk itha-
latı yönünden beşinci ülke oldu.

Türkiye yeniden güçlü üretici 
oluyor

Türkiye’nin pamuk üretiminde 
eski güçlü konumuna doğru hızla 
gelmeye başladığını söyleyen Ulu-
sal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz, bu yıl ekim alanlarında 
%20 artış olduğunun gözlemlendi-
ğini söyledi.

Geçen yıl kar eden üreticinin bu yıl 
pamuğa ayırdığı alanları arttırdığı-
na işaret eden Kocagöz, “Tespiti-
mize göre Türkiye’de pamuk ekim 
alanlarında yüzde 20’lik bir artış 
var. Bu alan olarak da 700-800 bin 
dönüm artışa tekabül ediyor. Re-
koltenin ise 850 bin-900 bin tonla-
ra ulaşacağı bir sezon bekliyoruz.
Egeli üretici terk ettiği pamuğa ye-
niden dönüyor 

Bir dönem pamuk ihraç eden bir 
ülkeyken, rekabetçi  Türkiye’nin 
toplam pamuk ekim alanının 425 
bin hektardan bu yıl 500 bin hek-
tara ulaştığı tahmin ediliyor. Pa-
muğun en çok üretildiği 2001’de 
710 bin hektar alanda yapılan üre-
timle 935 bin ton ürün elde edil-
mişti. Bugünkü verimle aynı alan-
da 1 milyon 400 bin ton ürün elde 
etmek mümkün.

Bir dönem pamuk ihraç eden bir ülkeyken, rekabetçi üretim koşullarını kay-
bettiği için üretimi 935 bin tonlardan 380 bin tonlara gerileyen ve net ithalatçı 
konuma düşen Türkiye’de, son yıllarda çiftçiler hızla yeniden pamuk yetiştiri-
ciliğine yöneldi. 

www.tttsd.org.tr 11
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Uluslararası Pamuk İstişare Ko-
mitesi’nin (ICAC) verilerine göre, 
2015-2016 sezonunda Türkiye, pa-
muk ekim alanı yönünden dünya-
da dokuzuncu, birim alandan elde 
edilen lif pamuk verimi yönünden 
ikinci, pamuk üretim miktarı yö-
nünden yedinci; pamuk tüketimi 
yönünden dördüncü, pamuk itha-
latı yönünden beşinci ülke oldu.

Türkiye yeniden güçlü üretici 
oluyor

Türkiye’nin pamuk üretiminde 
eski güçlü konumuna doğru hızla 
gelmeye başladığını söyleyen Ulu-
sal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz, bu yıl ekim alanlarında 
yüzde 20 artış olduğunun gözlem-
lendiğini söyledi.

Geçen yıl kar eden üreticinin bu yıl 
pamuğa ayırdığı alanları arttırdığı-
na işaret eden Kocagöz, “Tespiti-
mize göre Türkiye’de pamuk ekim 
alanlarında yüzde 20’lik bir artış 
var. Bu alan olarak da 700-800 bin 
dönüm artışa tekabül ediyor. Re-
koltenin ise 850 bin-900 bin tonla-
ra ulaşacağı bir sezon bekliyoruz.
Egeli üretici terk ettiği pamuğa ye-
niden dönüyor Bir dönem pamuk 
ihraç eden bir ülkeyken, rekabetçi 
üretim koşullarını kaybettiği için 
üretimi 935 bin tonlardan 380 bin 
tonlara gerileyen ve net ithalatçı 
konuma düşen Türkiye’de, son yıl-
larda çiftçiler hızla yeniden pamuk 
yetiştiriciliğine yöneldi. 

Üretici geçtiğimiz yıl kar da edin-
ce bu yıl ürüne eğilim daha fazla 
oldu. Bergama, Manisa, Koçarlı, 
Nazilli, Torbalı, Köşk, Denizli...Bu 
bölgeler Ege’nin önemli pamuk 
üretim alanlarına sahipken, üreti-
cisi uzun yıllardır bu ürünün ye-
tiştiriciliğini terk eden yerler. Bu 
yıl ise bu bölgelerde pamuk yetiş-
tiriciliğinde çok ciddi artışlar var. 

Buralarda pamuk ekiminde en az 
3 yıl kalıcılığı sağlarsak, biz 1 mil-
yon ton eşik hedefine çok rahat 
ulaşacağız” diye konuştu.

Türkiye 2001 yılında ürettiği mik-
tara bu yıl yaklaşıyor

Türkiye’nin pamuk üretiminde re-
kabetçi olduğu 2001 yılında 935 bin 
ton üretim miktarına ulaştığını, 
sonraki yıllarda ise rekabetçiliğini 
kaybederek pamuk yetiştiricisini 
ve üretim alanlarını hızla kaybe-
derek, rekoltenin 2008’de 383 bin 
tona gerilediğine dikkat çeken 
Kocagöz, şu değerlendirmeyi yap-
tı: “Pamuk yetiştiriciliğine ilginin 
artmasında kurun önemli etkisi 
var ama Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı’nın, 3-4 yıldır pamuk 
üretiminin arttırılması için kararlı-
lıkla uyguladığı destekleyici prog-
ramların etkisi daha büyük. Bu 
yapılırken dünya fiyatlarının da 
desteklemesi ile üretici geçtiğimiz 
yıl para kazandı. 

Konsey olarak pamuk destek-
lerinin 5 yıllık planlar dahilinde 
yapılması önerisi götürmüştük, 
ancak bakanlık planlarını 3 yıllık 
yaptı. Yine mazot desteklerinin 
arttırılmış olması, sertifikalı tohu-
ma verilen destekte gelinen nokta, 
pamuk prim destek fiyatının son 
yıllarda aratılması pamuk ekimi-
nin artmasındaki önemli etkenler 
oldu.”

1 milyon ton eşik hedefe yaklaşı-
lıyor

Barış Kocagöz, Ulusal Pamuk Kon-
seyi olarak Türkiye’nin pamuk 
üretiminde yıllık 1 milyon tona 
ulaşması gerektiğini söyledikle-
rini, şimdi kararlılıkla bu eşik he-
defin yakalanmasına doğru gidil-
diğini belirterek, “En önemlisi Ege 

Bölgesi’nde pamuğu uzun yıllar-
dır bırakan bölgelerin bu sene ilk 
defa pamuğa dönmüş olması. Bu 
bölgelerde üreticiyi 3 yıl boyunca 
pamuk yetiştiriciliğinde tutabilir-
sek çok kısa sürelerde 1 milyon ton 
seviyesini aşabiliriz. 

Aslında lisanslı depocuğulun önü 
açıldı. Ciddi destekler geliyor. On-
lar yavaş yavaş hayata geçecek. 
Türkiye artık çağdaş pazarlamayı 
önemsiyor. Lisanslı depoculukta 
mevcut kapasiteler yetmeyecek. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
ciddi çalışmaları var. Ürün İhtisas 
Borsası’nın işlevselliği de sağlana-
bilirse pamuk üretiminin artma-
sına çok büyük katkı sağlayacağı 
kesin” dedi.

Yurtiçi Sektör Gündemi
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ürkiye dünyanın önde ge-
len bir konfeksiyon üreti-
cisi ülkelerinden biri olma-

sına rağmen ithalat da yapıyor. 
Üstelik öyle ufak tefek bir rakam 
da değil. 2015’te 2,85 milyon dolar-
lık, geçen yıl ise 2,7 milyar dolarlık 
hazır giyim ithalatı yapıldı. 

80 milyonluk nüfusu ile önem-
li bir tüketici olan Türkiye, gerek 
daha ucuz olduğu için gerekse 
de ülkemizde üretimi fazla yapıl-
mayan bazı giysileri ithal ediyor. 
Özellikle AVM’lerin sayısının art-
ması ile birlikte ülkemizde üreti-
mi pahalı olan bazı ürünler ithal 
ediliyor. Sentetik ürünler, triko ve 
tişört ilk sırada geliyor.

Türkiye ağırlıklı olarak 20 ülke-
den hazır giyim ithalatı yapıyor. 
Yapılan ithalatın ülkelere göre da-
ğılımına bakıldığında 2016 yılında 
en fazla alımın 817,4 milyon do-
larla Çin’den yapıldığı görülüyor. 
%30,4’lük payla ilk sırada gelen 
Çin’i yüzde 24,5’lük payla Bangla-
deş takip etti. 

Bu iki ülkenin toplam hazır gi-
yim ithalatımızdaki payı yüzde 
54,9’tür. Üçüncü sırada İtalya gel-
di. 2016’da 140,5 milyon dolarlık 
ithalat yapılan İtalya’nın ithalatı-
mızdaki payı yüzde 5,2’dir. 
Kaynak: İHKİB

Türkiye 2016’da 2,7 Milyar Dolarlık 
Hazır Giyim İthalatı Gerçekleştirdi

www.tttsd.org.tr 13
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Yerli Pamuk Üretimi 2017’de 
900 Bin Tonu Bulabilir

150’den fazla marka yurt dışına 
açıldı 

Yurtiçi Sektör Gündemi

www.tttsd.org.tr14

Türkiye’nin pamuk üretimine verdiği destek meyvelerini vermeye başladı. Bu 
yıl her şey yolunda giderse 900 bin ton hedefine ulaşılabilecek.

Ulusal Franchising Derneği Başkanı Aydın yurt dışında şube açmaya başlayan 
150’den fazla Türk markası olduğunu söyledi.

Bu yılın ilk 8 ayında üretilen 750 
bin tonluk pamuğun tamamı tü-
kendi. İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
pamuk salonunda standartları 
temsil edecek kalite ve miktarda 
ürün kalmaması nedeniyle fiyat 
belirleme işlemleri durdu.

Her yıl 1,6 milyon ton pamuk tü-
keten Türkiye,  yerli üretimini ar-
tırdıkça ithalat azaltmaya başladı. 
Bir kaç yıl öncesime kadar 400 
bin tonları bulabilen pamuk üreti-
mi 2016’da 756 bin tonlara ulaştı. 
2017 sonunda ise bu rakamın 900 
bin tonlara çıkması bekleniyor. Bu 
olumlu artışı değerlendiren   İzmir 

Ticaret Borsası başkanı Barış Ko-
cagöz, “Biz bu sene yüzde 20 daha 
artış bekliyoruz. İklim koşulların-
da bir olumsuzluk yaşanmazsa 
eğer rekoltenin 900 bin tona ka-
dar ulaşmasını bekliyoruz. Dola-
yısıyla Türkiye iyi bir sezon ge-
çirecek. İthalat rakamları da bir 
önceki yıla göre azalmış olacak. 
Ancak hedefimiz 1 milyon ton ve 
buna doğru ilerliyoruz” diye ko-
nuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birli-
ği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi 
Bayraktar ise, pamukta üretimin 
ihtiyaca yetmediğini bildirerek, 

“Dünyanın en kaliteli pamukları-
nın üretildiği, potansiyeli yüksek 
olan Türkiye’de pamuk üretimini 
desteklemeli, ithalata son verme-
liyiz” dedi. Türkiye’nin pamuk it-
halatında ABD’nin yüzde 42 payla 
ilk sırada olduğu bilgisini veren 
Bayraktar, 75 kuruş olan prim 
desteğinin 1 liraya çıkarılmasının 
1 milyon ton hedefine ulaşmamızı 
sağlayacağını belirterek “Pamuk 
üreticimiz korunmalı, pamuk 
gümrük birliğinde tarım ürünleri 
kapsamına alınmalı, gümrük ver-
gileri tekrar konulmalıdır.”

lusal Franchising Derneği 
(UFRAD) Başkanı Dr. Musta-
fa Aydın, Türkiye’de zincir iş-

letme sayısının 2 bin 500 olduğunu 
belirterek, bu işletmelerin toplamda 
60 bin kadar şubesi bulunduğunu, 
buna karşılık yurt dışında şube aç-
maya başlayan 150’den fazla Türk 
markası olduğunu bildirdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, franchi-
sing sektörünün son yıllarda gerek 
Türkiye’de gerekse de dünyada en 

çok kullanılan girişimcilik uygula-
malarından biri olarak kabul edildi-
ğini, geçen yıl Türkiye’de ekonomik 
büyüklüğü 43 milyar dolara ulaşan 
sektörün, 2017 sonuna kadar 50 mil-
yar doları bulacağını söyledi.
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irçok ihracatçının ödeme-
lerde gecikme yaşandığı 
gerekçesiyle eleştirilerde 

bulunduğu, Ekonomi Bakanlığı ta-
rafından verilen fuar desteği yeni-
den yapılandırılıyor. Buna göre fu-
arlar tek tek ayrılarak her bir fuar 
için metrekare başına teşvik açık-
lanacak. Katılımın ispatlanması 
ödemeyi almak için yeterli olacak. 
Öte yandan sektörel tanıtım grup-
larının kapatılmasının ardından 
TİM’in merkezi olarak Türkiye tanı-
tımını yürütmesine yönelik hazır-

lıkların son aşamaya geldiği öğre-
nildi. Ekonomi bakanlığı yetkilileri, 
TİM tarafından yürütülen mevcut 
kampanyanın genişletileceğini ve 
sektörlerin talepleri doğrultusun-
da, fuar, iş gezisi vb. etkinliklere bir 
program dahilinde tanıtım desteği 
verileceği kaydedildi. Toplam itiba-
riyle bakıldığında, tanıtım faaliye-
tinin sektörel tanıtım gruplarının 
toplamından daha düşük seviyede 
oluşacağı, fon toplamaya yönelik 
mekanizmanın ise henüz kesinleş-
tirilmediği belirtildi.

İhracatçıl Firmaların Fuar Katılım 
Desteği Kolaylaşıyor
Uzun süredir uygulanan yurt dışı 
fuar katılım desteğinde, destek tu-
tarlarının tahsilatındaki uzamalar 
ve teknik detayların fazlalığı şir-
ketlerin şikayetlerine konu oluyor-
du. Hükümete de iletilen şikayet-
lerde, destek sisteminin bürokratik 
tasarımının, en küçük eksiklikler-
de dahi ödemenin durması anla-
mına geldiği belirtilmişti. 

İhracatçının Yurtdışı Fuar 
İşkencesi Bitiyor
Fuar desteği ödemesini alabilmek için katılımın ispatlanması yeterli olacak. 
Metrekare başına destek açıklanacak. 

www.tttsd.org.tr 15
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Yurtiçi Sektör Gündemi

www.tttsd.org.tr

Ekonomi Bakanlığı fuar destekle-
ri için yeni bir plan üzerinde çalı-
şıyor. Son aşamaya gelen plana 
göre, Bakanlık önceden destekle-
yeceği fuarları açıklayacak ve her 
bir fuar için metrekare destek biri-
mi belirleyecek. 

Bu fuarların katılımı, ülkenin Tür-
kiye açısından önemi, sektörel 
özellikler göz önünde bulunduru-
larak yapılacak. Destek kapsamın-
da katılımcı firmalara, birim fiyat 
üzerinden metrekare başına bedel 
hesaplanarak ödenecek. 

Fuarlarda Ekonomi Bakanlığı’nın 
gözlemcisi bulunacak. Gözlemci 
raporuyla, ilave belgeye gerek kal-
madan teşvik ödemesi yapılacak.

Tanıtım Yeniden Yapılandırılıyor

Sektörel tanıtım gruplarının ka-
patılmasının ardından merkezi 
tanıtım sistemine yönelik çalış-
malar da ilerledi. DÜNYA’nın edin-
diği bilgilere göre TİM merkezli 
yeni yapılandırmada, ülke imajına 
yönelik genel tanıtımın kaynağı 
artırılacak. Buna sektörel boyut 
eklenecek. Her bir sektöre yönelik 
özel kampanyalar düzenlenmeye-
cek ancak hedef ülkeler, öncelikli 
ülkelerde sektörlerin sağladığı ve-
riye dayalı olarak özel tanıtımlar 
yapılabilecek.

Ekonomi Bakanlığı yetkililerine 
göre benimsenen bu yaklaşıma 
bağlı olarak TİM tanıtımı nasıl 
organize edebileceğine yönelik 
bir çalışma yapacak. Buna bağlı 

olarak TİM’in sektörel örgütlen-
me altyapısı kullanılacak. Gerekli 
görüldüğü durumlarda, sektörel 
sivil toplum örgütlerinde de tem-
silcilerle tanıtımların planlanacağı 
ve bütçelendirileceği bir yapı oluş-
turulacak.

Sektörel tanıtım grupları, ihracatçı 
firmalardan yapılan keseneklerle 
fonlanıyordu. Yeni yapılanmada 
fon toplamanın nasıl yapılacağına 
dair kesin karar verilemedi. Ancak 
yaklaşım olarak her halükarda 
sektörel tanıtım grupları için ya-
pılan keseneklerden daha düşük 
seviyede bir kesenek oluşturul-
ması, toplam maliyetin de sektö-
rel grupların toplam maliyetinin 
altında kalmasının benimsendiği 
öğrenildi.

SO 500 sıramalasında 2014’te 
58’inci (1,55 milyar TL), 2015’te 
57’inci sırada gelen Sanko, 

2016’daki performansı ile Türki-
ye’nin 55’inci en büyük sanayi 
kuruluşu, tekstilin ise en büyüğü 
olduğunu bir kez daha tescilledi.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 
her yıl açıkladığı “Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu araştır-
masının 2016 sonuçlarına göre, sa-
nayinin zirvesinde 32 milyar 594 

milyon lira üretimden satışları ile 
Tüpraş yer aldı. Listede ikinci Ford, 
üçüncü ise Tofaş oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan: “Türk sanayisi, finans-
man zorluğu, kur dalgalanmaları, 
sosyal, siyasal, terör ve jeopolitik 
olumsuzlukları barındıran bir yıl-
da, ‘başarma’ azim ve kararlılığını 
korudu. Yüzde 3.9’luk büyüme per-
formansıyla ekonominin en yakın 
yol arkadaşı, zor günlerin dostu 
olduğunu gösterdi. Türkiye’nin 
ilk 10 ekonomi arasına girmesine 
en güçlü katkıyı yapacak yegane 
sektör olan sanayi, üretim ekono-
misine dönüş için her türlü desteği 
almayı hak etti.

Tekstilde lider: Sanko Tekstil
2016 yılı İSO 500’de listeye giren 
tekstil firma sayısı 44’tür. Bu fir-

maların en büyüğü 55’inci sıra-
dan giren Sanko Tekstil (2015’te 
57) oldu. 1.74 milyar TL’lik üretim-
den kaynaklı net satış rakamıyla 
55’inci sırada gelerek tekstilin en 
büyük firması oldu. Sanko Teks-
til’i 77’inci sıradan Gülsan Sentetik 
Dokuma San. ve Tic. A.Ş. takip etti. 
Bu firmanın üretimden kaynaklı 
net satış rakamı ise 1,2 milyar TL 
oldu. Üçüncü büyük firma, 88’inci 
sıradan listeye giren Sasa Polyes-
ter Sanayi A.Ş oldu.

131’inci sıradan listeye giren Kipaş 
Mensucat İşletmeleri A.Ş. dördün-
cü büyük işletme olurken 145’inci 
sıradan listeye giren Kordsa Teknik 
Tekstil A.Ş. beşinci büyük tekstil iş-
letmesi oldu. 147’inci sırada yer alan 
Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. al-
tıncı büyük tekstil firması oldu.

İSO 500 Açıklandı 
İSO tarafından “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması sonuçları 
açıklandı. Buna göre, ilk sırayı TÜPRAŞ alırken tekstil sanayinin en büyüğü 
Sanko Tekstil oldu.
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TEKSTİL ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’NİN LİDER KURULUŞLARI

2015 KURULUŞLAR BAĞLI OLDUĞU ODA / KAMU ÜRETİMDEN SATIŞLAR (NET) (TL)2016

55 57 Sanko Tekstil A.Ş.    Gaziantep   1,743305854
77 80 Gülsan Sentetik Dokuma  A.Ş.   Gaziantep   1,188106987
82 73 Sasa Polyester  A.Ş.    Adana    1,160787832
131 147 Kipaş Mensucat  A.Ş.    Kahramanmaraş  801,124,591
147 143 Zorluteks TekstilA.Ş.    İstanbul   739,671,345
189 159 Korteks Mensucat A.Ş.    İstanbul   603,494,359
190 179 Boyteks Tekstil A.Ş.    Kayseri   602,837,921
198 227 Hugo Boss Tekstil San. Ltd. Şti.   Ege Bölgesi   576,106,570
229 266 Şireci Tekstil A.Ş.    Gaziantep   508,586,498
230 195 Orta And Tic. ve San. İşlet. T.A.Ş.   Kayseri   507,547,436
231 256 Şık Makas Giy. San. ve Tic. A.Ş.   İstanbul   507,250,789
255 276 Melike Tekstil  A.Ş.    Gaziantep   466,770,973
266 322 Şirikçioğlu Mensucat A.Ş.   Kahramanmaraş  452,300,244
269 319 Üniteks Tekstil Gıda  A.Ş.   Ege Bölgesi   447,879,569
275 321 Mem Tekstil A.Ş.    Kahramanmaraş  443,901,770
290 298 Yeşim Tekstil  A.Ş.    Bursa    429,824,520
294 292 Selçuk İplik A.Ş.     Gaziantep   423,528,916
295 309 Matesa Tekstil A.Ş.    Kahramanmaraş  421,803,753
306 307 İskur İplik Kumaş A.Ş.    Kahramanmaraş  410,618,165
309 306 Çalık Denim Tekstil A.Ş.    İstanbul   406,969,287
314 327 Sun Tekstil A.Ş.     Ege Bölgesi   400,296,953
319 367 İskur TekstilA.Ş.     Kahramanmaraş  393,338,586
324 293 Marmara Pam. Mens. A.Ş.   İstanbul   389,698,234
328 365 Ozon Teks. Konf. San. ve Tic. A.Ş.   İstanbul   386,260,636
344 304 Bossa  T.A.Ş.     Adana    362,640,291
345 357 Flokser Tekstil A.Ş.    İstanbul   360,416,865
352 403 Eroğlu Giyim San. A.Ş.    İstanbul   355,515,505
357 360 Erak Giyim A.Ş.     İstanbul   349,394,964
371 – Beyteks Tekstil A.Ş.    Adana    334,681,210
373 371 Akbaşlar Tekstil A.Ş.    Bursa    331,773,397
374 457 Işıl Tekstil Ltd. Şti.    İstanbul   331,324,151
382 – TYH Ulus. Teks. San. ve Tic. A.Ş.   Ege Bölgesi   323,151,889
383 480 Tayeks Dış Ticaret A.Ş.    İstanbul   323,023,161
390 385 Gürteks İplik A.Ş.    Gaziantep   315638657
391 479 Yakupoğlu Tekstil A.Ş.    Ankara   315,047,378
400 493 Baydemirler Tekstil  A.Ş.    İstanbul   302,858,937
412 438 Özdilek Ev Tekstil A.Ş.    Bursa    291,816,840
429 426 Gamateks Tekstil A.Ş.    Denizli    278,919,656
434 445 Küçükçalık Tekstil A.Ş.    İnegöl Odası   275,025,067
479 419 YÜNSA Yünlü A.Ş.    İstanbul   251,457,691
481 468 Erdem Tekstil A.Ş.    Kahramanmaraş  251,142,981
482 453 Oğuz Tekstil A.Ş.    Adana    250,297,234
483 – Or-Pa Paz. ve Tekstil A.Ş.    İstanbul   248,666,158
492 461 Sarar Giyim Tekstil A.Ş.    Eskişehir   245,629,252
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esmi Gazete’de yayınlanan 
İthalatta Haksız Rekabet 
Önlenmesine İlişkin tebliğ, 

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, 
Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, 
Tayland ve Vietnam menşeli POY 
ithalatında ek vergi önlemini içe-
riyor. Ekonomi Bakanlığı, konuyla 
ilgili açılan soruşturmada PTİ itha-
latında uygulanan dampinge karşı 
verginin etkisiz kılınması için, bu 
ürünün üretilmesinde kullanılan 
yarı mamul POY ithal edildiği bul-
gusuna ulaşıldı. Soruşturma sıra-
sında ulaşılan bu bilgiler üzerine 

söz konusu ürünlerin Türkiye’ye 
ithalatında belirli oran veya tutar-
da geçici önlemin yürürlüğe ko-
nulması kararlaştırıldı.

Buna göre, Çin’den yapılan POY 
ithalatında teminat şeklinde ton 
başına 263 dolar, Malezya’dan itha-
latta 138 dolar ve Endonezya’dan 
yapılan ithalatta ise 120 dolar te-
minat alınacak.

Hindistan’dan ithalatta yüzde 10.15, 
Tayland’dan ithalatta yüzde 18.5, 
Çin Tayvanı’ndan ithalatta yüzde 

14.3 ve Vietnam’dan yapılan itha-
latta ise ton başına yüzde 36.28 
teminat alınacak.

Bakanlık yürüttüğü soruşturma 
sonucunda bazı ülkelerden yapı-
lan POY ithalatında oransal, bazı-
larında ise ton başına 120-263 do-
larlık önlem uygulanmasına karar 
verdi. Geçici önlemler soruşturma 
ile ilgili kesin karar Resmi Gaze-
te’de yayınlanana kadar yürürlük-
te kalacak.

ükümet, sanayide büyük 
değişim ve yer değiştirme 
için adımlar atılıyor. Şehir 

içinde dar sokaklarda faaliyet gös-
teren imalathaneler yeni kurula-
cak organize sanayi bölgelerine 

taşınacak. 3 yılda tamamlanması 
planlanan dönüşüm için 1 milyar 
dolar ayrıldı. Türkiye sanayisinin 
kalbi durumundaki Marmara ve 
Ege Bölgeleri için endüstri tesisle-
rinin taşınma ve dönüşüm plan-
ları bir bir uygulamaya geçiyor. 
Bu kapsamda bazı OSB’lerin ka-
panması bazılarının da taşınması 
gündemde. Dev dönüşüm kapsa-
mında Endüstri 4.0’a uyumlu 30 
yeni OSB de kamu kaynakları ile 
hayata geçirilecek. Bu kapsam-
da hali hazırda 60 bin işletmenin 
faaliyet gösterdiği İstanbul’daki 
8 OSB, 2017 sonunda taşınmaya 
başlayacak. 

KOBİ’lere uzaklık ve ticari hacim 
gibi özelliklere bakarak 75 ila 200 

POY İthalatına Geçici Vergi 
Getirildi

Yeni OSB’ler Endüstri 4.0’a 
Uygun Yapılacak

Yurtiçi Sektör Gündemi
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bin TL arasında hibe destek sağ-
lanacak. 3 yılda tamamlanması 
planlanan dönüşüm için kamudan 
1 milyar dolar ayrıldı. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yürütülecek olan çalışmalarda 1 
milyon yeni istihdam hedefi de 
bulunuyor. 

Öte yandan sanayiciler kendi ya-
tırımları ile de önemli bir değişim 
süreci başlatmış durumda. İstan-

bul İMES’te, büyüyen ve kabına 
sığmayan firmalar için Yalova ve 
Bandırma’da iki ayrı OSB yapılıyor.

İkitelli’deki firmalar için de Tekir-
dağ, Kapaklı ve Hadımköy yolu gö-
rünüyor. Firmalarını şehir dışına 
ve yeni sanayi bölgelerine taşıyan-
lara maddi destek de sağlanacak. 

Öte yandan Türkiye’de fark yarat-
mak ve bu dönüşüme katılmak 

isteyen şirketler için ilk kez özel 
bir fon oluşturuldu. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nca orga-
nize edilen fon, imalat sanayiinde 
dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı 
endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, 
teknoloji transferi ve ticarileşme 
ekseninde geliştirilecek projeleri 
kapsıyor. 

aliye Bakanı Naci Ağ-
bal’ın KDV Kanunu’nda 
yapılacak değişikliğe 

ilişkin açıklamalarına peraken-
de sektörü temsilcilerinden des-
tek geldi.İstanbul Hazır giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıver-
di, yaptığı yazılı açıklamada, KDV 
konusunun ihracatçı için yıllardır 
ciddi bir sorun oluşturduğunu be-
lirtti.

KDV oranlarının sadeleştirilmesi 
ve İngiliz modeline geçiş nokta-
sında Bakan Ağbal ile aynı görüş-
te olduklarını vurgulayan Tanrı-
verdi, “Türkiye’nin daha basit ve 
sade bir KDV sistemine ihtiyacı 
var. KDV’deki 8 -18 farkı firmalar 

üzerinde ciddi finansman yükü 
oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Firmaların bekleyen KDV alacak-
ları bulunduğunu aktaran Tan-
rıverdi, “KDV iadesinin bir kısmı 
raporla alınıyor. Fakat geriden ge-
lenler firmalarımızın sırtında yük 
oluşturuyor. Özellikle pek çok KO-
Bİ’nin aradaki KDV farkını almak 
için gerekli raporu hazırlayacak 
yeminli mali müşavirlerle ilişki-
leri olmadığından bu tür farklar 
firmaların içinde kalıyor. İhracat-
çılarımızın tıpkı dahilde işleme re-
jiminde olduğu gibi iç piyasadan 
da KDV yükü oluşturmadan alım 
yapmasına imkan sağlanmasının 
sorunlarımızı büyük ölçüde çöze-
ceğine inanıyorum” açıklamasını 
yaptı.

“KDV konusuna yıllardır neşter 
vurulmamış olması bizleri üzü-
yordu”

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) 
Başkanı Sinan Öncel de BMD üye-
si 412 markanın yurt içinde 378 
AVM ve caddelerde yaklaşık 70 bin 

mağazası bulunduğunu hatırlattı.
Ürünlerini yüzde 8 KDV ile sattık-
larını ancak kirayı yüzde 18 KDV 
ile ödediklerini belirten Öncel, “Ki-
ra-ciro oranları, dövizdeki dalga-
lanmalarla beraber öngörülenin 
8-10 puan üzerine çıktı. Bu durum 
pek çok perakendeciyi KDV’de 
alacaklı duruma getirdi ve fi-
nansal yük oluşturmaya başladı. 
Üretimi artırmak için bir taraftan 
girişimciye her türlü kolaylık sağ-
lanırken KDV konusuna yıllardır 
neşter vurulmamış olması bizleri 
üzüyordu. 

Bakan Ağbal’ın açıklamaları biz-
leri geleceğe dair umutlandırdı. 
Bilindiği gibi kira, perakendeci 
için en büyük gider kalemlerin-
den birini oluşturuyor. Hükümeti-
mizden aynı düzenlemede kirada 
KDV oranının yüzde 18’den yüzde 
8’e indirilmesiyle ilgili de bir yak-
laşım göstermesini bekliyoruz” 
diye konuştu.

KDV’de İngiliz Modeli İstiyorlar
İHKİB Başkanı Tanrıverdi, KDV oranlarının sadeleştirilmesi ve İngiliz modeline 
geçiş noktasında Bakan Ağbal ile aynı görüşte olduklarını söyledi.

www.tttsd.org.tr 19
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“Mevcut KDV sisteminde büyük 
bir haksız rekabetle karşı karşı-
yayız”

İstanbul Perakendeciler Derne-
ği (PERDER) Başkanı Ramazan 
Ulu ise, Türkiye’nin yerel ve milli 
marketleri olarak yıllardır halka 
en uygun fiyata en kaliteli gıdayı 
sunmanın gayreti içinde oldukla-
rını ancak mevcut KDV sistemin-

de büyük bir haksız rekabetle kar-
şı karşıya bulunduklarını belirtti.

Ulu, “Bizler mevzuat gereği et, 
meyve sebze ve bakliyat gibi te-
mel gıda maddelerini yüzde 1 KDV 
ile alıp yüzde 8 KDV ile satmak 
zorunda kalıyoruz. Bu durum ka-
yıt dışılığı teşvik ediyor. Kayıt dışı 
çalışan esnaf yüzde 1 KDV ile aldı-
ğını yüzde 8 yerine yüzde 1 KDV’yi 

maliyete yansıtarak satıyor. Bu 
durum bizim aleyhimize haksız 
rekabete yol açarken, aynı zaman-
da da vatandaşa pahalı ürün satan 
marketler durumuna düşüyoruz. 
Hükümetimizin KDV reformunu 
yaparken kayıt dışını teşvik eden 
bu soruna da neşter vuracağına 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ekstil sektörümüzün son 
iki yıllık ithalatını değer-
lendiren İstanbul Tekstil ve 

Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
(İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, “Alt 
ürün gruplarından olan pamuklu 
mensucat ürün grubunda yapılan 
ithalat 2015 yılına göre keskin bir 
düşüş yaşarken STA anlaşmamız 
bulunan Mısır’dan yapılan ithalat 
ise 2015 yılında 9 bin ton iken 2016 

yılında 11.1 bin tona yükselmiş olup 
söz konusu artışta Uzakdoğu ül-
keleri menşeli ürünlerinin menşe 
saptırması yapılarak Mısır üzerin-
den ithal edilmesinin önemli bir 
etken olduğu bilinmektedir.

Bir diğer tekstil alt ürün grubu 
olan çözgülü örme mensucatta 
ithalat miktarının neredeyse iki 
katına çıktığı görülmektedir. Son 

olarak, tekstil alt ürün grubu olan 
diğer örme mensucatta da Yuna-
nistan üzerinden yapılan ithalat 
2015 yılında 310 ton iken 2016 yı-
lında 1.500 tona yaklaşmış olup 
bu ürün grubu ithalatındaki payı 
%1,55’den %7’ye yükselmiştir. Yu-
nanistan’dan yapılan ithalattaki 
bu artışın Uzakdoğu ülkeleri men-
şeli olduğu bilinmektedir” dedi. 

STA Nedeniyle Uzak Doğu Menşeli 
Ürünler Mısır Üzerinden Geliyor
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, uzak doğu menşeyli bazı ürünlerin Mısır üzerinden 
ülkemize sokulduğunu söyledi.

Yıl  Ürünler      İthalat Dolar

2014  Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat  100.855.590
  Örme kumaş      3.943.020
Toplam          104.798.610
  
2015  Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat  131.170.685
  Örme kumaş      4.046.522
Toplam          135.217.207
  
2016  Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat  116.420.615
  Örme kumaş      9.728.056
Toplam          126.148.671

Yurtiçi Sektör Gündemi
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4. Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı,
Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı

www.interdyeprinting.com

Medya Partnerleri Destekleyen Organizatör

TÜRKİYE TEKSTİL TERBİYECİLERİ
SANAYİ DERNEĞİ

İş birliği ile

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)
İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

25 - 27 Ekim 2018
İstanbul Fuar Merkezi

.interdyeprinting.com.interdyeprinting.com.interdyeprinting.com.interdyeprinting.com.interdyeprinting.com



Yurtiçi Sektör Gündemi

www.tttsd.org.tr

ürk hazır giyim sektörü-
nü hedef pazarlarda ye-
rinde tanıtma projesinin 

en önemli adımlarından biri olan 
Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) 
için geri sayımda sona gelindi. 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfek-
siyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Tah-
ran ve New York TTM’lerin açı-
lışa hazır olduğunu, Moskova 
TTM’nin ise 2017’nin sonuna ka-
dar yetiştirilmesinin planlandığı-
nı bildirdi. 

Sektörel derneklerin üyeleriyle 
10 gün içinde 5 kez bir araya ge-
len Hikmet Tanrıverdi, TTM’ler ve 
İHKİB öncülüğünde milli katılım 
düzenlenen fuarlar hakkında bilgi 
verdi.  Türkiye ekonomisinin itici 
gücü olan hazır giyim ihracatını 
daha yukarılara taşıma hedefinde 
TTM’lere büyük önem verdikleri-
ni vurgulayan Tanrıverdi, şunları 
söyledi: 

Tahran’da 18, NewYork’da 8 Firma 
İle Sözleşme İmzalandı

“Eğer çok daha fazla ihracat yap-
mak istiyorsak alıcıyı oturup 
bekleyemeyiz, bizim onların 
ayağına gitmemiz, her an ula-
şılabilir olmamız gerekiyor. Bu 

amaçla kurulması planlanan ve 
hazırlıkları uzun süredir devam 
eden TTM’lerde artık sona aşama-
ya geldik. Tahran ve New York’ta-
ki TTM’ler açılışa hazır. İHKİB 
için Tahran’da 39, New York’ta 10 
showroom ayrıldı. Tahran’da 18, 
New York’da 7 firmamızla sözleş-
me imzaladık. 80 showroomun 
İHKİB’e tahsis edileceği Moskova 
TTM’nin de yıl sonuna kadar ha-
zır olması planlanıyor.  

LASİAD, OTİAD, ÇSD, TİGSAD, 
MESİAD, KYSD, TRİSAD ve BATİ-
AD ile gerçekleştirdiğimiz geniş 
katılımlı 5 toplantıda TTM’lerin 
sunduğu büyük fırsatları anlat-
tık. Ekonomi Bakanlığımız hedef 
ülkelerde açılan TTM’lerde faali-
yet gösteren firmalarımıza kira, 
personel ve tanıtım giderleri için 
yüzde 75 destek veriyor. 

Açılış aşamasına gelen Tahran 
ve New York ve Moskova’daki 
TTM’lere firmalarımızdan büyük 
talep geldi.  Özetle söylemek ge-
rekirse ihracatını daha da geliş-
tirmek isteyen firmalarımız için 
TTM’lerde büyük fırsatlar var. 
Biz bu fırsatı değerlendirecek 129 
lejyoner firma ile ülkemizi ve 
sektörümüzü dünyaya hakkıyla 
tanıtacak, sektörel ihracatımızın 
gücüne güç katacağız.”  

Ekonomi Bakanlığı %70 
Fuar Desteği Veriyor  

Türk hazır giyim sektörü için 
uluslararası fuarların da büyük 
önemi olduğunu vurgulayan Hik-
met Tanrıverdi, Londra, Las Vegas, 
Moskova, Paris, Kiev, Almatı ve 
Münih’teki fuarlara firmaların İH-
KİB öncülüğünde milli katılım dü-
zenlediklerini söyledi. Tanrıverdi, 
Ekonomi Bakanlığı’nın fuarlar 
için de firmalara yüzde 70’e varan 
oranlarda destek verdiğinin altını 
çizdi. 

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi: “LASİAD; OTİAD, ÇSD, TİGSAD, MESİAD, KYSD, 
TRİSAD ve BATİAD ile gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı 5 toplantıda TTM’lerin 
sunduğu büyük fırsatları anlattık. Açılış aşamasına gelen Tahran, New York ve 
Moskova’daki TTM’lere firmalarımızdan büyük talep geldi.” dedi.

ABD, Rusya ve İran’da Gücümüzü 
Tanıtacak 129 Lejyoner Hazırgiyim 
İhracatçısı Arıyoruz 
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TİM’in her yıl açıkladığı ihracatın 

liderleri listesinde hazır giyimde; 

2016’de 1 milyar doların üzerinde 

ihracat gerçekleştiren TGS DIŞ 

TİC. A.Ş. en başarılı ihracatçı oldu. 

Tekstil alanında ise 343 milyon 

dolar ihracatla AK-PA TEKS. İHR. 

PAZ. A.Ş. birinci sırada geldi.

Hazır giyim ihracatında; TGS Dış 

Ticaret, en yakın rakibi Pergo-

mon Status Dış Tic. A.Ş.’den 440,5 

milyon dolar daha fazla ihracat 

gerçekleştirerek açık ara önde 

tamamladı. Üçüncü sırada 428,3 

milyon dolarlık ihracatla Birgi Bir-

leşik Giyim A.Ş. geldi.

Tekstil ihracatında; 343 milyon 

dolarlık ihracatıyla AK-PA TEKS. 

İHR. PAZ. A.Ş. birinci sırada geldi. 

Bu firmayı 193,5 milyon dolar ih-

racatıyla KORDSA takip etti. San-

ko Dış Ticaret A.Ş. 250.4 milyon 

dolarlık ihracatıyla üçüncü sırada 

geldi.

www.tttsd.org.tr 23

Tekstil ve Hazır Giyimin 2016 
İhracat Şampiyonları Açıklandı

Yurtiçi Sektör Gündemi
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• Bu yazıda 1980-2015 yılları ara-

sında, ülke bazında tekstil ve kon-

feksiyon ticaretinde açık ve faz-

lalık veren ülkelerin istatistikleri 

yer almaktadır. 

• 2015 yılında Çin en yüksek ti-

caret fazlası veren ülke olurken, 

ABD ise en yüksek ticaret açığı 

veren ülke olmuştur.

• Türkiye 2015 yılında en yüksek 

tekstil ve konfeksiyon fazlası ve-

ren 4. ülke olurken, ticaret fazlası 

16,83 milyar USD olarak gerçek-

leşmiştir.

• Son yıllarda İtalya haricinde 

tekstil ve konfeksiyon ticaretin-

de fazlalık veren ülkelerin büyük 

çoğunluğu, işçilik maliyetlerinin 

düşük olduğu ülkelerden oluş-

muştur.

• Bu konuda başı Çin çekmektedir. 

Çin 2015 yılında, en fazla tekstil ve 

konfeksiyon ticaret fazlası veren 

2. ülke olan Hindistan’dan yakla-

şık 8 kat fazlalık vermiştir, ancak 

Çin’in ticaret fazlası 2009 yılından 

bu yana ilk defa düşüş göstermiş-

tir. Çin ekonomisindeki zayıflama 

ve tedarikin diğer Asya ülkelerine 

kayması, Çin’deki bu düşüşün en 

önemli nedenlerinden bir tanesidir.

• Bangladeş’in tekstil ve konfeksi-

yon ticaret fazlası ise üst üste 8. 

yıl artış göstermiştir. 

• Türkiye’nin ticaret fazlası 2015 

yılında, 2013 ve 2014 yıllarının ge-

risinde kalmasına rağmen, tarihin 

en yüksek 3. ticaret fazlası olmuş-

tur.

Tekstil ve Konfeksiyon Ticaret 
Dengesi 

Tekstil ve Konfeksiyon Ticaretinde fazlalık veren ülkeler (Milyar USD) 

Fazlalık veren ülkeler

Yurtiçi Sektör Gündemi
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Ülke adı 1980 1990 2000 2005 2010 2014 2015 
Çin 3,02 11,55 38,18 98,08 186,49 272,05 257,38 
Hindistan 1,91 4,47 10,95 15,08 21,04 31,71 31,00 
Bangladeş 0,32 0,52 3,94 4,92 11,49 19,48 21,46 
Türkiye 0,39 4,19 7,82 13,68 12,35 18,84 16,83 
Vietnam - - 0,29 1,64 5,96 12,64 15,50 
Pakistan 3,81 3,55 6,54 10,19 10,76 12,44 11,53 
İtalya 5,33 12,62 13,07 13,86 8,19 12,92 9,92 
Tayvan 3,91 8,81 12,47 9,06 8,23 8,08 7,32 
Endonezya - 0,08 2,09 6,95 7,48 6,38 6,04 5,78 
Hong Kong 3,08 6,52 7,93 8,89 7,45 4,76 4,10 
Malezya 0,0 0,63 2,26 2,58 3,95 4,12 2,86 
Tunus 0,07 0,26 0,74 1,27 1,15 0,96 0,71 
Fas 0,09 0,56 0,93 0,97 1,02 0,65 0,44 



• Yaklaşık 30 yıldır gelişmiş ülke-

ler, gelişmekte olan ülkeler karşı-

sında tekstil ve konfeksiyon tica-

retinde açık vermektedirler. 

• En fazla açık veren ülke ABD’dir. 

ABD’nin 2015 yılında verdiği 

106,65 milyar USD açığın %85’i 

konfeksiyon ticaretinden kaynak-

lanmaktadır.

• 2015 yılında Almanya’daki teks-

til ve konfeksiyon ticaret açığının 

tamamı konfeksiyon ticaretin-

den kaynaklanmaktadır. Alman-

ya tekstil ticaretinde 750 milyon 

USD fazlalık verirken, konfeksi-

yon ticaretinde 17,64 milyar USD 

açık vermiştir.

• Japonya tekstil ticaretinde 2009 

yılı öncesi fazlalık verirken, son-

rasında açık vermeye başlamıştır. 

Japonya’nın 2015 yılı toplam tica-

ret açığının %93,3’ü ise konfek-

siyon ürünleri ticaretinden oluş-

muştur.

Tekstil ve Konfeksiyon Ticaretinde açık veren ülkeler (Milyar USD) 

Açık veren ülkeler

www.tttsd.org.tr 25

Yurtiçi Sektör Gündemi

 T
E

K
S

T
İL

 T
E

R
B

İY
E

 D
E

R
G

İS
İ

S
A

Y
I:1

3
E

Y
L

Ü
L

 2
0

17

Ülke adı 1980 1990 2000 2005 2010 2014 2015 
Çin 3,02 11,55 38,18 98,08 186,49 272,05 257,38 
Hindistan 1,91 4,47 10,95 15,08 21,04 31,71 31,00 
Bangladeş 0,32 0,52 3,94 4,92 11,49 19,48 21,46 
Türkiye 0,39 4,19 7,82 13,68 12,35 18,84 16,83 
Vietnam - - 0,29 1,64 5,96 12,64 15,50 
Pakistan 3,81 3,55 6,54 10,19 10,76 12,44 11,53 
İtalya 5,33 12,62 13,07 13,86 8,19 12,92 9,92 
Tayvan 3,91 8,81 12,47 9,06 8,23 8,08 7,32 
Endonezya - 0,08 2,09 6,95 7,48 6,38 6,04 5,78 
Hong Kong 3,08 6,52 7,93 8,89 7,45 4,76 4,10 
Malezya 0,0 0,63 2,26 2,58 3,95 4,12 2,86 
Tunus 0,07 0,26 0,74 1,27 1,15 0,96 0,71 
Fas 0,09 0,56 0,93 0,97 1,02 0,65 0,44 
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ronik enerji kesintileri 
geçtiğimiz yıllarda Pa-
kistan ekonomisine bü-

yük darbe vurdu. Bazı firmalar 
fırınların, buhar kazanlarının ve 
jeneratörlerin çalışmaya devam 
etmesi için odun, kauçuk ve hatta 
kullanılmış ayakkabı bile yaktılar. 
Bu baskılar sonucu LNG (lique-
fiednaturalgas) ithalatı arttı, boru 
hatlarına ve terminallere büyük 
yatırımlar yapıldı. 2019 yılında 5 
LNG terminalinin faaliyete geç-
mesi planlanıyor. Devlet destekli 
yapılan yatırımlara rağmen, Pa-
kistan’da halen büyük bir enerji 
açığı mevcut. Pakistan enerji ih-

tiyacının sadece %65’ini üretebi-
liyor. Bu nedenle halen yatırım 
yapma imkanı bulunuyor.
Bu noktada başka bir problem, ya-
bancı firmaların temiz enerji ko-
nusunda yaptıkları baskı. Bu ne-
denle tekstil sektörü dahil birçok 
sektörden firmalar, temiz enerji 
sağlayan enerji şirketleri ile ça-
lışmaya devam ediyor. Pakistan 
tekstil sektörü yetkililerine göre 
doğayı kirletmek, yabancı firma-
lar için çocuk işçi çalıştırmak ka-
dar önemli bir sorun.

frika ülkeleri, Çin’in sağla-
masını beklediği milyon-
larca istihdam imkanından 

faydalanmak istiyor. Bu konuda 
Etiyopya başı çekiyor. Henüz yeni 
kurulmaya başlanan ayakkabı ve 
konfeksiyon sektörü, Etiyopya’yı 
Afrika’nın yükselen yıldızı yap-
mayı başardı. Bununla birlikte 
ana ihracat kalemleri yer fıstığı ve 
balık olan Senegal de bu yarıştan 
pay kapmaya çalışıyor. Senegal 
oturmuş demokrasisi ve Atlantik 
Okyanusu’na olan kıyısı ile büyük 
bir potansiyel taşıyor. Bununla 
birlikte elektrik kesintileri ve bü-
rokrasi Senegal’in en büyük so-
runlarının başında geliyor. Bu so-

runlar nedeniyle Senegal, Dünya 
Bankası’nın yayınladığı iş yapma 
kolaylığı endeksinde 190 ülke ara-
sında 147. sırada yer alıyor. Buna 
rağmen Senegal’in Diamniadio 
şehrinde kurulan yaklaşık 140 
milyon dolarlık endüstriyel park 
projesi umut saçıyor. 

Senegal dışında Kenya, Tanzan-
ya ve Ruanda gibi Afrika ülkeleri 
de son 3 yıldır Çinli yatırımcıları 
çekmeye çalışıyor, ancak hiçbiri 
Etiyopya kadar başarılı olama-
dı. Senegal’de tekstil sektörüne 
özellikle 1960’lı yıllarda devlet 
destekli yatırımlar yapıldı, ancak 
devamlılığı sağlanamadı. Senegal 

şu anda konfeksiyon ihtiyacının 
tamamını başta Çin olmak üzere 
yurt dışından sağlıyor.

ENERJİ KESİNTİLERİNE RAĞMEN, 
PAKİSTANLI TEMİZ YAKIT ŞİRKETLERİ 
MÜCADELELERİNE DEVAM EDİYOR

SENEGAL’DE YENİ ENDÜSTRİYEL PARK 
ÇİNLİ FİRMALARI CEZBEDİYOR 

 T
E

K
S

T
İL

 T
E

R
B

İY
E

 D
E

R
G

İS
İ

S
A

Y
I:1

3
E

Y
L

Ü
L

 2
0

17



www.tttsd.org.tr 27

RANA PLAZA FACİASININ 
4. YILDÖNÜMÜNDE BANGLADEŞ 
KONFEKSİYON SEKTÖRÜ

HİNDİSTAN PAMUK İTHALATI 
REKOR KIRDI

Bundan 4 yıl önce Rana Plaza 
konfeksiyon fabrikasının çökmesi 
sonucu Bangladeş’te 1.100 kişi ha-
yatını yitirmiş ve dünyada büyük 
bir yankı uyandırmıştı. 

Faciadan bu yana perakende fir-
malarının baskısı sonucu iş gü-
venliği konusunda büyük aşa-

malar kaydedildi, ancak ücretler 
konusunda yaşanan sorunlar 
devam ediyor. Bangladeş tekstil 
endüstrisinde 3,5 milyon insanın 
çalıştığı tahmin ediliyor. 2016 Ara-
lık ayında işçiler ücretlerin arttı-
rılması için greve gittiler. Grev so-
nucu 55 fabrika bir hafta boyunca 
kapalı kaldı. 

Yaşanan protestolar sonrasında 
1.500 işçi kovulurken, 35 sendi-
ka temsilcisi hapse atıldı. Fabrika 
sahipleri ise ücretleri arttırdıkları 
taktirde, yabancı yatırımcıların 
Etiyopya gibi işçiliğin daha ucuz 
olduğu ülkelere kaçtıklarını belir-
tiyorlar. 

indistan 2016-17 sezonu 
pamuk ithalatı, bir önceki 
sezona göre yaklaşık %30 

artış göstererek 3 milyon balyaya 
ulaştı. Yetkililere göre ithalat artı-
şının en büyük sebebi, rupee’nin 
değer artışı ve ithal ürünlerin 
daha ucuza mal olması. Rupee 
son 18 ayın en yüksek seviyesin-
de bulunuyor. 

Bu durum dünyanın en büyük 
pamuk üreticisi olan Hindistan’ın 
pamuk ihracatını da sekteye uğ-
ratırken, Brezilya, ABD ve bazı 
Afrika ülkeleri gibi diğer pamuk 
üretici ülkeler için avantaj sağladı.

Hindistan sektör yetkililerine göre 
genellikle Hindistan’ın güney böl-
geleri pamuk ithal ederken, bu 
sene hem kuzey hem de güney 
bölgeleri pamuk ithalatı yaptı. 

Yurtdışı Sektör Gündemi
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usya konfeksiyon ithalatı 
10 milyar doları aşan hacmi 
ile Vietnam için büyük bir 

potansiyel taşıyor. 

Vietnam Tekstil ve Konfeksiyon 
Birliği yetkililerine göre, Viet-
namlı firmalar geçtiğimiz yıl-
larda Rusya’dan birçok ceket ve 
denim siparişi aldılar. Vietnam’ın 
Rusya ile ticari ilişkilerinde asıl 
atılımı, Avrasya Ekonomi Birliği – 
Vietnam arasında 2016 yılı Ekim 
ayında varılan serbest ticaret an-
laşması sonrasında yapacağı dü-
şünülüyor. 

Vietnam şu anda Rusya’ya yıllık 
320 milyon dolar konfeksiyon 
ihracatı yapıyor. Önümüzdeki yıl-
larda bu rakamın 1 milyar dolara 
ulaşması hedefleniyor. 

Vietnamlı yetkililere göre Rus-
ya’ya yapılan ihracatın önündeki 
en büyük engeller fiyat rekabeti 
ve ödeme almanın zorluğu. 

Vietnamlı yetkililer ödemelerin 
daha kolay yapılabilmesi için 
Rusya’da daha fazla banka şube-
sinin açılması gerektiğini belirti-
yorlar.

BD’li perakende firmaları-
nın, bu yıl son dönemlerde 
hiç olmadığı kadar fazla 

sayıda mağaza kapatacağı öngö-
rülüyor. ABD’de yayımlanan bir 
raporda;
-2016 yılında 2.056
-2015 yılında 5.077
-2008 yılında 6.163 (tarihin en 
kötü yılı) mağazanın kapandığı 
belirtiliyor. 2017 yılında 8.600 ma-
ğazanın kapılarını kapatabileceği 

belirtiliyor. 
Fiziksel mağazaların Amazon 
gibi e-ticaret devleri karşısında 
başarısızlığa uğradığı, ülke gene-
linde alışveriş merkezlerinde gö-
rülen tenhalığın bu durumu işaret 
ettiği belirtiliyor. 

ABD’de e-ticaretin ileride toplam 
satışların %70’ini karşılayabi-
leceği öngörülüyor. Bu noktada 
Amazon ön plana çıkıyor, çünkü 

alışveriş yapan kitlenin %56’sının 
halihazırda Amazon kullandığı 
belirtiliyor. Amazon geçtiğimiz 
haftalarda, talebe göre tekstil ve 
konfeksiyon ürünlerinin üretil-
mesine imkan sunan bir sistem 
konusunda patent aldı. Ama-
zon’un ayrıca geçtiğimiz dönem-
de 7 farklı private-label moda 
markasını bünyesine katması, bu 
firmanın konfeksiyon sektörüne 
verdiği önemi gösteriyor.

VİETNAM TEKSTİL VE KONFEKSİYON 
SEKTÖRÜ RUSYA PAZARINA GİRMEYE 
ÇALIŞIYOR

ABD’Lİ PERAKENDE FİRMALARI 
MAĞAZALARINI KAPATIYORLAR

 T
E

K
S

T
İL

 T
E

R
B

İY
E

 D
E

R
G

İS
İ

S
A

Y
I:1

3
E

Y
L

Ü
L

 2
0

17



www.tttsd.org.tr 29

ünyanın en büyük pa-
muk üreticisi Hindistan’da, 
2017/18 sezonunda pamuk 

tarımının %15 artacağı öngörülü-
yor. 

Bu sene çiftçilerin pamuktan 
daha fazla para kazanmaları, pa-
muk tarımını arttıracak en büyük 
etken olarak görünüyor. 

Hindistan’da yerel pamuk fiyat-
ları bir önceki seneye oranla %19 
artış gösterdi. Hindistan tarım 
alanlarındaki %15 artış öngörüsü 

gerçekleşirse, pamuk tarımı ya-
pılan arazi 12,08 milyon hektara 
çıkacak. 

Bu rakam 2014/15 sezonundan bu 
yana gerçekleşen en büyük ra-
kam olacak. Bu sene Hindistan’da 
pamuk tarım alanı 10,5 milyon 
hektar olarak gerçekleşti ve bu 
değer son 7 yılın en düşük değe-
riydi. Pakistan, Bangladeş, Çin ve 
Vietnam, Hindistan’ın en büyük 
pamuk müşterileri. Hindistan 
tekstil firmaları, rupee’nin değer 
kazanması nedeniyle son aylarda 

pamuk alımlarını özellikle ithalat
yolu ile karşılıyorlar.

aşkanlığının ilk günlerin-
de Donald Trump, ABD’nin 
TPP’den çekilmesini öngö-

ren bir karara imza attı ve bu or-
taklığın ülkesindeki istihdam için 
büyük bir tehdit olduğunu belirtti.

12 ülke arasında yapılması öngö-
rülen bu ortaklıkta toplam GSYİH 
(Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 29 tril-
yon dolar olacak ve dünya topla-
mının %38’ini oluşturacaktı. 

ABD olmadan yapılacak bir ortak-
lıkta GSYİH 10 trilyon dolar olacak 

ve dünya genelinin %13,5’luk kıs-
mını kapsayacak. Buna rağmen 
11 ülkenin (Avustralya, Brunei, Ja-
ponya, Kanada, Malezya, Meksika, 
Peru, Singapur, Şili, Vietnam, Yeni 
Zelanda) temsilcileri geçtiğimiz 
günlerde ABD olmadan da anlaş-
manın sonuçlandırılması konu-
sunda teminat verdiler. 

11 ülke dışında Çin’in de ortaklığa 
katılması konusunda değerlendir-
meler devam ediyor. Çin’in yanı 
sıra konuşulan diğer ülkeler Gü-
ney Kore ve Endonezya.

HİNDİSTAN PAMUK EKİM ALANI 
%15 ARTIŞ GÖSTERDİ

TPP (TRANS PASİFİK ORTAKLIĞI),
ABD OLMADAN DA PEŞİNDEN 
KOŞMAYA DEĞER Mİ?

Yurtdışı Sektör Gündemi
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ietnam’a 2017 yılının ilk 5 
ayında yapılan doğrudan 
yabancı yatırım tutarı, geç-

tiğimiz senenin aynı dönemine 
göre %6 artış göstererek 6,15 mil-
yar dolara yükseldi. Düşük işçilik 
maliyeti, iş ahlakı, hükümet poli-
tikaları ve orta yönetim kademe-
sinin kalitesi Vietnam’a gösterilen 
ilginin başlıca nedenleri arasında 
gösteriliyor. 

Vietnam’da konfeksiyon işçile-
rinin aylık ücreti 250 dolar iken 

Çin’de bu rakam 700 dolar. Trans 
Pasifik anlaşması onaylandığı 
taktirde Vietnam’ın ihracat gelir-
lerinin %28 daha artması bekle-
niyordu. 

Anlaşmanın yapılamamasına 
rağmen Vietnam, ABD karşısında 
son 6 yılın en fazla ticaret fazlası-
nı verdi. 

Vietnam gelecek 5 yıl içinde her 
sene 10 milyar dolarlık doğrudan 
yabancı yatırım çekmeyi hedefli-

yor. 2016 senesinde bu rakam 16 
milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Bununla birlikte Vietnam’ın en 
büyük dezavantajının kaliteye de-
ğil, tonaja ve işçilik maliyetlerine 
odaklanması olarak belirtiliyor. 

Çalışanların eğitimine daha fazla 
zaman harcanması ve tepe yöne-
ticilerin yeteneklerinin geliştiril-
mesi gerektiği ifade ediliyor.

TRUMP’IN TİCARET ANLAŞMASINDAN 
ÇEKİLMESİ, VİETNAM’A GELECEK 
YATIRIMCIYI RAHATSIZ ETMEDİ
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MODİ PROTESTO GÖSTERİLERİNE 
RAĞMEN HİNDİSTAN’IN EN BÜYÜK 
VERGİ REFORMUNU BAŞLATACAK 

odi’nin planladığı son 70 
yılın en büyük vergi re-
formu, ülke çapında mal 

ve hizmet vergisi getirecek. 

Mal ve hizmet vergisi (GST: Goods 
and Services Tax) fabrika kapısı 
vergileri, servis ve yerel vergiler 
gibi yaklaşık 20 verginin yerini 
alırken, 2 trilyon dolarlık ekono-
miyi ve 1.3 milyar insanı tek bir 
pazarda birleştirecek. 

Hindistan’da bu vergi reformun-
dan rahatsız olan bir kesim de 
mevcut. 

Muhalifler, Hindistan ekonomisi-
nin kaotik bir durum ile karşı kar-
şıya kaldığını, milyonlarca küçük 
işletmenin henüz çoklu vergi ia-
desini istemediğini ve mevzuatın 
sorunsuz bir şekilde uygulanma-
sının en az altı ay sürebileceğini 
belirttiler. 

Vergi reformunu protesto etmek 
için ülke çapında binlerce tekstil 
fabrikası ve perakendeci bu hafta 
greve gitti. 

Özellikle küçük işletmeler, deği-
şim esnasında vergilere uyumlu 
olmak için yapılan ekstra talepler-
den memnun değiller. 

Şu ana kadar, federal ve eyalet 
vergi dairelerine kayıtlı olan 8.1 
milyon firmanın dörtte üçünden 
fazlası, ayda 5 milyar fatura işle-
me kapasiteli devasa bir IT arka 
uç olan GST Ağı’na kaydoldu.

Yurtdışı Sektör Gündemi
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ürkiye ile Pakistan arasın-
da yapılması planlanan 
serbest ticaret anlaşması 

ile ilgili 7. tur görüşmeler, 6-7 Ha-
ziran 2017 tarihlerinde Türkiye’de 
gerçekleştirildi.

Anlaşmanın Ağustos Ayı içerisin-
de sonuçlanması planlanıyor. 6-7 
Haziran 2017 tarihlerinde yapılan 
görüşmelerde, yetkililer ürün, ser-
vis ve yatırım konularının üzerin-

den geçtiler. Türkiye Pakistan’a en 
çok makine ve aksamları, kimye-
vi maddeler ve mamulleri, tekstil 
ve hammaddeleri ihracatı yapar-
ken, Pakistan’dan en çok pamuk 
ipliği, pamuklu kumaş, pamuklu 
giysi, deri, tıbbi malzeme, spor 
ürünleri alımı yapıldı.

ijital ticaret dünyasının dev 
isimlerinden olan Amazon, 
Amazon Prime dahilinde 

olan müşterileri için başlattığı 
Wardrobe uygulaması ile giyim 
ürünlerinde, önce deneyip sonra 
satın alma kararı verebilmelerine 
imkan tanıyacak. 

Şirket başlattıkları bu hizmet ile 
geri iade etme durumlarını ve 
ödedikleri ücretin kendilerine 
iade edilme koşullarını daha sta-
bil hale getireceğini vurguluyor. 

Halihazırda beta durumunda sey-
reden uygulama ile Amazon Pri-
me müşterilerine en az 3 en faz-
la ise 15 adet aksesuar ve giyim 

ürününü kargo ücretsiz olacak 
bir şekilde müşterilerin adresine 
ulaştırılacak. Ürünleri denemek 
ve satın almak için 1 haftalık sü-
reye sahip olan kullanıcılar iste-
medikleri ürünleri Amazon’a geri 
gönderebilecek. 

Bunun yanında kullanıcılar sipa-
riş verdikleri ürünlerden üçünü 
satın alırsa yüzde 10, beşini satın 
alırsa ise yüzde 20 indirime sahip 
olacaklar.

TÜRKİYE – PAKİSTAN ARASINDA 
YAPILACAK SERBEST TİCARET 
ANLAŞMASINDA, SON AŞAMAYA 
GELİNDİ

AMAZON DENEME PROGRAMINI 
HAYATA GEÇİRİYOR
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HAİTİ’Lİ TEKSTİL İŞÇİLERİ ASGARİ 
ÜCRETİ PROTESTO EDİYORLAR

ETİYOPYA ÖNÜMÜZDEKİ AY, 2 ENDÜSTRİ 
PARKININ AÇILIŞINI YAPACAK

üzlerce tekstil işçisi geç-
tiğimiz Pazartesi günü, 
asgari ücretin düşük oldu-

ğu iddiasıyla protesto gösterileri 
yaptı. Bunun karşılığında firma 

sahipleri, Haiti’den çıkma tehdi-
dinde bulundular. Petrol fiyatla-
rının artması ve yüksek enflas-
yon, protestoların ana nedenlerini 
oluşturuyor. Haiti ekonomik bü-
yümesini tekstil sektörü üzerin-
den kurguluyor ve ihracatının % 
90’ı tekstil ve konfeksiyon ürün-
lerinden oluşuyor. 

ABD, Haiti ile tercihli ticaret anlaş-
ması imzalamış ve Walmart, Tar-
get gibi Amerikalı dev firmalara 
tedarik sağlanarak, 40.000 yeni 
istihdam oluşturulması hedeflen-
mişti. Tekstil işçileri şu anda gün-
lük 300 Haiti gourde’si (4,77 usd) 
alırken, bu rakamın 800 gourde’ye 
çıkarılmasını talep ediyorlar. 

Bununla birlikte firma sahipleri 
asgari ücretin arttırılması halinde, 
Haiti’nin Dominik Cumhuriyeti ve 
Nikaragua gibi ülkeler karşısında 
rekabet avantajını kaybedeceğini 
ve firmaların kalıcı olarak kapatı-
labileceği uyarısında bulundular. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı da benzer bir açıklamada 
bulunarak, asgari ücretin çok art-
tırılmaması gerektiğin savundu. 
Asgari ücret belirleme komisyo-
nunun günlük ücretin 400 gour-
de’ye çıkarılması yönünde öneri-
de bulunduğu belirtilmiş, ancak 
yaşanan anlaşmazlıklar nedeniy-
le bu rakam kamuoyuna resmi 
olarak açıklanmamıştı.

tiyopyalı yetkililer, inşaatı 
Çinli firmalarca tamamla-
nan Mekelle ve Kombolcha 

endüstriyel parklarının gelecek 
ay faaliyete geçeceklerini açıkla-
dılar. 

Mekelle endüstri parkı AddisAba-
ba’ya 783 km ve Kombolcha en-
düstri parkı AddisAbaba’ya 252 
km uzaklıkta bulunuyor. 

Her iki endüstri parkının toplam 
maliyetinin 250 milyon dolar ol-
duğu açıklanırken, büyük oranda 

tekstil ve konfeksiyon sektörüne 
hizmet edecekleri belirtildi.

Etiyopya, Afrika’nın tekstil ve 
konfeksiyon merkezi olmayı he-
defliyor.
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Boya Kimyasal 
Endüstrisindeki  Yenilikler

rchroma EarthColors ile 
18 Haziran 2017’de düzen-
lenen OutDoor Industry 
Award 2017’de, Sürdürüle-

bilir Yenilikler Kategorisinde ‘Gold 
Winner’ ödülünü kazandığını 
açıkladı.

EarthColors, Archroma’nın do-
ğadan sıcak üçlü kombinasyon-
lar oluşturma konusunda patent 
bekleyen yeni bir yöntemidir. Bu 
yüksek performanslı boyaların 
sentezinde, boya üretiminde kul-
lanılan yağ bazlı hammaddeler 
yerine badem kabuğu, biberiye 
yaprağı gibi tarım ve bitki endüst-
rilerinin doğal atık ürünlerinden 
elde edilen yağlar kullanılıyor.

Earthcolors, doğal tonları kapsa-
yan renk paletinde 6 adet boya 
bulunmaktadır.

Törenden sonra, Archroma Marka
ve Pazarlama Müdürü Nuria Es-
tape, “En önemli ödüllerden biri 
olan OutDoor Industry Award 
2017 ödülünü almaktan son dere-
ce gururluyuz. OutDoor Industry 
Award, Archroma’ya, daha fazla 
marka ve perakendecinin Arch-
roma’nın doğa dostu çözümlerini 
keşfetmesi ve benimsemesi için 
ikna etmesine yardımcı olacaktır” 
dedi.

EarthColors teknolojisini gelişti-
ren Archroma Özel Boyarmadde-

ler Ar-Ge Müdürü Manel Domingo, 
“Sürdürülebilir çözümler üretmek 
bir yolculuk: EarthColors, beş yıl-
dan fazla bir süredir devam proje-
miz ve halen laboratuvarlarımız-
da gelişmektedir. 

Gezegenin kaynaklarının sınırı-
na ulaşmasıyla tüketicilere daha 
sürdürülebilir seçenekler sunma-
mız gerekiyor. Bu nedenle, en-
düstrimizi sürdürülebilir kılaca-
ğımıza olan inancımızdan ve bu 
konuda yenilikler geliştirme ça-
balarımızdan vazgeçmiyoruz. Bu 
bizim doğamız” dedi.

EarthColors by Archroma- 
Outdoor Industry Award 2017 
Ödülünü Kazandı
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stanbul Tekstil Hammaddele-
ri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 
Türk Kızılayı görevlilerinin 

yardım faaliyetlerinde giydiği ku-
rumsal kıyafetleri, teknik tekstil 
kumaşla yeniden tasarladı. 

İTHİB, özel koleksiyonda başta 50 
bin metre nano teknoloji, anti bak-
teriyel, nefes alabilen, yanmayan, 
buruşmayan, terletmeyen kumaş 
kullandı.

Türk Kızılayı’nın 6 bin 500 çalışa-
nı için teknik tekstil ürünlerinden 
üretilecek kıyafetlerin üretimi 
Çorlu’da yapılacak. Toplam 2 mil-
yon TL’ye mal olacak projenin fi-
nansmanını İTHİB üstlenecek. 

Kızılay çalışanları Eylül ayın-
dan itibaren yeni kıyafetleri ile 
dünyanın her yerinde yardım fa-
aliyetlerini sürdürecek. Çırağan 
Sarayı’nda düzenlenen tanıtım 

toplantısına İTHİB Yönetim Kuru-
lu Başkanı İsmail Gülle, Türk Kızı-
lay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 
katıldı.

Basın toplantısında konuşan İT-
HİB Yönetim Kurulu Başkanı İs-
mail Gülle, “Dünya markamız 
Türk Kızılayı görevlilerinin dün-
yada ülkemizi temsil ederken 
giydiği kıyafetleri, Türkiye’nin 
kumaşı ve Türkiye’nin tasarımı 

Türk Tekstil Sektöründen Kızılay’a 
Yeni Koleksiyon
Türk Kızılayı’nın 6 bin 500 çalışanı için teknik tekstil ürünlerinden yeni 
kıyafetler üretilecek. Üretimi Çorlu’da yapılacak ve 2 milyon TL’ye mal olacak 
projenin finansmanını İTHİB üstlenecek.
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ile yeniledik. Türk tekstil sektörü 
olarak dünyadaki son teknolo-
jik yeniliklerle ürettiğimiz nano 
teknoloji, anti bakteriyel, nefes 
alabilen, yanmayan, buruşma-
yan, terletmeyen kumaşlarımızla, 
Kızılayımızın kurumsal kıyafet 
imajını tasarladık.

6.500 çalışanı ile sadece ülkemiz-
de değil, tüm dünyada insani yar-
dım hizmetinde model alınan, in-
sanların en zor anlarında yanında 
olan gurur kaynağımız Türk Kızı-
layı’na, bizler de Türk tekstilcileri 
olarak elimizden gelen katkıyı 
sunmak istedik. Dünyanın dört 
bir yanına Türk yardımseverliği-
ni taşıyan Türk Kızılayı çalışan-
larının kutsal görevlerini yerine 
getirirken hareket kabiliyetini ko-
laylaştırmayı ve keyifli hale getir-
meyi hedefledik” dedi.

Özel Kumaş Çorlu’da Üretilecek
Türk tekstil sektörü olarak fark-
lı özelliklere sahip teknik tekstil 
ürünlerini uzun bir süredir ihraç 
ettiklerini belirten Gülle, bu ka-
dar özelliği bir arada barındıran 
kumaşın ise ilk olarak Türk Kızı-
layı’nın ihtiyaçları doğrultusunda 
İTHİB üyesi Öztek Tekstil tarafın-
dan Çorlu’da üretildiğini bildirdi. 

Gülle toplam 2 milyon Türk Lira-
sı’na mal olacak projenin finans-
manının ise İTHİB tarafından kar-
şılanacağını söyledi.

“Türk tasarımı da insani yardım 
sektörüne imzasını atacak”
Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık “Ülkemiz ihracatının 
lokomotifi tekstil sektörümüzle 
insani yardım ortak paydasında 
bir kez daha buluştuk. Kan bağışı 
ve yardım konusunda da olduğu 
gibi desteğini bir kez daha esirge-
meyen İTHİB Başkanı İsmail Gül-
le’ye teşekkür ediyorum. 

Bizler de Kızılaycılar olarak sade-
ce ülkemizde değil, dünyanın dört 
bir yanında ihtiyaç sahiplerinin 
yaralarını sararken milli gururu-
muz olan Türk tekstili ve tasarımı 
ürünü olan yeni kıyafetlerimizi, 
üzerindeki kırmızı hilalimizle gu-
rurla taşıyacağız. 

Bu proje sayesinde dünyada ‘Türk 
Tipi Yardım Modeli’nin yanında 
Türk kumaşı ve tasarımı da insa-
ni yardım sektörüne imzasını ata-
cak’ dedi.

İTHİB Moda Danışmanı ve dün-
yaca ünlü modacı Hakan Akkaya 
da “8 ayrı tasarımda mont, yelek, 
pantolon, yağmurluk, polar, ba-
sic tişört, polo yaka kısa ve uzun 
kollu tişört oluşan koleksiyonu 
tasarlarken, Kızılay çalışanlarının 
insanlara yardım elini uzatırken, 
konforunu ve işlerini kolaylaştır-
masını hayal ettim” dedi.
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Techtextil Frankfurt 2017

eknik tekstil ve nonwoven 
ürünler için önde gelen 
uluslararası fuar olan Tech-

textil 2017 ‘Connecting the Future’ 
sloganı ile 09-12 Mayıs tarihleri 
arasında Almanya’da 55 ülkeden 
1.477’den fazla firmanın katılımı 
ile gerçekleşti. 

Frankfurt’ta düzenlenen Teknik 
Tekstil Fuarı Techtextil’e Türki-
ye’den 67 firma katıldı. 114 ülke-
den 47.500’den fazla ziyaretçi 
Frankfurt Fuar ve Sergi Merke-

zi’ne gelerek teknik tekstil alanın-
da en yenilikçi ürünleri ve en son 
teknolojileri keşfetti. 

Almanya’nın ardından Techtextil 
Fuarına en yüksek ziyaretçi katı-
lımı İtalya, Fransa ve Türkiye’den 
sağlanmıştır.

Teknik tekstiller üretim zincirin-
de yer alan, hammadde üretimin-
den nihai ürün üreticilerine kadar 
tüm firmaların katılım sağladığı 
ve sektörlerde yaşanan yenilikle-

rin yer aldığı fuarda, Setaş Kimya 
tekstil kaplama ve masterbatch 
alanlarındaki yenilikçi ürünleri 
ile yerini aldı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Al-
man Havacılık ve Uzay Merkezi 
(DLR) ile işbirliği içinde, Techtex-
til, ‘Living in space’ başlığı altında 
havacılık endüstrisine referansla 
teknik tekstiller için geniş bir uy-
gulama ve ürün yelpazesini gös-
terdi.

Fuarlar
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Salon 6.1’de fonksiyonel tekstiller ve 
teknik tekstil ürünlerinin katılım-
cıları çevresinde özel bir etkileşim 
alanı yaratılmış ve teknik tekstil 
uygulamaları alanlarına dayanan 
bu alan, aşağıdaki konu başlıklarını 
kapsamıştır. 

•   Mimari
•   Medeniyet
•   Giyim
•   Hareketlilik

Etkileşimli alanın en önemli nok-
tası bir sanal gerçeklik deneyi-
miydi. Fuar ziyaretçileri Mars’a 
sanal bir yolculuk yaptılar ve tek-
nik tekstilleri kullanarak uzayda 
yaşamın nasıl mümkün olabile-
ceğini keşfettiler. 

Buna ek olarak, ‘Material Gallery’ 
alanında, Techtextil ve Texpro-
cess katılımcıları uzay yolculuğu 
ile bağlantılı tekstil ürünlerini ve 
teknolojilerini tanıttı.

Fuarda yer alan yeniliklerden ba-
zıları aşağıdaki gibidir:

ITA-PolyTube
Otomotiv endüstrisinde takvi-
ye malzemesi olarak kullanılan 
karbon elyafların proses atıkla-
rından elde edilen recycle karbon 
elyaftan oluşturulan nonwoven 
yüzeyler, elektrik iletkenliği ko-
nusunda ki uygulamalarda kulla-
nıma uygun hale getirilmiştir.

ITA-ScaffBag
Sensör tabanlı bir hava yastığı 
sistemidir. Hava yastığı, karmaşık 
geometriye sahip bir tek parça do-
kuma yüzeydir. Dikişsiz bir yapı-
ya rağmen konvansiyonel ürün-
lerden daha yüksek mukavemete 
sahiptir.

Trans Textil-Topaz Dots
Çok fonksiyonlu tekstil sistemleri 
uzmanları, havacılık uygulama-
ları için 3D hazır malzemelerden, 

doğal elyaf laminatlardan ve ser-
tifikalı çok riskli koruyucu giy-
silerden yenilikçi ve çevre dostu 
Topaz’a kadar olan son gelişmele-
rine dair bir fikir veriyor.

STINGbye-Anti-Mosquito 
Anti-Mosquito kumaşlarında Per-
methrine  bazlı aktif madde sa-
yesinde etkinlik sağlanıyor.100  
yıkamaya kadar %94 oranında 
etkinlik gösterdiği uluslararası la-
boratuvarlarca tescillenmiş.

Outlast Technologies
-Xelerate PCM 
Satışta bulunan PCM ürünlere na-
zaran  çok daha hızlı aktive olan 
Xelerate PCM aşırı vücut ısısını 
emer, depolar ve serbest bırakır.

Qmilk
Qmilk elyafları% 100 doğal, ipek gibi 
yumuşak ve pürüzsüzdür ve cilt 
dostudur. Doğal bir antibakteriyel 
etki ve yüksek hidrofiliteye sahiptir. 



Fuarlar

www.tttsd.org.tr40

 T
E

K
S

T
İL

 T
E

R
B

İY
E

 D
E

R
G

İS
İ

S
A

Y
I:1

3

FiberVisions
Nonwoven uygulamaları için po-
liolefin kesik elyaf üreticisi firma, 
fonksiyonel nitelikli ürün geliş-
tirmek için mono ve bico ürünleri 
kullanıyor.

C. H. Müller-Velamina
Otomotiv iç döşemeleri için pol-
yester mikro fibre kumaş Vela-
mina ile kaliteli görünüm ve iyi 
tuşe sağlıyor. Firmanın ürün ge-
liştirme departmanı sadece elyaf 
malzemeleri ve yüzey kaplama-
ları üzerinde değil aynı zamanda 
tekstil anahtarları, elektrotlar ve 
sensörler üzerinde de çalışıyor. 

Concordia Textiles-Protective 
Garment
Protective Garment ürünlerinde 
yer alan Softhell isimli High visib-
le ve FR nitelikli ürünün aynı za-
manda dokuma patenti de vardır.
Bir yüzü polyester, diğer yüzü 
pamuk olan kumaşın ,polyester 

yüzü yıkma ve kirlenme dayanı-
mı gösterirken pamuk yüzü FR 
özellik gösteriyor. Diğer yandan 
bu özel kumaş konfor ve koruma 
için özel bir  yüzey ile lamine edi-
liyor.

Rökona-Mobiltech
Çözgülü örgü kumaşlar kullanıla-
rak patentli gölge çözümü gelişti-
rilmiş. Bu yeni ürün ile çatı kalın-
lığında büyük bir artış ile  geniş 
gölge sağlama imkanı buluyor. 

Ayrıca Oekotex sertifikalı  polyes-
ter elyaf kullanarak araç içi çocuk 
puseti geliştirilmiş. Özel mekaniz-
ma ve çözgülü örme teknolojisi 
sayesinde puset çocukla birlikte 
büyüyor.

ITA-Tailored Non Crimp Fabrics 
T-NCF
Esnek olmayan kıvrımsız kumaş-
ların üretimi (T-NCF) yüksek es-
neklik ve düşük işlem maliyetleri 

nedeniyle kompozit endüstrisi 
için yeni teknoloji olarak büyük 
bir potansiyele sahiptir. 

Yüksek maliyet avantajı nedeni 
ile T-NCF teknolojisi otomotiv ve 
havacılık endüstrisinde seri üre-
tim için uygundur. Doğrulama 
aşamasının tamamlanmasının 
ardından, teknoloji 3 ya da 4 yıl 
içinde endüstriyel ölçekte kulla-
nılabilir.
 
ITA-Hybrid nonwoven reinforced 
Organo-sheet 

Karbon takviyeli bir PA6 mal-
zemedir. Bu maddenin yeniliği, 
dokusuz takviye yapıların tasa-
rımına olanak tanıyan kombine 
dokusuz yüzey uygulamasıdır. Isı 
üretimi ve EM-koruma konusun-
da avantaj sağlamaktadır.
 



Fuarlar

www.tttsd.org.tr 41

Yeni uygulamalar

Centexbel ve Peterseim Strickwaren Mühlhausen – 
Almanya - Akıllı Dizlik 

Bir tekstil sensörü, operasyon sonrası dizin duruş açısını 
gerçek zamanlı olarak algılıyor ve hastayı doğru açı için 
uyarıyor, ayrıca kişisel egzersizler de önerebiliyor.

Yeni teknoloji

Upper Franconian  SITnet Sistemi

Dikiş yerine çözgülü örme yöntemiyle  konveyör bantları 
birleştiren ve bu sayede  taşınabilecek yük miktarını art-
tırıp sabitleyen  bir ağ yapısı.

Yeni ürün

Penn Tekstil Çözümleri Ombra-DLS

Elastik tekstil üretiminde uzman firma, cephe yapımı ve 
pencere montajı için bir gölgelendirme ağı geliştirmiş.  
Ağı daha fazla ya da daha az genişleterek, o an ortamda 
bulunan ışık miktarından bağımsız bir halde istenen ay-
dınlığın ortam için sağlanması planlanmış. 

Yeni Malzeme

ITCF Denkendorf – PURCELL

%100 yenilenebilir, cam lifine alternatif, saf selülozdan  
mamul, yüksek mukavemetli kompozitler için hem  tak-
viye hem de matrix bileşen olarak kullanılabilen  kom-
pozit yapı.

TECHTEXTIL 2017
İNOVASYON ÖDÜLLERİ
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Yeni Yapılar  İçin Tekstiller 

Öğrenci ve genç mühendisler ara-
sında yapılan bu değerlendirmede 
verilen ödüller aşağıdaki gibidir.

Makro Mimari Ödülleri

Makro mimari kategorisinde bi-
rincilik ödülünü, Deployable Roof 
projesi ile Münih Teknik Üniversi-
tesi’nden Katrin Fleischer kazan-
dı. Bu mobil gölgelik, Bu gölgelik 
bir varil kubbesi şeklindeki bir 
katlama mekanizması, destek 
sistemi ve gerilim altında tutulan 
entegre bir örtücü zar sistemin-
den oluşuyor.

İkincilik ödülü, Madrid Avrupa 
Üniversitesi’nden Margarita Fer-
nández Colombás, Miguel Ángel 
Maure Blesa, Raquel Oóón Ruiz ve 
Hugo Cifre’ye gitti. 

Proje kapalı tenis kortları için şişi-
rilmiş bir yapı oluşturan pnöma-
tik çadır teknolojisine dayanıyor. 
Estetik ve mekanik düzenek ne-
deniyle ilgili çekiyor.

Üçüncülük ödülü, Mülteci kamp-
ları için bir çadır konutunun ta-
sarımı için Uygulamalı Bilimler 
Anhalt Üniversitesi’nden Ahmad 
Nouraldeen tarafından kazanıldı. 
Mülteci kampları için bir çadır ko-
nut tasarımı.  

Bununla birlikte, ısı yalıtımı ve 
havalandırma dahil edilerek yeni-
lenebilir enerjiyi yaşam kalitesini 
yükseltiyor.

Mikro Mimari Ödülleri

Mikro mimari kategorisinde bi-
rincilik ödülünü Portekiz Minho 
Üniversitesi’nden Luani Costa 
akıllı bir cephe çalışması kazan-
dı. Kullanıcının, rutubet, yağmur, 
güneş ışığı gibi hava koşullarına 
maruz kalan bina için bu etkilerin 
her birine ayrı ayrı ya da hepsine 
aynı anda dayanım sağlayacak 
bir mebran mekanizmasından 
oluşuyor.

Viyana Teknik Üniversitesi’nden 
Julia Mayer, Tekstil bileşenlerini 
kullanarak modüler bir sistemin 
yeniden yorumlanması olan Tr-
yplo ile ikinci ödülünü aldı. Tryplo 
isim modüler sistem projesi, elyaf 
takviyeli kompozitler kullanılıyor. 
Üç boyutlu yapılar elde etmek için 
modüler sistemler bir araya geti-
rilir. 

Oyuncak olarak yapılan uygula-
malara ek olarak, sistem mobilya 
veya tekstil yapılarında da kulla-
nım için uygundur.

Son kategori Kompozitler ve 
hibrid yapılarda Berlin-Weißen-
see Sanat Akademisi’nden An-
ne-Kathrin Kühner de, somut bir 
tekstil fikriyle birinci sırada yer 
aldı. 

Yüksek performanslı beton takvi-
ye oluşturmak için, örülmüş be-
ton tüpünün içi yine şekillendir-
meyi kolaylaştırmak için yüksek 
performanslı beton ile doldurulur. 

Elde edilen  filament esnektir ve 
tüp betonla doldurulduktan he-
men sonra dokuma, örme veya 
düğümlü tekstil oluşturmak için 
şekillendirilebilir. 
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Kordsa Gençlerin Geleceğini 
Güçlendiriyor
Güçlendirme lideri Kordsa’nın, gençleri teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve mühendis-
liğe teşvik etmek amacıyla sponsor olarak desteklediği üniversite projelerinden 
biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan YTÜ Racing, yaptığı 
dördüncü aracıyla dünyanın öğrenciler arası yapılan en büyük mühendislik 
yarışmalarından olan Formula Student East yarışmasına katılacak. Kordsa’nın 
kompozit malzeme desteği verdiği YTÜ Racing proje ekibi, geçtiğimiz sene de 
F1 yarışlarının en ünlü pistlerinden İngiltere’deki Silverstone pistinde her yıl 
düzenlenen Formula Student yarışına katılmış, bu yarışta yer alan ilk ve tek 
Türk takımı olmuştu.

ürkiye’den tüm dünyaya tek-
noloji ihraç eden Kordsa’nın, 
geleceği güçlendirme mis-

yonuyla destek verdiği projelerden 
biri olan YTÜ Racing takımı, 2011 
yılında Yıldız Teknik Üniversite-
si’nde Makine Teknolojileri Kulübü 
bünyesinde farklı fakültelerdeki 
30 öğrencinin katılımıyla kuruldu. 
Bu yıl 4. aracını yapan YTÜ Racing 
takımı, bu araçla İngiltere’deki Sil-
verstone pistinde her yıl düzenle-
nen Formula Student yarışına ka-
tılmaya hazır. 

Aracın lansmanı Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde gerçekleşti. Spon-
sorların, akademisyenlerin ve ai-
lelerin katıldığı etkinlikte, katılım-
cılar fuaye alanında daha önceki 

yıllarda yapılan ve Formula Stu-
dent’a katılan ilk üç aracı da görme 
şansını yakaladılar. YTÜ Racing 
ekibi, yaptığı bu araçlarla Formula 
Student yarışında yer alan ilk ve 
tek Türk takımı olmuştu.

Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl 
da YTÜ Racing ekibinin sponsor-
ları arasında yer alan ve öncü 
yaklaşımıyla daima üniversite ve 
sanayi iş birliğini teşvik eden Kor-
dsa, YTÜ Racing ekibine kompo-
zit malzemeler konusunda destek 
veriyor. 

Kordsa tarafından tedarik edilen 
kompozit malzemeler, yapılan 
aracın özellikle kaporta, kanatlar 
ve koltuk bölümlerinde kullanılı-

yor. Kordsa’nın kompozit malze-
mesiyle üretilen aracın bölümleri 
daha dayanıklı, daha sağlam ve 
hız için daha elverişli hale geliyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi’nin de 
hazır bulunduğu lansman top-
lantısında Büyükekşi gençlerin 
başarılarının ülkenin geleceği için 
taşıdığı önemi vurgulayan bir ko-
nuşma yaptı. 

Konuşmasında gençleri destekle-
yen ve bu şekilde ülkenin gelece-
ğini güçlendiren sponsor firmala-
ra da teşekkür etti.

Teknoloji
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unun yanında bilinçlenen 
tüketicinin isteklerinin de 
değişmesi ile markaların en 

önemli hedefleri arasına ürünleri-
nin kullanım ömürlerini uzatmak 
ve müşteri şikayetlerini azaltmak 
girmiştir.

Ürün performansını etkileyen 
faktörler;

Ürünün kullanımı esnasında, 
boncuklanma sorunu, rengin 
kombinde bulunan diğer renkle-
ri kirletmesi ve renklerin ürünün 

belli kısımlarında farklı renk ton-
larına dönüşmesi / solması konu-
ları tüketicilerden en çok alınan 
geri dönüşler arasındadır.

Renk değişimine neden olan unsur-
lar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Markalar için en önemli kriterler-
den biri olan renk haslığı kalite-
sini sağlamak için aşağıdaki tab-
loda belirtilen haslık değerlerini 
sağlanması gerekmektedir.

Markaların Yeni Haslık 
Kriterleri

Oksidatif Ağartıcıların Etkisi
ISO 105 C09

Hava Şartlarına Karşı Işık Haslığı
ISO 105 B04

Işık Haslığı
ISO 105 B02

Ter-ışık Haslığı
ISO 105 B07

Çapraz Lekeleme Haslığı
ISO 105 C6 / ISO 105 E01

Sürtme Haslığı
ISO 105 X12

≥ 4 on tone ≥ 4 on tone

-

≥ 4

≥ 3 - 4

4 - 5

4 ( sadece kuru)

≥ 4

≥ 4

≥ 3 - 4

4 - 5

4 ( sadece kuru)

Hastalık Türü Örme Kumaş için 
İstenilen Değerler

Dokuma Kumaş için 
İstenilen Değerler

Tekstil ve hazır giyim sektöründeki rekabet, firmaları yüksek kaliteli, çevreye 
duyarlı ve özel ürünler üretmeye sevk etmektedir. 

İplik yapısı,
Boyarmadde yapısı,
Terbiye ve ard işlemlerde kullanı-
lan kimyasal maddeler,
Şebeke suyundaki aktif klor,
Perborat ve TAED içeren alkali iş-
lem çözeltisi,
Mekanik etkiler (aşınma),
Optik beyazlatıcılar,
Ortam koşulları (hava şartları ve 
terli ışığa maruz kalma, vb).

Ekoloji Kriterleri/Tüketici Güvenliği
Fiziksel Standartlar
Renk haslık testleri şeklinde grup-
landırılabilir. 
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Deterjan

Sıcaklık

Süre

Yıkama Sayısı

Durulama

Flotte Oranı

Kurutma

Aktif Klor Miktarı

TAED/ Ağartıcı aktivatör

Perborat (Tetrahidrat/ Monohidrat)

1.86 g/L

12 g/L

10 g/L

60 °C

30 dakika

1

10 dakika

1/100

Yıkamadan sonra

-

ISO 105 C09 Test Metodu

Ürünler de meydana gelen renk 
değişimi ve solmalar baz alındı-
ğında ışık, terli ışık ve çoklu yıka-
malar sonundaki renk değişimi 
en önemli etkenler arasında yer 
almaktadır.

Işık haslığı:  Herhangi bir renk 
ve koyulukta bulunan boyalı ve 
baskılı bir tekstil ürününün ren-
gini bütün üretim safhalarında ve 
kullanılması sırasında ışığa karsı 
gösterdiği dayanıklılık derecesidir. 
Genellikle kullanılan metot ISO 
105 B02’dir

Terli ışık haslığı:  Asidik ve alka-
li olmak üzere iki çeşittir. ISO 105 
B07 test standardına göre yapıl-
makta ve yapay ter çözeltisi ile 
ıslatılmış tekstil malzemelerinin 

ışığa karşı renk dayanımını kap-
samaktadır.

Hava şartlarına karşı ışık haslığı: 
Tekstil malzemelerinin hava şart-
larından yağmurlama ve yapay 
gün ışığına maruz kalmaları son-
rasında renklerinde meydana ge-
len solmayı ifade etmektedir.

Oksidatif ağartıcılara karşı renk 
haslığı:Kullanıcıların ev yıkaması 
şartlarında yaptıkları çoklu yıka-
malar sonucunda meydana ge-
len renk değişimini tespit etmek 
amacı ile geliştirilmiştir.  ISO 105 
C09 metoduna göre test edilmek-
tedir.      
Bu standart ağartıcı aktivatör (ok-
sijen sistem) kullanılarak yapılan 
evsel/ticari yıkama işlemlerinde 

her çeşit ve yapıdaki (ipek ve yün 
dahil) tekstil mamullerinin, renk 
tonundaki değişikliğin tayini için 
geliştirilen metodu kapsar. 

Bu standart ağartıcı aktivatör tet-
ra-asetiletilen diamin (TAED), sod-
yum perborat tetrahidrat ve fos-
fat içermeyen referans deterjanı 
ECE’nin kullanımına ait bir işlemin 
tarifini kapsar. 

Test metodunda kullanılan TAED, 
“aktif oksijen” ağartma maddeleri 
kullanan çamaşır deterjanları için 
önemli bir bileşendir. Aktif oksi-
jen ağartma maddeleri arasında; 
sodyum perborat, sodyum perkar-
bonat, sodyum perfosfat, sodyum 
persülfat ve üre peroksit bulun-
maktadır. 

Bu bileşikler, yıkama çevrimi sı-
rasında hidrojen peroksidi serbest 
bırakır. Bununla birlikte, hidrojen 
peroksit, 60°C’nin altında verim-
siz bir ağartıcıdır. TAED ve serbest 
kalan hidrojen peroksit, daha ve-
rimli bir ağartıcı olan peroksiase-
tik asiti oluşturur. Böylelikle 40°C  
ve daha düşük sıcaklıkta yıkama 
efekti sağlar. 

Kullanım esnasında yıkama ile 
renk değişiminde ürün kalitesi 
en çok siyah ve lacivert renklerde 
etkilenmektedir. Bununla birlik-
te oksidatif ağartıcıların etkisi ile 
meydana gelen renk değişiminde 

en çok testten kalması beklenen 
diğer renkler hardal, sarı, turkuaz 
ve yeşil renkler olacaktır.

Reaktif Black 5 içeren lacivert ve 
siyah renkler test sonunda açıl-
dığı ve kırmızı renk tonuna doğ-
ru kaydığı görülmektedir. Sarı ve 
hardal renklerde klasik Yellow 
4GL / Yellow 3GL ile renk tonu kır-
mızı renk tonuna kaydığı için test-
lerden geçme oranı düşmektedir.

Bu bağlamda marka beklentileri-
ni karşılamak için işletme ve la-
boratuvarcıların reçete ve proses 
oluştururken dikkat etmesi gere-

ken noktalar;
- Haslık ve ekoloji taleplerini kar-
şılayabilecek boyarmadde ve kim-
yasal seçimi,

- Renk bazında doğru kombinas-
yonların oluşturulması,

- Ard işlem performanslarının ye-
terli olması,

- Ard işlemlerde kullanılan ürün-
lerin haslıkları olumsuz etkileme-
yecek şekilde seçilmesi,

- Tek seferde boyama işleminin 
sağlanması şeklinde sıralanabilir.
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Lacivert ve Siyah Renklerin C09 Haslık Testindeki Renk Değişimleri

Reaktif Black 5 İçeren Lacivert

Rekatif Black 5 İçeren Siyah

Oksidatif Ağartıcılara Dayanıklı Lacivert

Oksidatif Ağartıcılara Dayanıklı Siyah

Test Öncesi

Test Öncesi

Test Öncesi

Test Öncesi

Test Sonrası

Test Sonrası

Test Sonrası

Test Sonrası

Lacivert 
Renkler

Siyah
Renkler
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ikiş makinesi denince ak-
lımıza aşağı yukarı aynı 
görüntü geliyor. Hugo Boss 

Tekstil Endüstrisi Limited Genel 
Müdürü Joachim Hensch, nere-
deyse 4 bin kişi ile İzmir’de üretim 
yaptıkları tesislerinin bir ‘Takım 
Elbise Makinesi’ olacağını söylü-
yor. Fabrikanın tümünü makine 
haline getirecek bu sistem, diji-
talleşme, otomasyon ve robotik, 
en nihayetinde de yapay zekadan 
oluşuyor. Böylece tekstil alanın-
da Endüstri 4.0’ı hayata geçirmiş 
olacaklar. Hensch, bu sözcükleri 
sadece ‘moda’ olsun diye söylemi-
yor! Çoktan dijitalleşme sürecini 
gerçekleştirmiş, otomasyon ve ro-
botik aşamasına geçmişler. 
Önümüzdeki sene yapay zeka 
ile karar verir hale gelecekler. 
2020’de ise fabrikaları bir ‘Takım 
Elbise Makinesi’ haline gelecek.

Hensch’in ince uzun cam kapılı 
odasında, bizi iki farklı duvar karşı-
lıyor. Biri Hensch’in hedeflerini ya-
zılarla ve grafiklerle adım adım di-
zayn ettiği dev bir pano. Diğerinde 
ise bizi bekleyen sunum var, baş-
lığı: “Should I stay or should I go”… 
Meraklısı bilir; bu satırlar İngiliz 
The Clash grubunun dünyayı sal-
layan rock şarkısından... “Kalmalı 
mıyım, yoksa gitmeli mi” diyor. 
Endüstri 4.0’ın en büyük çelişkile-

rinden biri bu. Uluslararası şirket-
ler, ucuz işçilik ve vergi gibi avan-
tajları artık teknoloji ile alt ediyor 
ve kendi ülkelerine dönüyor. 

Türkiye’de 4 bine yakın çalışanı 
olan Hugo Boss da “Should I stay 
or should I go” sorusunun cevabı-
nı ‘kalmak’, “peki nasıl kalalım”ın 
cevabını da “Takım Elbise Makine-
si olarak” şeklinde bulmuş. Üstelik 
sadece giysi üretmekle kalmamış, 
çalışma sistemini iyileştirici ‘çö-
zümler’ de bulup hizmet faturası 
da kesmeye başlamışlar. Türki-
ye’nin 3 bin 800 çalışanı ile önem-
li yabancı yatırımcılarından olan 

Hugo Boss’un Endüstri 4.0 serü-
venini Hensch’in kendi sözleri ile 
aktarıyoruz: 

2018’in Hedefi Yapay Zeka Olacak

Endüstri 4.0 yolculuğuna 2015’te 
başladık. Daha uzun bir yol ha-
ritamız var. Öncelikle mümkün 
olan her şeyi dijitalleştirdik. Buna 
da geçen yıl başladık. İlginç olarak 
önce insandan başladık. Tipik ola-
rak önce makinelerden başlanır. 
Oysa insanlarla iletişim kurmak 
makinelerle bağlantı kurmaktan 
çok daha kolay. Bu yıl da otomas-

Hugo Boss, İzmir’deki tesislerini 
‘Takım Elbise Makinesi’ne 
dönüştürecek
Hugo Boss’un Türkiye’deki Genel Müdürü Joachim Hensch, “Endüstri 4.0 tem-
posu daha önceki sanayi devrimlerine göre çok daha farklı” diyor. İzmir tesis-
lerini bu temponun önüne çekerek Türkiye’de ‘kalacaklar’. Hedef; tesislerinin 
dijital ortamda ikizini yaratmak.

Markalar
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yon ve robotik üzerine çalışıyoruz. 
Geçtiğimiz yıl TeknoLab adını ver-
diğimiz laboratuvarımızı kurduk. 
Son iki yıl içinde bilişim teknolo-
jisi eleman sayımızı da iki katına 
çıkardık. İlk başladığımızda yak-
laşık 13 kişi vardı şimdi 30 arka-
daşlar. Bu bölümde otomasyon ve 
robot kullanımı konularında pro-
totipler üretiyoruz, dünyanın en 
büyük robot şirketleri ile işbirliği, 
üniversitelerle Ar-Ge yapıyoruz. 

Bunu başardığımız zaman 2018’in 
hedefi yapay zeka olacak. Bi-
raz zaman alacak çünkü analiz 
edecek tonlarca verimiz olacak. 
Bundan sonra özel ürünler için 
özel hatlardan bahsetmeyeceğiz. 
Mesela kadın giyimde kapasite 
sorunumuz oldu diyelim, erkek 
giyimindeki birisini oraya akta-
racağız. Makinelerle, ürünlerle ve 
kaynaklarla çalışmak ve zaman-
lama şu anki sistemle idare edile-
bilecek gibi değil. Yönetici olarak 
kadın giyim kısmında ne olduğu-
nu bilemem. Ama yapay zekayı 
başardığımız zaman sistem diye-
cek ki, ‘Yarın burada çalışanlardan 
20 kişi 14:00-17:00 saatleri arasın-
da şurada çalışacaklar, çünkü ora-
da onlara daha çok ihtiyaç var’.

Piyasaya Yakın Olmak İçin Bura-
da Kalmalıyız

Bu sistem ucuz değil. İlk etapta 7 
haneli euro yatırımımız oldu. Ama 
hesaplarımız bunun yapılmaya 
değer olduğunu gösterdi. Fabrika-
mızı İzmir’de tutmak istediğimiz 
zaman, mesele yalnızca masraf-
larla baş etmek olmuyor. Öyle dü-
şünsek muhtemelen diğerleri gibi 
biz de taşınırdık. Başka meselemiz 
var. Piyasaya çıkma zamanı çok 
büyük bir sorun haline gelecek. 10 
yıl önce bir şey sipariş ettiğimde 
7 gün beklerdim. Sonra bu 3 güne 
düştü. Şimdilerde Amazon’un 
online dükkanından bir şey sipa-
riş ettiğinizde neredeyse bir saat 

bekliyorsunuz. Moda hep şu anla 
ilgilidir. Geçmişte ya da gelecekte 
olacakla hiçbir ilgisi yoktur. Piya-
saya yakın olmak istiyorsak, bu-
rada kalmamız lazım. Şimdilerde 
insanlar perakende dükkanların-
da sihirli ayna gibi dijitalleşmeler-
den bahsediyor. Biz perakendeye 
yatırım yapıyoruz. Bana göre diji-
tal olan bir zincire ihtiyacımız var. 
Moda endüstrisinin bu yöne gide-
ceğine inanıyorum.

Ucuz Ülkeye Taşınma Kervanı 
Tersine Dönüyor

Sektörümüzde temel soru şu: 
‘Kalmalı mıyım, yoksa gitmeli mi’. 
Çünkü endüstrimiz hareket halin-
de olan bir kervan gibi. 30 yıldan 
fazladır bu sektördeyim. Batı Av-
rupa markaları, Almanya ve İtal-
ya’dan Doğu Avrupa’ya ve daha 
ilerisine doğru taşındılar. Hatta 
Ukrayna’ya ve daha ilerilere, Hin-
distan’a, Çin’e taşındık. Çin fazla 
pahalı gelince insanlar Malez-
ya’ya doğru gerilemeye başladı. 
Şimdi de geri dönmeye başladılar. 
Sektörümüzde taşınma kolay. Bir 
araba fabrikası gibi değil. Onun 
için fabrikalar son 10 yılda oradan 
oraya taşındı. Bunun yanlış bir yol 
olduğuna inanıyoruz. Her zaman 

daha ucuz bir ülke bulunuyor 
ama onun da sonu geliyor. Çünkü 
aslında piyasa değişiyor, müşteri 
talepleri değişiyor. Sektörümüzde 
3D baskı konuşuluyor. Sizi tara-
yıcı ile tarıyorlar ve kıyafeti dük-
kanda yapıyorlar. Yani hem üre-
tim hem de satış aynı yerde, bu 
olağanüstü. ‘Haydi işimizi bir son-
raki en ucuz ülkeye taşıyalım. En 
ucuz ülke hangisi? Etiyopya’ de-
mekten tamamen farklı bir bakış 
açısı. Onun için bir ben de Silikon 
Vadisi’nde bu konuda tamamen 
farklı düşünen insanları ziyaret 
edeceğim. İnsanlar eski zihniyeti 
sürdürüyorlar ama bununla baş 
edemezler. 

Bir on yıl önce sektörümüzde 
robotik, otomasyon ve dijitalleş-
meyi düşünmek bile imkansızdı. 
Çünkü çok pahalıydı. Çok yakında 
5 bin dolara satılan robotlar gör-
meye başlayacağız. 

Bu da üretime bakış açımızı değiş-
tiriyor. 5-10 yıl öncesini düşünün, 
sonra da 50 yıl öncesini... Bunun 
bilim kurgu senaryosu olmadığını 
biliyoruz. Amazon’a bakın: Daha 
yeni WholeFoods’u aldılar. 
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Şimdi tuğla ve harç sektörüne gir-
meye çalışıyorlar. Londra’daki Av-
rupa’daki en büyük moda fotoğraf 
stüdyosuna sahipler. Bu insanlar 
tamamen farklılar ve şu an piya-
sadaki asıl oyuncular onlar.

Hocus Focus: Artırılmış gerçek-
likle yansıyan kalıp
Ayrıca öğrendik ki fabrikamızın 
hacminin yalnızca küçük bir bö-
lümünü kullanıyoruz. Gerisi hava. 
Başımızı kaldırıp baktığımızda 
büyük bir boşluk görüyoruz. Biz 
de bütün bir fabrikayı makine 
haline getirecek yeni bir konsept 
düşündük. 

Teknoloji, insanlar ve mekanın bir 
kombinasyonu... Buna 3D mekan 
planlama diyoruz. Drone kullanıp 
taşıma sistemleri kullanabiliriz, 
robotların yukarıda çalışmasını 
sağlayabiliriz... Mesela yerçekimi-
ni bir taşıma sistemi olarak kulla-
nabiliriz. Eşyaları sadece düşme-
lerini sağlayarak taşımak gibi. 

Aynı zamanda kağıdı da azalt-
mak istiyoruz. Bunun için adım 
attık, HocusFocus diyoruz. Kağıt 
kalıptan vazgeçtik. Bir projektörle 
kalıbı ütü masasına yansıtıyoruz. 
Hızla istenen bedenlere ayarlana-
biliyor. 

Üstelik bizi 40 bin euroluk kağıt 
masrafından kurtarıyor. En önem-
lisi insanlar bununla çalışmayı 
seviyor. Böylece arttırılmış ger-
çeklik konusunda da yere bası-
yoruz. Ara yüzümüz olmayan bir 
ara yüzümüz olacak. Makineleri 
konuşarak çalıştırıyoruz. Buna 
sesli komut diyoruz. Yazmak için 
durup not almak yok.

Joachim Hensch, DÜNYA Genel 
Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ 
ve yazarlarımızdan Dr. Rüştü Boz-
kurt ile birlikte gezdiğimiz fabri-
kada HocusFocus’un kullanımını 
gösterdi. Kağıt kalıpları ortadan 
kaldıran sistem ütü masasına ka-
lıbın görüntüsünü yansıtıyor.

Hazır Giyim Makinelerden İbaret 
Olmayacak

Universal Robots’un yönetim mü-
dürünün güzel bir sözü var ‘Maki-
nelere karşı insanlık değil, insan-
larla makinelerin birliği’. Elbette 
bazı işler yok olacak. Farklı, stan-
dartize, robotize, otomatize edil-
miş işlerimiz olacak ve bu işler 
artık insanlar tarafından yapılma-
yacak. Farklı dönemlerde de bazı 
meslekler yok oldu. Ben çocuk-
ken babamın gazeteden kurşun 
harf dizgicilerinin yaptığı eylemi 
okuduğunu hatırlıyorum. Ama 
grev yapsanız da yapmasanız da 
bilgisayarlar çoktan bu işin yerini 
almıştı. O meslek yok oldu. Sektö-
rümüzde yalnızca makinelerden 
ibaret bir gelecek göreceğimizi 
düşünmüyorum.

Türk Kültürü İş Dünyasının Gele-
ceğine Uygun

Hugo Boss’ta dünya çapında on 
dört bin kişi var. New York’tan 
Hong Kong’a, Barselona’ya kadar 
meslektaşlarımı tanıyorum. Bü-
yük bir ağ. Önemli bir gözlemim 
var: Türk kültürü iş dünyasının 
geleceğine uygun. İzmir fabrika-
mızdaki insanlar inanılmaz bir 
değişim becerisine sahip. Son iki 
yılda yaptıklarımızı düşündü-
ğümde bu başka kültürlerde pek 

mümkün olmazdı. 2015’te ‘fabri-
kayı tamamen farklı bir yöne taşı-
yacağız, bu fabrika nasıl akıllı bir 
fabrika olur’ dediğimde inanılmaz 
bir değişime açık kafa yapısı ve 
uyum gösterme yeteneği gördüm. 
Sonsuza kadar ağlayıp olduğu-
muz yerde kalamayız, devam et-
meliyiz.

Sadece Lüks Giyim Değil ‘Çözüm’ 
de Satıyor

Herkes Endüstri 4.0’dan bahsedi-
yor ama buna nasıl başlayacak-
ları konusunda hiçbir fikirleri yok. 
Hugo Boss, ‘eğer burada bir şeyler 
yapıyorsak ve işe yarıyorsa, ne-
den başkalarının da bunu yapma-
sına yardım etmeyelim’ diye dü-
şünmüş ve Hugo Boss Solutions’ı 
kurmuş. 

Henüz küçük bir bebek gibi ancak 
danışmanlık yaptıkları ve destek 
verdikleri birkaç şirket var. Üre-
tim sistemleri mühendisliği, dijital 
dönüşüm, yalın üretim, kalite ve 
güvence sistemleri, saha yöneti-
cileri gelişimi ve liderlik gelişimi 
konularındaki bilgi birikimlerini 
dışarıya açmış ve profesyonel da-
nışmanlık hizmeti vermeye baş-
lamış durumdalar.

Markalar



Tekstil Terbiye ve Tekstil Baskı Sektörlerinin 
Avrasya’daki Buluşma Noktası: 
Interdye & Textile Printing Eurasia 2018
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile 
gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimya-
salları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı: Interdye & Textile 
Printing Eurasia; tekstil terbiye ve tekstil baskı sektörlerini, 25-27 Ekim 2018 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde aynı çatı altında toplamaya hazırlanıyor. 

Neden Interdye ve Textile Printing Fuarları bir arada 
düzenleniyor?
Boyarmadde, Pigmentler ve Tekstil Kimyasalları Fuarı Interdye ile, Dijital Tekstil 
Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı Textile Printing; 25 - 27 Ekim 2018 tarihle-
ri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Bu iki fuarın da ziyaretçi kitlesi 
Tekstil Baskı ve Boyama Sektöründe faaliyet gösteren sektör profesyonellerini 
kapsadığı için fuarların beraber organize ediliyor olması sektör açısından olumlu 
bir sinerji yaratmakta ve hem katılımcı firmaların hem de fuarı ziyaret edenlerin 
daha verimli bir ortamda bir araya gelmelerine olanak sağlamaktadır. 
 
Interdye & Textile Printing Eurasia 2016 İstatistikleri
10-12 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen Interdye & Textile Printing Eurasia 
2016 Fuarı 15 ülkeden 118 doğrudan katılımcı ve 27 ülkeden 209 firma ve firma 
temsilciliğine ev sahipliği yaptı. Başta Hindistan ve Çin olmak üzere, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Fransa, Almanya, Hollanda, İran ve 
İspanya gibi bir çok farklı ülkeden gelen katılımcı firmalar fuar ziyaretçileri ile 
buluştu. Fuarı 3 gün boyunca 156'sı, İran, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler, 
Avrupa ve dünyanın birçok farklı yerinden gelen yabancı ziyaretçiler olmak 
üzere toplamda 2,856 sektör profesyoneli ziyaret etti.

Siz de Tekstil Terbiye ve Tekstil Baskı Sektörleri’nin bu büyük buluşmasında yer 
almak ve rekabetin gerisinde kalmamak istiyorsanız 4. Uluslararası Interdye & 
Textile Printing Eurasia 2018’i kaçırmayın.

Türkiye,
tekstil terbiye ve tekstil 
baskı sektörleri üretim 

kapasitesi ile Avrupa'da 
ilk sırada, dünyada ise 

Çin ve Hindistan’ın 
ardında üçüncü sırada 

yer almaktadır.

25 - 27 Ekim 2018 İstanbul Fuar Merkezi

Tekstil Sanayi, günümüzde teknolojik gelişmelere paralel 
olarak ülkeler için önemli bir sanayi kolu olmayı sürdür-
mektedir. Tekstil sektörü Türkiye Ekonomisi’nde de gerek 
üretim, gerek ihracat potansiyeli ile önemli yer tutmakta 
ve global tekstil ihracatı içinde yaklaşık % 4 pay almak-
tadır. Coğrafya ve hammadde bakımından pek çok 
avantaja sahip olan Türkiye Tekstil Sektörü’nün, 2015 yılı 
değerlerine göre 25 milyar dolar ihracat ve yaklaşık 35 
milyar dolar iç piyasa satışı ile 60 milyar dolarlık bir ticaret 
hacmine sahip olduğu görülmektedir. 2023 yılına kadar 
bu hacmin 100 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir.

Tekstil Hammaddeleri Sektörüne bakacak olursak, 2016 
yılı Ocak-Aralık döneminde 9,8 milyar dolar ihracat 
değerine ulaşıldığını görüyoruz. 2017 yılı Ocak ayı 
toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı ise 
yaklaşık 763 milyon dolar değerinde gerçekleşmiş ve 
miktar bazında ihracatımız %7,9 oranında artış göster-
miştir. Tekstil Sanayinin lokomotifleri Tekstil Terbiye ve 
Tekstil Baskı Sektörleri üretim kapasitesi ile Avrupa'da ilk 
sırada, dünyada ise Çin ve Hindistan’ın ardından 
üçüncü sırada yer almaktadır. 

Tekstil baskıcılığı da günden güne gelişmesini sürdüren 
bir başka sektör dalıdır. Klasik baskının yanı sıra günümüz 
modern teknolojisiyle beraber daha hızlı, kaliteli ve 
malzeme yönünden çeşitlilik sağlayan dijital baskı 
seçeneği sektörü daha dinamik ve yenilikçi hale 
getirmektedir. Dijital baskı teknolojisi 2000’li yılların 
başında gelişmeye başlamış ve Dünya’da giderek 
daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde tekstil sektöründe eskiye göre daha fazla 
güven duyulan bir teknoloji haline gelmiştir. Sunduğu 
ekonomik ve hızlı çözümler sayesinde Türkiye pazarında 
giderek daha fazla tercih edilmekte ve yatırımları her 
geçen gün artmaktadır.

Kaynak: İTKİB, İSO, TTTSD

Türkiye’de Tekstil Sektörü 



AKDATASOFT YAZILIM VE BİLG. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ALLIANCE ORGANICS
ALPS CHEMICALS PVT LTD
ALPTEKİN BOYA A.Ş. (ALPTEKİN DYESTUFF)
ALTKİM ALTOLMAZ KİMYA-KAMİL BURAK ÖZALTOLMAZ
AMBUJA INTERMEDIATES LIMITED
ANTICRON
ARBUDA INDUSTRIES
ARCHROMA KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
ARHAM INDUSTRIES
AROCHEM INDUSTRIES PVT LTD.
ASSOCIATED COLORS
ASUTEX APLICACION SUMINISTROS TEXTILES,S.A.
ATAK BOYA PAZ. TİC.LTD. ŞTİ.
ATEXCO
B.KİMYA İBRAHİM AKKOÇ KİMY. TEK. UYG. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BERCOLIN
BHARAT COLOR CHEM
BI-KI DYES CHEMICAL PVT LTD.
BOZ KİMYA
BOZZETTO KİMYA SAN.TİC.A.Ş. / BOZETTO GROUP
CALDERA
CAMPEN MACHINERY A/S
CHANDRESH PATEL
CHEM AJANS
CHEM MEDIA
CHEMISCHE FABRIEK TRIADE
CLEARITY KİMYA TEKSTİL PAZ. SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
COLORBAND DYESTUFF
COLOURTEX
COSMO KİMYA KOZMETİK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
DAYE YAYINCILIK FUARCILIK TİC. LTD. ŞTİ.
DELTA TEKSTİL BOYA SAN. VE TİC. NİHAT SARICI
DENGE KİMYA VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
DİMOL BOYA LAB. MALZ. KİMYA TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜH. BÖLÜMÜ
DR. PETRY TEKSTİL YARDIMCI MADDELERİ LTD. ŞTİ
DYSTAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
EMRE TEKSTİL KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ERCA KİMYA 
EVERGREEN INDUSTRIES
FARBEN DERİ TEKS. KONF. VE KİMY. MAD. TİC. VE SAN. A.Ş.
GAYATRI COLOUR CHEM INDUSTRIES
GCL KİMYEVİ MADDELER VE TEKS BOYALARI İTH İHR. A.Ş.
GOPINATH CHEM-TECH LTD
GÜLERÇİN KİMYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
HINA DYECHEM INDUSTRIES 
HUBEI COLOR ROOT TECHNOLOGY CO LTD.
HUNTSMAN PÜRSAN CHEMICALS KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İLTEKS BOYA VE KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC. A.Ş
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜH. BÖLÜMÜ
İSTMAK MAGAZİN GAZETECİLİK SANAYİ. TİC. A.Ş.
JHF
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. TEKSTİL MÜH BÖLÜMÜ
KEMİTAŞ  KİMYASAL  END.  MALZ.  İMALAT  TİC.  A.Ş.
KEPRA INDUSTRIES
KİMYA KARİYERİM
KİMYAGERLER DERNEĞİ
KRISHNA INDUSTRIES

KRUSHANT BHAVSAR
LAMBERTI
LIANYUNGANG FENGTAI SEAWEED CO., LTD
LYA FAM
MAHAK DYE CHEM INDUSTRIES
MALLAK SPECIALTIES PVT. LTD.
MAMTA TEX DYES (SAMBA) PVT LTD
MANAK SHAH / ARHAM IND.
MAUSER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
MEGA TEKNOLOJİ ÜRÜNLER LTD. ŞTİ.
MEGHMANI DYES AND INTERMEDIATES LTD. AVR. SERB. BÖLG. ŞB. 
MOMENTİNE
MONARCH DYESTUFFS INDUSTRIES & EXPORTS LIMITED
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL BÖLÜMÜ
NF KİMYA TEKS. KİM. MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
NIPPON  KAYAKU
NOBARAN RANGINE - KEYHANFAUM
OKS KİMYA TEKSTİL TURİZM TİC. VE SAN.
ORKİM KİMYEVİ MAD. İML. SAN. VE TİC. A.Ş.
PENKİM KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
POOJA DYECHEM INDUSTRIES
PT. BIOPORIN AGUNG
PT. SINAR SYNO KIMIA
PÜRSAN PİGMENT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
QINGDAO CODO INTERNATIONAL TRADING CO., LTD
QINGDAO KING-HOPE CO. LTD
RIZHAO IKITON CO., LTD
ROLAND DG
RON KİMYA
ROOP DYES & INTERMEDIATES
SAUJANYA EXPORTS 
SETAŞ KİMYA
SHANDONG TONGDA PRINTING SYSTEMS CO., LTD
SHAOXING SUNDAY TEXTILE & CHEMICAL CO LTD.
SHREE PUSHKAR CHEMICALS & FETILISERS LTD
SHRIHARI DYES & CHEMICALS
SHRILL ORGANIC INDUSTRIES
SINAR SYNO KIMIA PT
SINOCHEM PLASTICS CO., LTD
SÖZAL KİMYA SANAYİ PAZ. LTD. ŞTİ.
SPOT KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
STRONGDYES TEKSTİL BOYALARI VE KİMYASALLARI
SUMPA TEKSTIL GIDA ÜRÜNLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.  
SUZHOU DONGWU DYESTUFF CO. LTD.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜH. BÖLÜMÜ
SYNTHESIA
ŞAHİN REKLAM 
TANATEX CHEMICALS B.V.
TEK STİL YAYINCILIK VE TANITIM HİZMETLERİ
TEKAY KİMYA MÜM. TİC. LTD. ŞTİ.
TEKSTİL END. GAZETESİ & DİJİTAL TESKTİL BASKI TEKN. DERGİSİ 
TELEPATİ REKLAMCILIK TANITIM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TIANJIN YADONG LONGXIN INTERNATIONAL LIMITED
UMUT KİMYA BOYA VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
UNITEKS  BOYA  KİMYA  SAN.  VE  TİC.  A.Ş.
VAP CHEM 
WASATCH
YÜKSELİŞ YAYINCILIK LTD.ŞTİ.
ZHEJIANG RUNTU CO LTD

Firma Adı / Company Name Firma Adı / Company Name

Rakamlarla Interdye & Textile Printing 2016

15 Ülkeden 118 Doğrudan Katılımcı

27 Ülkeden 209 Firma ve Firma Temsilciliği

50 Ülkeden 2,856 Profesyonel Ziyaretçi

 3,209 m2

Toplam  Net 
Sergileme Alanı

827 m22,382 m2

Yerli Katılımcı 
Toplam Sergileme Alanı

Yabancı Katılımcı 
Toplam  Sergileme Alanı
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Gerçekleştirdiğimiz söyleşide, 
BTD Tekstil San Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Önder Darendeli sorularımızı 
yanıtladı. 

BTD TEKSTİL

Önder DARENDELİ

BTD TEKSTİL
Yönetim Kurulu Üyesi

BTD Tekstil’in kuruluş süreci ve 
günümüze gelene kadar geçirdi-
ği aşamalar hakkında bilgi verir 
misiniz? 

952 yılından itibaren pamuk 
ticareti yaparak faaliyetlerine 
devam eden Bilici Ailesi kısa 

zamanda iplik ve kumaş ticare-
tine başlamıştır. Bilici ailesi üret-
tikleri kumaşları dünya pazarla-
rına satmak için 1999 yılında BTD 
Tekstil firmasını kurmuştur.

İstanbul, New York, İtalya ve Mos-
kova’da ofisleri bulunan BTD Teks-
til 60’tan fazla çalışanıyla dünya 
çapındaki müşterilerine hizmet 
vermektedir. 

BTD Tekstil kısa zamanda geniş 
ve esnek üretim kapasitesi, başa-
rılı Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmaları ve 
kaliteli servisi ile dünyanın önde 
gelen moda devlerinin tercih ettiği 
bir üretici olmuştur. 

Yılların verdiği tecrübe ve birikim 
ile hızla değişen moda trendlerini 
hızla belirleyen BTD Tekstil sektör-
deki Trend belirleyici ender firma-
lardan olmayı başarmıştır.

Adana bölgesini kumaş sektörü 
açısından kısaca değerlendirebi-
lir misiniz? 
Adana bölgesinde yoğun olarak 
Polyester/viskon ağırlıklı kumaş-
lar üretilmektedir. 

Buradaki baskı talebi kısıtlıdır. 
Teknik olarak da pigment baskı 
uygulanabilmesi dijital baskının 
cazibesini azaltmaktadır. Polyes-
ter yoğun kumaşlarda transfer 
baskı daha pratik olmakla bera-
ber maliyet avantajı ile ihtiyacın 
bir kısmına cevap vermektedir. 
Buna ek olarak Adana fabrikala-
rında ürün grubu olarak daha çok 
pantolonluk, takımlık ve kabanlık 
üretimi olması da baskı talebini 
azaltan bir sebeptir.

Rusya pazarında son durum ne-
dir, ne tür gelişmeler öngörüyor-
sunuz? 
Rusya pazarına tekstil ihraca-
tımız 2 koldan yürüyor.1. ve en 
önemli olanı Laleli ve Osman-
bey’den yapılan hazır ürün ih-
racatı. Son dönemde Rusya’daki 
talebin daralması ve öncesinde 
hükümetler arası yaşanan kriz-
den dolayı bu tarafta ciddi bir da-
ralma meydana geldi. İlişkiler her 
ne kadar düzelmiş dahi olsa ta-
lepteki daralmanın devam etmesi 
bu pazara giden kumaş miktarını 
ciddi biçimde etkiledi. 2.kol ise di-
rek kumaş ihracatı. 

 T
E

K
S

T
İL

 T
E

R
B

İY
E

 D
E

R
G

İS
İ

S
A

Y
I:1

3
E

Y
L

Ü
L

 2
0

17

Röportaj



Röportaj

www.tttsd.org.tr 53

 T
E

K
S

T
İL

 T
E

R
B

İY
E

 D
E

R
G

İS
İ

S
A

Y
I:1

3
E

Y
L

Ü
L

 2
0

17

Burada bir daralma yaşanma-
makla beraber Rusya’da konfek-
siyon üretiminin artmasıyla bir 
miktar talep artışı oldu. Rusya pa-
zarına global markaların girmesi 
ile birlikte pazar yeniden şekillen-
meye başladı. 

Daha önceleri pazarlarda satılan 
ürünler artık alışveriş merkezle-
rinde mağazalarda alıcı bulmaya 
başladı. Bu da ülkedeki moda an-
layışını ve marka bilincini geliş-
tirdi ve değiştirdi. 

Türkiye’nin maliyet ve hızlı üre-
tim avantajları sayesinde Rus-
ya’da daha etkin olacağına ina-
nıyorum. Özellikle konfeksiyon 
üretimi Rusya da yapılan ürünler 
için daha fazla kumaş sevkiyatı 
yapılacağına inanıyorum.

BTD Tekstil olarak enerji verim-
liliği politikanız hakkında bilgi 
verir misiniz? Bu kapsamda ne 
tür çalışmalar gerçekleştiriyor-
sunuz?
Yenilenebilir enerji faaliyetlerin 
araştırılması, bölgede gerçekleşti-
rilen yenilenebilir enerji projelerin 
takibidir. Tüm işletmelerimizde 
led ışıklandırmasına geçilerek 
enerji tasarufuna geçilmesi, elekt-
rik ve su tüketimlerinin düşürül-

mesine yönelik mevcut durum 
değerlendirmesi yapılmış ve ge-
rekli çalışmalar başlatılmıştır. 

Mevcut durumda toplanan veri-
len neticesinde eylem planı faali-
yete geçirilmiştir. Mevcut durum-
da, elektrik tüketimi, Doğalgaz 
tüketimi, Su Tüketimi, Atık su 
Kirliliğe neden olan katı kimya-

sal-sıvı kimyasal tüketiminin dü-
şürülmesi planlanan faaliyetler 
arasındadır.

Projesi tamamlanan faaliyetleri-
mizi kısaca özetlersek; boyama 
prosesinde kullanılan suyun yu-
muşatılması için kullanılan tuz 
kullanımında otomasyona geçile-
rek su tasarrufu zaman ve işçilik 
tasarrufu sağlanmıştır. 

Mevcutta kullanımda olan buhar 
kazanı yerine yeni nesil buhar 
kazanı alınarak doğalgaz ve su 
tasarrufu sağlanmıştır.

Projesi devam eden çalışmaları-
mız arasında, kirliliğe neden olan 
katı ve sıvı kimyasalların düşürül-
mesine yönelik ürün sürecinde de-
ğişik prosesler denenerek kirliliğe 
neden olan katı ve sıvı kimyasal-
ların kullanımının azaltılmasının 
hedeflenmesi yer almaktadır. 

Üretim proses değişikliği projeleri 
ile zaman ve enerji tasarrufu kap-
samında, tüm ürünlerin üretim 
süreçlerinin değiştirilerek elekt-
rik, doğalgaz ve buhar giderleri-
nin azaltılması hedeflenmektedir. 

Kumaş boyama ve nihai ürün 
elde etmek için mevcut proses-
ler yerine zamanın %10-15 daha 
tasarruflu kullanacak iş akışları 
elde etmek için çalışmalar devam 
etmekte devam eden Ar-Ge çalış-
malarında hedeflerin tutturulaca-
ğı görülmektedir.



BTD Tekstil’in çevre politikası ve 
sürdürülebilirlik yaklaşımı hak-
kında bilgi verir misiniz? 
BTD Tekstil San. Tic. A.Ş.; gelecek 
nesillere yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için tüm faaliyet alan-
larında “Sürdürülebilir Kalkınma” 
ilkelerini benimsemiştir. 

Kuruluş değerlerimiz arasında 
yer alan insana, çevreye ve toplu-
ma saygılı olma ilkeleri de bu doğ-
rultuda bize yol göstermektedir. 

Sorumluluk, amaç ve hedefler ile 
çevre performansının izlenme-
sini tanımlayan bir “Çevre Yöne-
tim Sistemi”ni etkin uygulamak, 
yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar 
kullanarak sürekli iyileştirmek, 
faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve 
uluslararası mevzuat ve standart-
lar ile paydaşlarımızın beklentile-
rine uyumlu olarak sürdürmek en  
büyük önceliklerimiz arasındadır. 

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımı-
zın çevre bilincini artırmak. başlı-
ca sorumluluğumuzdur. 

Bu kapsamda; küresel kaynakları 
korumak; enerji ve malzemenin 
verimli kullanılmasını sağlamak, 
kirliliğin önlemek ve atıkların en 
aza indirmek, faaliyetlerimizin ve 
ürünlerimizin tasarımdan ömür 
çevrimi sonuna kadar tüm süreç-
lerde olumsuz çevresel etkilerinin 
azaltmak hedeflenmektedir. 

Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; te-
darikçi, müşteri ve diğer paydaş-
larımızla ilişkilerimizde rehberi-
miz olacaktır.

Tekstil sanayine ürün ve hizmet 
veren Bilici Holding; Çevre Yöne-
tim Sistemi’ni, Kalite Yönetimi & 
İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ile 
bütünleşik olarak ele almakta ve 
sürekli geliştirmektedir.

BTD Tekstil olarak, Tekstil Terbi-
ye Sanayicileri Derneğinin bölge-
nizde gerçekleştirilmesini bekle-
diğiniz faaliyetler nelerdir? 
Ar-Ge destek programları hakkın-
da bilgi paylaşımı uygulanmış 
projeler hakkında bilgilendirecek 
faaliyetlerde bulunmalarını talep 
ediyoruz. Derneğimizin, dünya 
tekstil pazarındaki gelişmelerin 
yakından takibini sağlayan faali-
yetlerde bulunmasını arzu ediyo-
ruz. 

Ayrıca, şirketlerin kurumsallaş-
malarına yönelik ivmenin hız-
lanmasına katkı sağlayıcı faa-
liyetlerin gerçekleştirmesini de 
istiyoruz.  Ürün kalitesinin sü-
rekliliğini sağlayıcı uygulanmış 
politikaların tanıtım faaliyetleri 
de beklentilerimiz arasında yer 
almaktadır. 
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Canlar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Senayi Sartık, Canlar Tekstil hakkında 
bilgi verdi ve tekstil sektörünün gelişimi 
adına önerilerini paylaştı. 

CANLAR TEKSTİL

Senayi SARTIK

CANLAR TEKSTİL
Yönetim Kurulu Başkanı

Canlar Tekstil’in kuruluş süreci 
ve günümüze gelene kadar ge-
çirdiği aşamalar hakkında bilgi 
verir misiniz? 

995 yılından beri fiyat uy-
gunluğu ve dürüst çalışmayı 
kendisine ilke edinmiş olan 

firmamız, toplam kalite anlayışı-
na sadık kalarak ve konusunda 
sürekli araştırma-geliştirme ya-
parak, kalite standartlarına uya-
rak sektöründe seçkin bir isme 
sahip olmuştur. 

Fason boya ve apre ve kumaş sa-
tışı faaliyetlerini gerçekleştirmek-
teyiz. 

Geçen süreçte müşteri talepleri ve 
piyasa koşulları gereği tecrübeli 
ve eğitimli personelimizle birlik-
te teknolojik gelişmeler izlenerek 
bugün için 25 Ton/Gün üretim ka-
pasitesine ulaşılmıştır.

İSO-9001 kalite sistemiyle üretim 
yapan firmamız,150 değerli ça-
lışanıyla birlikte müşteri odaklı 
memnuniyet ve kalite anlayışıyla 
çevre dostu olarak Oeko-Tex 100 
Standartlarında üretime devam 
etmektedir.

Son dönemde Rusya ve diğer 
ülkelerle yaşanan gelişmelerin 
sektöre etkileri hakkında neler 
düşünüyorsunuz? 
Sadece Rusya değil sürdürülebilir 
kalite ve fiyata sahip olduğumuz 
sürece kondisyonumuz devam 
edecektir. Ara dönemlerde dalga-
lanmalar yaşanabilir. Doğal ve 
sentetik elyaf dengesinde sente-
tik elyaf lehine gelişmeler olaca-
ğını düşünüyoruz. Doğal elyafta 
kaynaklar azalmaktadır.
 
Sektörü küresel anlamda değer-
lendirebil misiniz? Rakip ülkele-
re karşı Türkiye’min pozisyonu 
nedir, sektörün gelişimi için ne-
ler yapılmalıdır?  
Gönüldaş olduk, ekipleştik, ölçtük, 
karşılaştırdık, risk aldık, geliştik 
ve gelişmeye devam edeceğiz. 
Kısa, orta ve uzun vadede farklı 
sonuçlar bekliyoruz. Kısa vadede 
bizi etkileyeceğini düşünmüyo-
ruz. Mevcut durum devam ede-
cek. Orta vadede kendilerini adap-
te etmeye çalıştıkları üretken 
ekonomik modele geçebilecekle-
rini ve konfeksiyonun ana girdisi 
ucuz emeği devreye sokabilecek-
lerini düşünüyoruz. Bir tarafların-

da Avrupa, diğer taraflarında ise 
Rusya olacak. Bizim kumaş satı-
şımız artacak ve konfeksiyon ge-
lişecek. Uzun vadede ise gelişen 
teknolojiyle birlikte konfeksiyo-
nun bir önceki aşamalarına yöne-
leceklerdir. Çevreyle ilgili sorunla-
rı çözecekler. Bize daha az ihtiyaç 
duyacaklar. 

Buna karşın biz Türkiye olarak, 
onlarca iplik tesisiyle, örgü ve do-
kuma tesisiyle, boya ve apre te-
sisiyle, konfeksiyon tesisiyle ve 
bilgi birikimiyle kendi markaları-
mızı yaratmalıyız. Moda merkezi 
olmalıyız. 

Markalarımız tüm dünyadaki ma-
ğazalarıyla (satış noktalarıyla) di-
jital satış yöntemleriyle pazarlar 
yaratmalı, biz de markalarımızın 
tedarikçileri olmalıyız. Yaşama-
lıyız, yaşatmalıyız, verimsiz fir-
maları devre dışı bırakmalıyız ve 
kaynak savurganlığını önlemeli-
yiz. Verimli firmalarımızı daha re-
kabetçi konumda tutmalıyız. 

Röportaj
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Firmanızın kuruluş tarihi, amacı 
ve makine parkuru ile kapasitesi 
hakkında bilgi verir misiniz? Son 
dönemlerde gerçekleştirdiğiniz 
yeni yatırımlarınız hakkında bil-
gi verir misiniz? 

urbo Tekstil Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Turgay Çola-
koğlu, İstanbul Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitir-
dikten sonra sektöre 1985 yılında 
parça baskı ile başlamıştır. Daha 
sonra emprime baskı ve boyaha-
ne ile entegre kumaş terbiye fir-
ması olan Turbo Tekstil’i 32 yıldır 
tecrübesi ve yatırımcı ruhu ile var 
etmiştir. 

Baskı ve kumaş boyama & terbi-
ye işlemleri yapan Turbo Tekstil, 
iç ve dış piyasada ürünlerini pa-
zarlamanın yanında, baskı ve bo-
yada fason hizmeti de vermekte-
dir. Baskı konusunda ilklere imza 
atmış olan Teknoteks Emprime 
Tekstil San. Tic. A.Ş., pazarlama 
firmamız olarak faaliyet göster-
mektedir, dünyanın çeşitli ülkele-

rine kumaş satışı yapmaktayız.
Üretimini son teknolojiye sahip 
makinalarla gerçekleştiren Turbo 
Tekstil, sektördeki bugünkü ye-
rini kaliteye ve müşteri memnu-
niyetine önem vermek sureti ile 
sağlamıştır. Faaliyetini 24.000’i 
kapalı olmak üzere toplam 40 bin 
metrekarelik bir alana kurulu Er-
gene’deki üretim tesislerimizde 
gerçekleştirmektedir.

Oeko-tex 100 belgesi ile üretimi ger-
çekleştiren Turbo Tekstil, O.C.S. Glo-
bal Organik Tekstil Standardı (OE 
100 ve OE Blended) ile Disney, Indi-
tex, H&M, George, Sedex ve Marks 
and Spencer markaları tarafından 
akredite olup, dünya markalarına 
hizmet vermektedir. Yenilenen ro-
tasyon makinaları ve ramları ile 
kapasitemizi 600 ton olarak hedef-
lemekteyiz. Ayrıca dijital baskı ola-
rak yeni makine yatırımları yaptık 
ve oradaki kapasitemizi de arttır-
dık. Bu sene süblime baskı bölümü-
müzü İstanbul’dan Ergene fabrikası 
bünyesi içine taşıyarak sinerji ya-

ratmayı hedefledik.
Giyimlik kumaşlarda yeni elyaf 
çeşitlerinde farklılık yaratma ko-
nularında yaklaşımınız nelerdir?
Pamuk polyester, viskon ve vis-
kon elyaf karışımından oluşan 
kumaşların her türlü terbiye iş-
lemleri modernize edilen labora-
tuvarlarımızda ve tesislerimizde 
markaların standartlarına uygun 
yapılmaktadır. 

Dijital baskıda öngörüleriniz ne-
lerdir?
Rotasyon baskı şablon, maliyeti 
ve zaman açısından; dijital bas-
kıya göre hem zahmetli hem de 
maliyetli bir üretim. Dijital baskı 
bir dönem sonra rotasyon baskı 
kapasitesinin büyük bölümünü 
karşılayacak diye düşünüyoruz. 
Bu sebeple dijital baskı konusun-
da bölgede öncü ve lider olduğu-
muzu düşünüyoruz. Dijital baskı 
makine teknolojisini yakından ta-
kip ediyor ve yatırımlarımıza hız, 
kalite maliyet üçgeninde devam 
ediyoruz. 

Enerji verimliliğinde geldiğimiz nokta, şu an 
tahminlerimizin önünde gitmektedir. Kısa ve orta vadede 
üretim birimlerinde kullandığımız enerjinin bir kısmını 
karşılaması için güneş paneli yatırımı da yapıyoruz.

TURBO TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.

Tülin ÖZDEMİR

TURBO TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
Genel Koordinatör

FOTOGRAF
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Türk Tekstilinin gelecekte ve 
dünyadaki konumlanmasını na-
sıl öngörüyorsunuz?
İnsanoğlu var oldukça tekstil de 
olacaktır. Biz Avrupa’ya lojistik 
olarak çok yakınız,  terminlerin 
bu kadar kısa olduğu bir ortamda 
Türk tekstilinden vaz geçebile-
ceklerini düşünmüyoruz. Tabii ki, 
çağı ve bunun getirdiği kaliteyi ve 
maliyetlerini düşürmeyi hedefle-
miş firmalar bu yarışı sürdürebi-
leceklerdir. 

Çevre - insan mevzuatı ülkemiz-
de yasaların ve markaların direk-
tifleri ile oluşuyor, firmanızın bu 
konuda yaklaşımı nedir? 
Biz firma olarak çevre ve insan 
mevzuatlarına firmaların direk-
tifleri veya diğer kanuni zorunlu-
luklar nedeni ile değil, firma kül-
türümüz olarak yıllardır saygılı ve 
uygulanabilir politikalar sergile-
dik. Çevre mühendislerimiz çevre 
yönetmeliklerini takip etmekte ve 
bizlere bu konuda neler yapmamız 
gerektiğinin bilgisini ve eğitimini 
vermekteler. İş güvenliği kapsa-
mında tam zamanlı İ.S.G. uzmanı 
ile oryantasyon eğitimleri ve diğer 
konular ele alınmaktadır. Biz, bu 
konuların uzmanları tarafından 
yapılması gerektiğini düşünü-
yoruz. Bu konuda firmamız çok 
olumlu geri dönüşler almaktadır. 
Çalışan memnuniyeti ve marka-
ların olumlu geri dönüşleri doğru 
yolda olduğumuzu göstermiştir. 

Enerji maliyetlerini azaltmak 
için firmanızda aldığınız önlem-
ler nelerdir? 
Enerji maliyeti dünyanın sorunu 
maalesef. Yeni makine alımları-
mızı enerji kullanım miktarlarını 
göz önünde bulundurarak yapıyo-
ruz. Her türlü tüketimi enerji kay-
bı olarak değerlendirip, bu konuda 
enerji ölçüm firmalarından rapor 
hazırlamalarını istedik. Çıkan so-

nuçlara göre makine-teçhizat ya-
tırımlarımızı planladık ve zaman 
içinde bunları hayata geçirmeye 
başladık. Enerji maliyet hedefleri 
koyduk, başlangıçta hedef olarak 
uzak olan rakamlara ulaştığımızı 
gördük. 

Trakya bölgesinde bulunan boya 
baskı firmalarının ekolojik ve 
maliyet baskısı nedeni ile orta ve 
uzun vadede ne tür değişikliğe 
gideceğini düşünüyorsunuz?
Yönetim kurulu başkanımız Tur-
gay Çolakoğlu, ERGENE 1 O.S.B.’de 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev almaktadır. Ortak Arıtma 
Tesisinin 2018 yılında faaliyete 
geçeceğini ümit ediyoruz. Bu fir-
mamızı çevre mevzuatı açısından 
rahatlatacaktır. 

Kullanılan boya ve kimyasalları-
mız markaların uygun gördüğü 
ekolojik olarak doğaya zarar ver-
meyen bugünkü şartlarda ve bu-
günkü arıtma koşullarında çevre 
mevzuatına uygun seçilmektedir. 

Maliyet baskısı her dönem büyük 
firmaların sorunu olmuştur. 

Hedefimiz, en bilinen maliyet dü-
şürme politikası yani üretimimi-
zi arttırarak birim maliyetimizi 
düşürmek, fakat biz baskı konu-
sunda da fark yaratmak istiyoruz. 
Geniş desen kreasyonumuz ve 
desen ekibimiz ile müşterilerimi-
ze katkı sağladığımızı düşünüyo-
ruz. 

Tekstilde markalaşma konusun-
da boyahanelerin eksikleri sizce 
nelerdir? 
Firma markalara çalışabilmeyi 
başarmış ise o markanın bir par-
çası olmuştur diye düşünüyoruz. 
Bu konuda Ar-Ge bölümümüzü 
teknik olarak destekleyerek çağı 
ve markaların gereksinimlerini 
karşılamaya çalışıyoruz. Mesle-
ki olarak yetişmiş çalışan eksi-
ğinden bahsedilir, biz bu konuyu 
kendi içimizde konunun uzman-
ları tarafından verilen eğitimler 
ile kısmen çözdük. Tekstilde her 
konu farklı yorumlanabilir, biz 
her konunun ve sorunun uzmanı 
tarafından ele alınmasını öngörü-
yoruz. Bir kişinin her şeyi bilmesi 
dönemlerini geride bıraktık. 
 
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayi-
cileri Derneğinin hangi faaliyet-
lerde bulunmasını istersiniz?
Derneğimizin faaliyetlerini çok 
duyarlı ve başarılı buluyorum, ta-
kip etmeyi ve faaliyetlerine katıl-
mayı görev addediyoruz. Dünya-
da değişen konjöktör daha fazla 
araştırmayı, daha fazla fikir alış-
verişini gerektirmektedir. Derne-
ğimizin bu yöndeki çalışmalarını 
çok değerli buluyorum. Firmam 
adına dernek yöneticilerine teşek-
kürlerimi sunuyorum.
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adame Coco, müşterile-
rini kendi evlerinde gibi 
hissettirmek anlayışın-

dan yola çıkarak tasarlanmış sa-
mimi ve şık mağazalarında, yatak 
odasından mutfağa, banyodan 
kişisel bakıma uzanan geniş bir 
ürün yelpazesi sunmaktadır.

Ev tekstiline Fransız nostaljisiy-
le farklılık getiren Madame Coco, 
vintage tarzı, kaliteli ürünleri ve 
şık mağazaları ile kısa sürede 
sektör lideri olmuştur. 

Madame Coco, her yıl ağırlıklı 
olarak yaşam alanlarında karar 
verici, yeniliklere açık ve moda-
ya duyarlı 50 milyonun üzerinde 
ziyaretçiyi mağazalarında ağırla-
maktadır.

30 m2 büyüklüğündeki ilk mağa-
zasını 2011 yılının Nisan ayında 
açmış ve çok kısa bir sürede  çok 
sevilen bir marka olduğu için 6 
yılda 2000’e yakın çalışanıyla 
yurt içinde 260 mağazaya kadar 
ulaşmıştır. Yurt dışında ise; Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcis-
tan, Azerbaycan ve Suudi Arabis-
tan’da mağazalar açarak global 
bir marka olma yolunda ilerle-
mektedir.

Madame Coco, müşterileri tarafın-
dan çok fazla ilgi gören ve sevilen 
bir marka olduğu için sosyal med-
ya hesaplarında toplamda 2,5 mil-
yon kişiye yakın takipçi sayısına 
ulaşmıştır. Madame Coco, müşteri 
memnuniyetini her zaman ilk sı-
rada tutarak uzun yıllar sektörde 
öncü olmayı hedeflemektedir. 

www.tttsd.org.tr58

Röportaj

MADAME COCO

 T
E

K
S

T
İL

 T
E

R
B

İY
E

 D
E

R
G

İS
İ

S
A

Y
I:1

3
E

Y
L

Ü
L

 2
0

17



www.tttsd.org.tr

Makale

enklendirme, kumaşın gö-
rünümünü ve çekiciliğini 
arttırmak için sıklıkla kul-

lanılan önemli bir prosestir. Boya-
ma ve baskı prosesleri gibi gele-
neksel tekstil yöntemleri, kaynak 
yoğun üretim süreçleri olmaları 
nedeni ile çevre üzerinde olum-
suz bir etkiye sahiptir.

Enzim kullanarak geliştirilen 
alternatif yaklaşım, kimyasal 
süreçlerdeki çevresel etkileri or-
tadan kaldırarak, sürdürülebilir 
niteliklere sahip prosesler sunar. 

Enzimler son derece spesifik bi-
yokatalizörlerdir; hafif işlem ko-
şulları altında çalışabilmeleri 
nedeniyle kimyasal, enerji ve su 
tüketimini ve atık üretimini azal-
tırlar. Ayrıca, enzimler biyolojik 
olarak parçalanabilir olduğu için 
geri dönüşüm imkanı sunar.

Bu çalışmada proteaz ve lakkaz 
enzimleri, tekstil yüzeyi renklen-
dirme ve desenlendirme proses-
leri için yenilikçi biyoteknoloji 
temelli tekstil tasarım araçları 
olarak kullanılmıştır.

Proteaz (EC 3.4.21.62),  yün lifleri-
ni çok küçük proteinlerine veya 
peptitlerine parçalayabilir. Bu-
güne kadar yün üzerinde çeşitli 
işlevsel efektleri elde etmek için 
proteaz uygulamasına büyük ilgi 
duyulmuştur. Yapılan çalışmalar 
ve son örnekler, yün lif yumuşak-
lığını iyileştirme ve çekme önleyi-
ci işlemler konusundadır. 

Bununla birlikte, proteaz kullanı-
mı öngörülemeyen kontrolsüz re-
aksiyonlara ve lif hasarına neden 
olabileceği için, şu ana kadar hiç-

bir ticari proses geliştirilmemiştir.
Bununla birlikte lif yüzeyinde 
oluşan fiziksel değişimler ve elyaf 
parçalanması enzimlerin desen 
tasarımı için kullanımına olanak 
sağlar. Bu çalışmada, yün karışı-
mı kumaşlarda dekoratif yüzey 
efektleri elde etmek için proteaz 
kullanıldı. Kontrollü proteaz işle-
mi, yün karışımında, yün lifinin 
bileşenlerinin bozulmasını ve 
uzaklaştırılmasını sağlamıştır. Bu 
işlem ile kumaş yüzeyinde solma 
efektleri elde edilmiştir.(Şekil 1). 
Proteaz yün olmayan bileşenlere 
zarar vermediği için işlem sonun-

da elde edilen sonuçlar, baskı veya 
devore baskıya benzer. Ayrıca ge-
liştirilen bu proses, kimyasalların 
kullanımı yerine biyolojik olarak 
parçalanabilir enzim kullanımına 
olanak sağlar.

Enzimatik Boyama Yöntemleri

Şekil 1: Yün/polyester enzim prosesi
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Tablo1: Kimyasal çalışma için seçilen aromatik bileşiklerin yapıları ve renkli çözeltileri ve naylon ve yün elyaf üzerine uygulamaları
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Lakkaz (EC.1.10.3.2) oksidoredük-
taz adı verilen bir enzim sınıfına 
aittir. Bu enzimler, bir molekül-
den diğerine elektron transferini 
içeren redoks reaksiyonlarını ka-
talize eder. Laka gövde mediatör 

sistemlerini (LMS) temel alan De-
niLite (Novozymes) ve PrimaGre-
en EcoFade LT100 (DuPont) gibi 
Lakkaz ürünleri, denim ağartma 
proseslerinde başarılı olmuşlardır. 

Lakkaz enzimleri, denim ağart-
ma işlemlerinde başarılı olmasına 
rağmen, özellikle yüzeyde desen 
oluşturulması için tekstil renk-
lendirme alanında kullanım po-
tansiyeli nispeten keşfedilmemiş 



Şekil 2: Farklı işlem koşulları ile renk-

lendirilen jakar desenleri
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kalmaktadır. Bu çalışmada aro-
matik bileşiklerin enzimatik oksi-
dasyonu ile yün ve naylon lifleri-
nin renklendirilmesi için yeni bir 
yöntem araştırılmış ve kumaşlar-
da yüzey tasarımları oluşturmak 
için geliştirilmiştir.

Hangi bileşiklerin kullanılabi-
leceğini belirlemek için bir dizi 
kontrollü lake ile katalize edilmiş 
aromatik bileşik reaksiyonları 
gerçekleştirildi.

Daha sonra, lakkaz katalizinden 
elde edilen renkli ürünlerin fizibi-
litesi, yün ve naylon elyafları aynı 
anda, düşük sıcaklıkta, nötr pH’ı 
kullanarak ve kimyasal ilavesi 
olmadan basit bir adımlı işlemle 
boyanarak test edildi.

Sıcaklık, pH, reaksiyon süreleri, 
aromatik bileşik ve enzim kon-
santrasyonları gibi faktörler araş-
tırıldı ve ulaşılabilir renk aralığı 
oluşturuldu. Ayrıca desen oluş-
turmak için farklı lif türleri ve 
doku yapıları içeren özel olarak 

hazırlanmış jakarlı dokumalara 
uygulandı.

Dokuz aromatik bileşiğin lakkaz 
katalizi, enzimatik işlemden son-
ra sulu çözeltilerde ve her iki lif 
türünde de çeşitli renklerin üre-
tilmesine neden olmuştur. Her 
aromatik bileşik, çoğunlukla sarı, 
turuncu, kahverengi ve pembe 
renkler arasında değişen farklı 
renk tonlarına neden oldu. (Tablo 
1).

Her iki elyaf tipinde gözlemlenen 
renklenmenin, aromatik alt taba-
kaların lakkaz oksidasyonu ile 
oluşan renkli dimerik, oligomerik 
ve polimerik ürünlerin sonucu ol-
duğu düşünülmüştür. 

Yünlü kumaş örnekleri, daha ha-
fif ve daha parlak olan naylon 
numunelere kıyasla daha koyu 
renktedir. Gözlemlenen renk fark-
lılıklarının, her bir elyafta bu-
lunan farklı tip ve miktarlarda 
fonksiyonel gruplardan ve elyaf 
arasındaki boyana bilirlik özellik-

lerinin farklılığından kaynaklan-
dığı düşünülmüştür.

Seçilen bileşiklerin renk ve tasa-
rım potansiyelini göstermek için, 
kumaşlar özellikle renklendiril-
memiş yün, naylon ve polyester 
ipliklerden oluşan bir kombinas-
yon kullanılarak oluşturulmuş-
tur. Basit jakar dokumalara ek 
olarak düz örgü, dimi ve saten 
yapıları, kullanılmıştır. Kumaşlar 
tek aşamalı boyama yöntemi ile 
boyanmıştır. Farklı lif türleri ve 
örgü yapılarının kullanımı, basit 
renk varyasyonlarının oluşması-
na neden olmuştur. (Şekil 2)

Sunulan araştırma, enzimlerin 
tekstil yüzeyine kontrollü uy-
gulanması ile renklendirme ve 
yüzey efektleri elde edilmesi ko-
nusunda kullanımını ortaya koy-
maktadır. Hem proteaz hem de 
lakkaz enzimi, ekonomik ve çev-
resel avantajlar sağlayarak, gele-
neksel kimyasal süreçlere cazip 
alternatifler sunmaktadır. 



Bu yazımızda sözlüklerde karşılığı her ne olursa ol-
sun prodüktivite kavramının sadece verimliliği ifade 
etmediğini belirterek, bu kavramı işyerlerimizde ve 
sosyal hayatımızda nasıl kullanacağımızı anlatmaya 
çalışacağım. 

İş Hayatında ve Sosyal 
Hayatta Prodüktivite

Dr. Ahmet Temiroğlu

TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
Özen Mensucat YK Başkanı

temiroglu@ozenmensucat.com

rodüktivite kavramı ilk kez 
eski cumhurbaşkanları-
mızdan rahmetli Turgut 

Özal tarafından Türk iş dünya-
sına öğretilen bir kavram olarak 
bilinir. Fransızca bir kelime olan 
prodüktivite, sözlüklere göre ve-
rimlilik anlamına gelse de aslında 
verimliliği de içine alan çok daha 
geniş anlamlar içerir. Bu açıdan 
baktığımızda Türkçe karşılık ola-
rak, prodüktiviteye üretkenlik ya 
da yerine göre de etkinlik diyebi-
liriz. Çünkü Türkçemizde de üret-
kenlik ve etkinlik kelimeleri ve-
rimlilikten daha fazla şeyler ifade 
eden kelimelerdir. Bu yazımızda 
sözlüklerde karşılığı her ne olur-
sa olsun prodüktivite kavramının 
sadece verimliliği ifade etmedi-
ğini belirterek, bu kavramı işyer-
lerimizde ve sosyal hayatımızda 
nasıl kullanacağımızı anlatmaya 
çalışacağım. 

 İŞ HAYATINDA PRODÜKTİVİTE

PRODÜKTİVİTE VE VERİMLİLİK 
ARASINDAKİ FARK

Bilindiği gibi işyerlerinde birçok 
iş süreçleri vardır. Bu süreçlerin 
de her birinin girdileri ve çıktıları 
vardır. Ne kadar az üretim girdi-
leri ile ne kadar çok üretim çıktı-
ları elde ederseniz verimliliğiniz 

o  kadar fazla demektir. Bir başka 
deyişle aynı miktardaki üretimi 
elde etmek için ne kadar az ham-
madde,enerji veya  insan gücü 
kullanırsanız verimliğiniz o denli 
yüksek olacaktır. Bu durumda işi 
doğru yapıyorsunuz demektir.

Peki  acaba doğru işi mi yapıyor-
sunuz? Aynı sonucu, aynı çıktıyı, 
aynı ürünü elde etmenin başka 
bir yolu yok mu acaba? Başka bir 
metot, başka bir araç, başka bir 
çalışma şekliyle bu işi daha ko-
lay, daha ucuz, daha hızlı bir şe-
kilde yapamaz mıyız? Eğer böyle 
bir imkan varsa onu yapmayıp 
şu anda yapmakta olduğumuz 
şekliyle, işimizi verimli de yapsak 
doğru şeyi yapmış olmayız. Bunu 
basit bir örnekle şöyle açıklayabi-
liriz;

Diyelim ki bir kamyon kum var ve 
bu kum bir inşaatın beşinci katı-
na taşınacak. Bu işi sekiz kişinin 
altı saatte yaptığını kabul edelim. 
Aynı işi aynı sayıdaki kişiler altı 
saatte değil de örneğin beş saat-
te yaptıklarında verimliğin daha 
yüksek olduğu söylenir. Oysa 
aynı miktardaki kum bir vinç yar-
dımıyla ve iki kişi ile belki de 1 sa-
atte yukarı taşınabilir. Bu yöntem, 
bize bu işin yapılmasında hem za-
man kazandırabilir hem de mali-

Yönetmek
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yetimizi düşürebilir. Ya da maliyet 
biraz yükselse de aynı zamanda 
daha çok iş yaparak en sonunda 
gelirimiz daha fazla arttığından 
yine daha karlı olmak mümkün 
olabilir. Birinci yöntemde iş doğru 
yapılsa da yani verimlilik yüksek 
olsa da yapılan iş yanlıştır. İkinci 
metotta ise doğru iş yapılmakta-
dır. Bu örnekten hareketle şu tanı-
mı yapabiliriz;

Verimlilik bir işi doğru yapmak, 
prodüktivite ise bir işi doğru yön-
temlerle doğru yapmaktır. Bu 
cümlede  prodüktivite ya da üret-
kenlik kavramının verimliği de  
kapsadığı görülmektedir.

O halde iş yerlerimizde ve iş sü-
reçlerimizde daha üretken, daha 
prodüktif olmamız için yapmakta 
olduğumuz işlerle ilgili iş yapma 
yöntemlerimizi sürekli gözden 

geçirmeli ve daha   farklı yöntem-
lerle bu işleri daha karlı şekilde 
yapabilmenin yollarını aramalı-
yız. Unutmamak  gerekir ki bir işi 
yapmak için her zaman daha iyi 
bir yol ve daha iyi bir metot mut-
laka vardır.

PRODÜKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

Prodüktivite aynı zamanda iş sü-
reçlerinde önemli bir performans 
ölçüm gereci olarak da kullanılabi-
lir. Prodüktivite  matematiksel ola-
rak ÇIKTI/GİRDİ şeklinde  formüle 
edilir. Çıktı, üretim miktarı, ciro, 
adet, ağırlık v.b. ölçülebilen değer-
lerden oluşabilir.  Genelde, çıktı ola-
rak  en çok ciro kullanılır. Girdi de 
bir ya da birden fazla olabilir. 

Pratikte en sık kullanılan prodük-
tivite İşçilik Prodüktivitesidir. 

İşçilik  Prodüktivitesi = Satış Ci-
rosu/Toplam İşçilik Giderleri şek-
linde hesaplanır. Bunun gibi daha 
birçok giderlere ilişkin prodüktivi-
teler de hesaplanabilir. 

Örneğin;

Enerji Prodüktivitesi= satış ciro-
su/toplam enerji giderleri,

Ambalaj Prodüktivitesi= satış ci-
rosu /ambalaj giderleri,

Nakliye Prodüktivitesi= satış ciro-
su/nakliye giderleri.

Çıktı olarak satış cirosu, girdi ola-
rak da bütün giderler alındığında 
ise ortaya çıkan prodüktiviteye 
Toplam Prodüktivite denir. Bu da 
işletmenin kar oranının bir ifade-
sidir.

Toplam Prodüktivite= satış ciro-
su/toplam giderler.

Örneğin satış cirosu 120 para bi-
rimi olan bir şirketin toplam gi-
derleri 100 para birimi ise toplam 
prodüktivitesi 120/100=1.20 olur. 
Bu değer o şirketin maliyetleri 
üzerinden yüzde 20 kar ettiğini 
ifade eder.

Toplam  Prodüktivite, kar eden bir 
şirkette yukarıdaki  örnekte gö-
rüldüğü gibi birden kar oranının 
% miktarı kadar büyük bir sayı 
olur. (1+%kar) Diğer girdi prodük-
tiviteleri ise yine birden büyük 
ancak yüksek sayılardan oluşur. 
(Oran birden küçükse zaten zarar-
dan da öte büyük problemler var 
demektir. Çünkü elde edilen ciro 
sadece sözkonusu olan gideri bile 
karşılayamamaktadır.) 
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Prodüktivitenin süreç performans 
ölçütü olarak kullanılması elde 
edilen değerlerin diğer şirketlerle 
değil aynı şirkette aynı süreçte 
daha önceki değerlerle karşılaş-
tırılması şeklinde olur. Böylelikle 
süreçlerin daha iyiye veya daha 
kötüye gittiği belirlenmiş olur. 
Örneğin bir zaman diliminde ön-
ceki zamana göre enerji giderle-
ri arttığı halde ciro artmamışsa 
enerji prodüktivitesi düşer ve bir 
şeylerin aksadığı belirlenmiş olur. 
Yöneticiler aksamanın nerelerden 
kaynaklandığını araştırırlar. Diğer 
yandan enerji giderlerinin daha 
önceki zamana göre arttığı gö-
rüldüğünde satış cirosu daha da 
fazla artmışsa enerji prodüktivi-
tesi hesaplandığında prodüktivite 
eskiye göre daha yüksek çıkar ve 
enerji giderlerin artmasının kötü 
bir şey olmadığı görülür.

Örneğin;

Bir işletmenin Nisan ayı ciro-
su 30.000 para birimi, enerji gi-
deri de 5000 para birimi olsun. 
Aynı işletmenin mayıs ayı cirosu 
24.000 para birimi enerji giderle-
ri de 3000 para birimi olsun. Bu 
işletmenin nisan ayı enerji pro-
düktivitesi 30000/5000=6 olur. 
Mayıs ayı enerji prodüktivitesi ise 
24000/3000=8 olur. Bu karşılaş-
tırma bu şirkette mayıs ayında 
cironun düştüğünü, belki başka 
süreçlerde problemler olduğunu 
gösterebilir ancak mayıs ayında 
enerji yönetiminin nisana göre 
daha iyi olduğunu da belirtir. Böy-
lelikle yöneticiler mayıs ayında 
bir zarar varsa bunun nedenlerini 
enerji yönetimi sürecinde değil 
diğer girdilerin  prodüktivitelerine 
bakarak diğer süreçlerde ararlar.

Aynı şekilde yukarıdaki işletme-
nin nisan ayındaki satış cirosu 
30.000 para birimi, ambalaj gideri 

de 400 para birimi olsun. Bu işlet-
menin mayıs ayındaki cirosu ar-
tarak 42.000 para birimi, ambalaj 
gideri de 600 para birimi olsun. Bu 
işletmenin nisan ayı ambalaj pro-
düktivitesi 30000/400=75, ma-
yıs ayı ambalaj prodüktivitesi ise 
42000/600=70 olur. Bu işletmede 
mayıs ayının nisan ayına göre sa-
tışların daha çok olduğu ve belki 
daha fazla kar elde edilen bir ay 
olduğu görülmektedir. 

Ancak ambalaj prodüktivitesi ni-
san ayına göre daha düşüktür. 
Diğer iş süreçlerinde problem 
olmayabilir, şirkettin karı da art-
mış olabilir ancak ambalajlama 
sürecinde bir problem var demek-
tir. Örneğin ya ambalajlar israf 
edilmektedir ya da tedarikçiden 
gelen ambalajların kalitesi bozul-
muştur. Ambalaj prodüktivitesi-
nin ölçülmesiyle işler ne kadar 
iyi de olsa bu aksamalar gözden 
kaçmamış olur. Görüldüğü gibi 
prodüktivite kavramı işletmenin, 
girdilerini kullanarak ve süreçle-
rini yöneterek en sonunda ne ka-
zandığıyla ilgili, yani karıyla ilgili 
bir kavramdır. 

İşletmenin karlılığını arttırmak 
için süreç yöneticileri sürekli 
olarak iş süreçlerini daha doğ-
ru yöntemlerle yapma imkanını 
araştırılmalı ve geliştirdikleri bu 
yöntemlerin de doğru uygulan-
masını sağlamaları gerekir. Böy-
lelikle hem etkinlik (prodüktivite) 
hem de verimlilik sağlanmış olur.

SOSYAL HAYATTA PRODÜKTİVİTE

Prodüktivite kavramını sosyal ha-
yat için kullanmaya kalktığımızda 
en uygun Türkçe karşılığı olarak 
etkinlik kelimesini seçebiliriz. Na-
sıl ki işyerlerinde prodüktiviteden 
bahsederken süreçlerin girdilerin-
den ve çıktılarından söz ettiysek 

sosyal hayatta da yaşam süreçle-
riyle ilgili benzer girdiler ve çıktılar 
vardır. Etkinlik de yaşam süreçle-
rindeki bu çıktıların ve girdilerin 
oranıyla ilgili bir kavramdır.
Örneğin çocukluk sürecini ele ala-
lım. Bu sürece bir insan diyelim 15 
yılını vermiş olsun. Bu girdidir. Bu 
sürecin sonunda, sağlam kişilikli, 

güzel ahlaklı, toplumla barışık ve 
topluma yararlı bir birey yetişirse 
ki bu da çıktıdır. Elde edilen çıktı 
ile girdi oranlandığında etkinliğin 
yüksek olduğu görülür. Çünkü 15 
yıl iyi harcanmış, etkin bir çocuk-
luk dönemi yaşanmış demektir. 
Tersine çocukluk  dönemi sonu-
cunda örneğin uyuşturucu ba-
ğımlısı, toplum için zararlı, kişilik 
problemleri olan bir genç ortaya 
çıkmışsa etkin bir çocukluk süre-
ci yaşanmamış demektir.
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Bir başka örnek de evlilik için ve-
rilebilir. Bir insan evlilik sürecine 
ve dolayısıyla eşine  evlendikten 
sonra  sevgisini, aşkını, maddi ve 
manevi her türlü desteğini, sayı-
lamayacak kadar daha  bir çok 
şeyleri ya da hepsini tek kelimey-
le ifade edecek  olursak hayatını 
girdi olarak koyar. 

Çıktı olarak, eğer mutluluk, karşı-
lıklı sevgi ve dayanışma ve güzel 
bir hayat elde ederse işte bu in-
san etkin bir evlilik yapmış olur. 
Ancak verilenlere karşılık olarak 
mutsuzluk, huzursuzluk dolu bir 
evlilik ya da ayrılıkla biten bir ev-
lilik yaşammışsa etkin olmayan 
bir evlilik yapılmış demektir. İş 
hayatında doğru işi yapmak gibi 
doğru insanla evlenmek etkin bir 
yaşam için çok önemlidir.

Sosyal hayattaki etkinliğe bir baş-
ka güzel örnek de meslek seçimi 
olabilir. Genç bir insan eğer ye-
teneklerine, kişiliğine uygun ve 
sevdiği bir mesleği yani kendisi 
için doğru mesleği seçerse o mes-
lekte başarılı olur. Bu meslek için 
harcanan bilgi, enerji, zaman ve 
uğraş girdidir. Çıktı olarak da ba-
şarı elde edilince etkinlik yüksek 
demektir. Tam tersi kendi isteği-
nin dışında belki bir sınav sonu-
cunda istemediği ve sevmediği 
ya da kişiliğine uygun olmayan 
bir meslekte çalışmakta olan bir 
insanı düşünelim. Bu insan da iş 
hayatına zamanını, bilgisini, ener-
jisini ve her türlü uğraşını girdi 
olarak koyar. Ancak yeteri kadar 
başarılı olamazsa etkinlik düşük 
demektir.

Sosyal  hayatın bir başka süreci 
de -tabii ki inanan insanlar için 
- dinsel yaşamdır. Bu konuda da 
etkinlikten söz edilebilir. İnanan 
bir insan yaşamına Yaradan’ının 
istediği gibi biri olmak için yap-
tığı çabaları, ibadetini, iyiliğini ve 
diğer dini görevlerini girdi olarak 
koyar ve karşılığında çıktı olarak 
Cennet’i elde edebilir. Elde edebi-
lirse etkinlik çok yüksektir. Tersi 
durumda da inanan insan etkin 
bir dini yaşam sürmemiş demek-
tir.

Sosyal bilimciler de etkinliği tıpkı 
iş hayatındaki tanıma benzer şe-
kilde elde edilenin şeylerin, onları 
elde etmek için katlanılan şeylere 
oranı şeklinde tanımlamaktadır-
lar. (Çıktı/Girdi gibi). Etkinliğin bir 
başka güzel tanımı da “En sonun-
da pişman olmamak ve keşke de-
memek”tir.

Yukarıda verdiğimiz örneklerde  
insanlar çocukluklarını, gençlik-
lerini, hayatlarını, meslek yaşam-
larını ortaya koyduklarında en 
sonunda elde ettikleri şeylerden 
mutlularsa, pişman değillerse ve 
“keşke” demiyorlarsa yaşam et-
kinlikleri yüksek demektir.
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Ekonomik Göstergeler

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2007

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

Eylül 2016

Ekim 2016

Kasım 2016

Aralık 2016

Ocak 2017

Şubat 2017

Mart 2017

Nisan 2017

Mayıs 2017

Haziran 2017

Temmuz 2017

Ağustos 2017

Elyaf İhracatı

İplik İhracatı

Dokuma Kumaş İhracatı

Örme Kumaş İhracatı

Dokusuz Yüzey (non-woven), 
Vatka ve Keçe İhracatı 
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Üretici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim (%)  

Tüketici Fiyatları Endeksi Aylık Değişim (%)  

2016/2017 Yılı Aylık Döviz Kurları (Ortalama) Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

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

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

$ €

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Birim (1.000 $)

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları

www.tttsd.org.tr66

 T
E

K
S

T
İL

 T
E

R
B

İY
E

 D
E

R
G

İS
İ

S
A

Y
I:1

3
E

Y
L

Ü
L

 2
0

17






