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başkan’dan

SEKTÖR GÜCÜNÜ
TEKSTİL TERBİYEDEN ALIYOR

Dr. Vehbi Canpolat
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı

Tekstil terbiye sanayinin değerli
üyeleri, sevgili meslektaşlarım birlikte
olduğumuz bu ilk sayıda öncelikle
hepinize merhaba diyorum.
Ülkemizde Cumhuriyet’in kuruluşunda M. Kemal Atatürk’ün mimarı
olduğu Sümerbank ile başlayan
yolculuğumuzda, son 30 yılda siz
tekstil terbiye sanayicilerinin özverili
çalışmaları, gayretleri ve kendilerini
geliştirmek için gece gündüz demeden uğraşları neticesinde bugün
dünyada sözü geçen bir ülke konumuna geldik. Gerek kalite, gereksede
kapasite bakımından ön sıralarda yer
alan bir ülke konumuna geldiysek,
konfeksiyonda Avrupa’nın en önemli
tedarikçilerinden biriysek, bugün 24
milyar dolar ihracat, bir o kadarda
yurt içine üretimle birlikte yaklaşık
50 milyar dolarlık tekstilde bir üretim
gücüne sahip olduysak bunda tekstil
sektörünün emeği ve başarısının
payı çok büyük. Bizler gücümüzün
farkında olmasakta en büyük emek ve
özveri tekstil terbiye sanayi sektörüne ait. Zira bizler tekstil sektörünün dinamosuyuz. Bir ülkede tekstil
terbiye sektörü yoksa o ülke tekstil
ülkesi olamaz.
Değerli meslektaşlarım;
TTTSD yeni yönetimini oluşturduktan
sonra kendimize yeni bir yol haritası
çizdik ve önceliklerimizi belirledik.
Öncelikli hedeflerimiz…
• Tekstil terbiye sektörünün kamuoyu
tarafından bilinirliğini artırmak
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• Sektörün oluşturduğu KDV, istihdam
ve ülke kalkınmasında etkilerini topluma anlatmak
• Sektörün problemlerine çözüm
üretmek.
Bunları yapmanın yolu ise her türlü iletişim kanallarını kullanmaktan geçiyor.
Bu iletişimi geliştirmek için doğru bilgiyi,
sağlıklı ve güncel veriyi üretip paylaşacağız. Sözümüzün olduğu alanlarda da
sözümüzü söylemekten geri kalmayacağız. Mesleki ve sektörel sivil toplum
kuruluşları ile iyi ilişkiler içinde olup,
sektörü daha ileri götürebilmek için her
türlü olanağı kullanacağız.
Sektörümüzü temsil edecek bu ekiple
önce kendi sektörümüze sesleneceğiz
sonrada tekstil ve hazır giyim içinde
entegre olduğumuz tüm sektörlere
ulaşacağız. Elbette kamuoyu ile doğru
strateji çerçevesinde doğru iletişim
kurarak, bize emanet edilen kurumu
aldığımız yerden yukarılara taşıyarak,
günü geldiğinde bayrağı teslim edeceğiz.
Derneklerin gücünü, üyelerinden ve toplumda bilinirliğinden alır. Derneklerin
saygınlığı arttıkça sektörün gelişmesine
de katkıları bir o kadar artar. Bu nedenle
dernek yönetimi olarak, sizleri de
derneğimize ve sektörümüze sahip çıkıp
yanımızda olmaya devam ediyoruz .
Son olarak 1994 yılında kurulan
TTTSD’nin kuruluşundan bugüne gelmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara
teşekkür ederim.
Bundan sonraki etkinliklerde ve yeni
sayımızda görüşmek üzere hoşçakalın…

tttsd yönetim

TTTSD’DE YENİ BİR
DÖNEM BAŞLADI

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

T

ürkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Türkiye’de
giderek gelişen tekstil terbiye
sanayinin önemini ortaya koyarak, sesini
duyurmak, gelişmesine katkıda bulunmak ve bunları bir dernek çatısı altında
gerçekleştirmek amacıyla 1994’te sektörün önde gelen isimleri tarafından kuruldu. Tekstil terbiye sektöründe faaliyette
bulunan 65 firmanın üye olduğu Dernek,
25 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirdiği
Genel Kurul toplantısı ile yeni yönetim
kurulunu belirledi. TTTSD’nin yeni
yönetimi Başkanlığını Vehbi Canpolat’ın
yaptığı 5 asil üye, 5 yedek üye, 3 denetleme kurulu asil üye ve 3 denetleme kurulu
yedek üyeliğinden oluştu.

Uluslararası arenada da Türkiye tekstil
terbiye sektörünü temsil eden TTTSD,
CRIET’in (Avrupa Tekstil Terbiye
Dernekleri Birliği) üyeleri arasında yer
alıyor. Dernek, sektörün yurt dışı sanayi
ve ticaret odalarıyla irtibatını kurmanın
yanı sıra kumaş satışı ile ilgili bağlantıları
organize ederek, yurt içinde ve yurt
dışında “kıyaslama” ( Benchmarking )
çalışmalarını yaparak bu amaçla bilgiler
topluyor. TTTSD, ayrıca sektörün, iplik
firmaları, mümessiller, danışmanlık
şirketleriyle irtibat kurulmasında da
köprü görevi görüyor. Dernek, sektöre
yönelik çalışan makine firmaları, Ar-Ge
şirketleri ve vakıflarla ortak çalışma
zemini aramanın yanında sorunlu müşterilerin sorunlarıyla ilgili bilgi alış verişi
ve müşteri sorunlarıyla ilgili Tahkim Kurulu çalışmaları gibi geniş bir çerçevede
faaliyetler yürüterek, sektöre destek
veriyor.
TTTSD, tekstil terbiye firmaları arasında dayanışmayı sağlamanın yanında
sektöre yönelik eğitim faaliyetleri de
göz ardı etmiyor. Seminerler düzenleyen Dernek, işletmelerdeki personelin
iş güvenliği, kalite kontrol, çevre koruma, tekstil terbiyesi gibi temel konuların
eğitimi ile pamuklu ve örme kumaşların
ön terbiyesi ve boyama işlemleri gibi
ana konularda teorik eğitim programları hazırlamanın yanında uygulamalı
eğitimler de veriyor.
Tekstil terbiye sektöründe uzun yıllara
dayalı bir geçmişe sahip olan TTTSD
Başkanı Vehbi Canpolat, sektörü
tekstilin dinamosu olarak tanımlıyor.
Türkiye’nin son 20 yılda tekstil terbiye
konusunda çok mesafe kaydettiğine
dikkat çeken Canpolat, tekstil sektöründe en zor ve en fazla know-how
gerektiren bölümün de terbiye olduğunu belirtiyor. Türkiye’de tekstil

terbiye sektörünün öneminin insanlara
yeterince aktarılamadığını belirten
Canpolat, sektörün öneminin insanlar
arasında daha bilinir kılınması gerektiğini söylüyor. Tekstil terbiye sektörünün
ülkenin gündeminde daha fazla olmasını
istediklerini belirten Canpolat, “Derneğimizi 1994 yılında tekstil terbiye sanayinin duayenleri olarak tabir ettiğimiz
insanlar kurmuşlar, ellerinden geldiği
kadar görevlerini yapmışlar. Sektörün
sorunlarını çözmek adına çaba göstermişler. Teknik anlamda çeşitli zamanlarda o günün problemleri ile ilgili sektörün
yararına olabilecek işleri yapmışlar, ama
çok fazla da zaman ayrılamamış bugüne
kadar. 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan
Genel Kurul’da oluşan yeni yönetim
kurulu ile aldığımız kararlardan ilki de
sektörün önemini Türkiye’ye anlatmak.
İkinci olarakda bugün sektörün çevre
sağlığı konusunda yaşadığı sorunları
ele almak olacak. Çevre duyarlılığının
çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından
bu kadar gündeme getirilmesi dünya
markası diye tabir ettiğimiz firmaların
tekstil terbiye fabrikalarını daha çok
yoğun denetleme ihtiyacı içine soktu. Büyük dünya markaları adına bu
denetim işlerini yapan firmalar ile de
görüşmeyi planlıyoruz. Sektörü buna
hazırlamak için neler yapılacağını görüşeceğiz” diyor.
Derneğin üye sayısının 65 fabrikadan
oluştuğunu belirten Canpolat, üyelerinin üretim yapan sanayicilerden oluştuğunu söylüyor. Canpolat, kendilerinin
derneğin üye sayısını büyütmek ile ilgili
çabalarının olmadığını, başlangıçta bir
şeyler yaparak firmaların kendilerinin
üye olma ihtiyacı hissetmelerini sağlayacaklarını dile getiriyor. Derneğin amacının sektörü daha iyi bir yere taşımak
olduğunu belirten Canpolat, sektöründe kendilerinin yaptığı bu çalışmalara
ilgi göstereceklerine dikkat çekiyor.

Dış Kurumlarla İletişim

Basın ve İletişim

Eğitim ve Teknik Konular

Mehmet PEKÖZ
Burhan Mehmet AKINCI
Eşref AKIN

Kemal OĞUZ
Ahmet TEMİROĞLU
Rasim ÇAĞAN

Şeref AKASLAN
Fatma ŞENER
Ekrem BİLGİÇ

Ali Osman KİLİTÇİOĞLU

Ergun TÜRKAY

Alp KULLELİOĞLU

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

Fatma Şener
TTTSD Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
Yüksek Kimya Mühendisi
olan Fatma Şener, Setaş
Kimya firmasında Genel
Müdür görevinde bulunuyor.
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Kemal Oğuz
TTTSD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
1967 yılında İstanbul’da
doğan Kemal Oğuz, 1988 yılında Galatasaray Lisesi’nden
mezun oldu. 1992 yılında
Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi mezunu
olan Kemal Oğuz, 1995
yılında Amerika’da Louisiana Üniversitesi’nde master
yaptı. Kemal Oğuz, Temtaş
Tekstil Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı olarak
görev yapıyor. Galatasaray
Spor Kulübü ve Galatasaraylılar Cemiyeti’ne üye
olan, evli ve bir çocuk babası olan Kemal Oğuz,
İngilizce biliyor.

Burhan Mehmet Akıncı
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
1980 yılında İstanbul’da
doğan Burhan Mehmet
Akıncı, Beykent Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler mezunu. Burhan Mehmet Akıncı,
Akhan Tekstil, İnsan Yayınları
ve İnsan Kitap A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürüyor.
Burhan Mehmet Akıncı Basın
Yayın Birliği, İstanbul İlim
Yayma Cemiyeti, Malatyalı İş
Adamları Derneği Yönetim
Kurullarında aktif olarak çalışıyor. Burhan Mehmet
Akıncı evli ve iki çocuk babası.

Alp Kullelioğlu
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
Eşref Akın
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
1955 yılında Uşak’ta
dünyaya gelen Eşref Akın,
Vefa Lisesi’nin ardından
Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tekstil Tasarımı
Bölümü’nden mezun oldu.
İş yaşamına 1976 yılında
Bahariye Mensucat firmasında dokuma şefi olarak
başlayan Akın, 1995
yılından bu yana Öztek
Tekstil’de Ortak, Yönetim
Kurulu Üyesi ve Genel
Müdür olarak görev yapıyor. İTHİB Yönetim
Kurulu Üyeliğinin yanı sıra, Türkiye Tekstil Sanayi
İşverenleri Sendikası’nda Yönetim Kurulu üyeliği
ve TOBB Savunma Sanayi Meclisi Üyeliği görevlerini de yürüten Akın, evli ve iki çocuk babası.

1967 yılında İstanbul’da
doğan Alp Kullelioğlu,
1986 yılında Galatasaray
Lisesi’nden mezun olduktan
sonra Almanya’da Tekstil
Kimya Mühendisliği okudu.
1992 yılında Zeynep Giyim
firmasının kuruculuğunu
yaparak, 2000 yılına kadar
firmada yönetici olarak çalıştı. Kullelioğlu, 2000 yılından
beri firmanın Yönetim Kurulu
Başkanlığını yapıyor. Alp Kullelioğlu’nun Galatasaray Spor Kulubü, Galatasaraylılar Cemiyeti,
Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği ve Birleşmiş Markalar Derneği’nde üyelikleri
bulunuyor.

Ümit Çabuk
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi

Şeref Akaslan
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
1963 yılında Iğdır’da doğan
Şeref Akaslan, 1985 yılında
İstanbul Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1986 ile 2008
yılları arasında Caan Tekstil
firmasında boya/baskı/dijital baskı bölümünde çalıştı.
2008 yılından itibaren Aloha
Tekstil’de Genel Müdürlük
yapan Şeref Akaslan, evli ve
iki çocuk babası.

1968 yılında Erzurum’da
doğan Ümit Çabuk,
Topkapı Tekstil Meslek
Lisesi’nden mezun oldu.
Tekstil Meslek Lisesi’nden
mezun olduktan sonra
sektöre adım atan Ümit
Çabuk, 1986 senesinden
beri Embosan Tekstil
firmasında çalışıyor. Ümit
Çabuk, 2005 yılından
itibaren Embosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı yapıyor. Trakya Sanayiciler Derneği
üyesi olan Ümit Çabuk, İngilizce biliyor.

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

Ekrem Bilgiç
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi
1961 yılında Sinop’ta
doğan Ekrem Bilgiç 1985
yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi ElektrikElektronik Fakültesi’nden
mezun oldu. 1985-1999
yılları arasında da muhtelif tekstil fabrikalarında orta ve üst düzey
yöneticilik görevlerinde
bulundu. 1999-2004 yılları arasında Gök Tekstil
Genel Müdür Yardımcılığı
görevlerini yapan Bilgiç, 2004 yılında Data Boya firmasında Genel
Müdür olarak başladığı görevini 2010 yılına
kadar sürdürdü. Bilgiç, 2010 yılından itibaren
de aynı firmanın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
yürütüyor.

Dr. Ahmet Temiroğlu
TTTSD Denetim Kurulu Üyesi
Dr. Ahmet Temiroğlu, 1957
yılında Şanlıurfa’da doğdu.1980 yılında İstanbul
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünü bitiren
Dr. Ahmet Temiroğlu, 1996
yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme
İktisadı Enstitüsü’nde
İşletmecilik İhtisas eğitimi
aldı. Dr. Temiroğlu, 2005
yılında “Stratejik Yönetim”
konusunda yüksek lisans
ve doktora eğitimini tamamladı. Tekstil kimyasalları üretimi sektöründe 17 yıl çalışan Dr. Temiroğlu 1996 yılından bu yana L.C. Waikiki grubuna
ait Özen Mensucat’ın Genel Müdürlüğü görevini
yürütüyor. Üç dönem TTTSD’nin Yönetim Kurulu
Başkanlığını da yapan Dr. Ahmet Temiroğlu, evli
ve üç çocuk babası olup, İngilizce biliyor.
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Kayhan Ünsal
TTTSD Denetim Kurulu Üyesi
1977 yılında İstanbul’da
doğan Kayhan Ünsal, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
İktisat Bölümü mezunu.
1997 senesinde bu yana
Tekay Kimya bünyesindeki
çeşitli firma mümessillikleri ile boya, kimyevi madde
tedariki ve koordinasyonunu yürüten Kayhan Ünsal,
Tekay Kimya firmasında
Genel Koordinatör olarak
görev yapıyor. İstanbul
Genç İşadamları Derneği üyeliği bulunan Kayhan
Ünsal, İngilizce biliyor.

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

Sertaç Erpamukçu
TTTSD Denetim Kurulu Üyesi
1973 yılında Gaziantep’te
doğan Sertaç Erpamukçu,
Anadolu Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nden mezun oldu.
Sanko Holding bünyesinde 1992 yılında başlayan
çalışmaları sırasıyla, Sanko
Pazarlama, Süper Film’de
devam etti. 2000-2003 yılları
arasında yurt dışı eğitimi ve
askerlik nedeniyle ara verdiği çalışma hayatına, 2003
yılında Sanko Tekstil Çorlu fabrikasında tekrar
başladı. Erpamukçu, Çorlu fabrikasında, halen
Fabrika Müdürü olarak görev yapıyor. Erpamukçu, evli ve iki çocuk babası.

Rasim Çağan
TTTSD Denetim Kurulu Üyesi
1963 yılında İstanbul’da doğan Rasim Çağan, Amerika’da
Maryland Üniversitesi’nde
lisans eğitimi tamamladıktan
sonra George Washington
Üniversitesi’nde Finans ve
Bankacılık üzerine master
yaptı. 1989 yılında Bursa’da
Duraner Boya firmasında
iş hayatına başladı. 1999
yılında Rudolf-Duraner ortaklığında kurucu ortak olarak yer aldı. RudolfDuraner firmasında Genel Müdür olarak görev
yapan Rasim Çağan, Bursa Organize Sanayi
Bölgesi Derneği üyesi. Evli ve üç çocuk babası
olan Rasim Çağan, İngilizce biliyor.

Ergun Hadi Türkay
TTTSD Denetim Kurulu Üyesi
1958 yılında Bursa’da
doğan Ergun Hadi Türkay,
İngiltere’de Cambridge ve
Birmingham üniversitelerinden Makine Mühendisliği ve
Ekonomi okudu. Aile şirketi
olan Türkay Tekstil’de çalışan
Ergun Hadi Türkay, Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası,
Uludağ İhracatçı Birlikleri,
Türk-Fransız Kültür Derneği,
Galatasaray Spor Kulübü gibi kuruluşlarda
görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ergun
Hadi Türkay İngilizce biliyor.

Tekstil terbiye
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dernek gündemi
Tekirdağ Valiliği’nİ ziyaret ETTİK

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği’nin (TTTSD)
yeni Yönetim Kurulu Üyeleri
Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya’yı
makamında ziyaret etti.
TTTSD’nin yeni yönetiminin Te-

kirdağ Valiliği’ne tanışma amaçlı
gerçekleştirdiği ziyarete, Dernek Başkanı Vehbi Canpolat’la
birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri
Kemal Oğuz, Mehmet Peköz ve
Ekrem Bilgiç gibi isimler katıldı.

Görüşmede Tekirdağ yöresindeki tekstil sektörünün sağladığı
istihdamın önemine dikkat çekilirken, 26 Aralık 2012 tarihinde
yürürlüğe giren 6331 sayılı
yasa ile sektörün “Çok Tehlikeli
Sınıfta” değerlendirilmesinin
sektöre getirdiği yükümlülükler
de değerlendirildi. Bu konu çerçevesinde görüşmede Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
bir dilekçe yazılması ve Valilik
kanalıyla dilekçenin ilgili makama gönderilmesi kararlaştırıldı.
Görüşme sonrasında tekstil terbiye sektörünün “Çok Tehlikeli
Sınıftan”, “Tehlikeli Sınıfa” geçirilmesi için bir dilekçe yazılarak
ilgili Bakanlığa gönderildi.

Türkiye
Tekstil Terbiye
Sanayicileri
Derneği’nin
(TTTSD)Yönetim
Kurulu Üyeleri,
ilgili oldukları
kurum ve
kuruluşlarla
görüşmelere
zaman
kaybetmeden
başladı.

Çevre sorunlarINA
çözüm arayışı
Çevre sorunları ile ilgili çözüm arayışlarını ilgili makamlara aktarmak için önemli adımlar atan Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği (TTTSD) geçtiğimiz aylarda Tekirdağ Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü Sayın Mehmet Ceyhan ile bir araya geldi.
Dernek üyelerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Mehmet
Ceyhan ile tanışmasına da vesile olan görüşmede sektörün çevresel sorunları görüşülerek karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Sektör dernekleri ile yakın temas: ÖRSAD
TTTSD’nin Yönetim Kurulu Üyeleri 7 Mart
tarihinde Örme Sanayicileri Derneği’ne
(ÖRSAD) bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Vehbi Canpolat’ın başkan-
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lığında gerçekleşen görüşmeye Dernek
üyeleri Kemal Oğuz ve Şeref Akaslan da
katıldı. Toplantıda örme ve terbiye sektörünün birbirine bağlı sektörler olduğunu

belirten TTTSD Başkanı Vehbi Canpolat,
terbiye sektörünün tekstil içinde dinamo
görevi gördüğüne dikkat çekti. Canpolat,
iplikten başlayan tekstil sektörünün en
önemli ayaklarından birinin tekstil terbiye
olduğunu belirterek, bunun önemini
anlatmak için faaliyetlerde bulunacaklarını söyledi. ÖRSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Fikri Kurt ise konuşmasında iplik
firmalarının tekstil sektörünün lokomotifi
olduğunu söyleyerek, iplik firmalarının
tek başına sanayiye hakim olmasının
entegre olmayan firmalarda sıkıntıların
oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

TEKSTİLİN İHRACAT BAŞARISI
TERBİYE SEKTÖRÜNDEN GEÇİYOR
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı (TTTSD)
Vehbi Canpolat, OTİAD Moda
Dergisi’nin nisan ayında yer alan
röportajında, tekstil ve hazır giyim
sektörünün 2023 yılında hedeflediği 130 milyar dolarlık iş hacminin
TTTSD’nin başarısından geçtiğinin
altını çizdi. TTTSD Başkanı Vehbi
Canpolat, sektörel bir dergiye verdiği demeçte bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canpolat, tekstil
terbiye sektörünün bir tekstil ürününün ortaya çıkması için dinamo
görevi gören bir konumda olduğunu belirtti. Bir kumaşın iyi veya
kötü olmasının tamamen yapılan
terbiye işlemlerine bağlı olduğuna dikkat çeken Canpolat, Türk
tekstilinin geleceğinde çevreye
ve insan sağlığına zara vermeyen

kumaşlardan üretilmiş ürünlerin
daha katma değerli olarak satılabileceğini dile getirdi. Canpolat,
“Türkiye son 20 yılda tekstil terbiyesi konusunda çok mesafe kat
etti. Bu alanda Türkiye’nin daha
iyi işler yapabileceğine inanıyoruz. Tekstil terbiye konusunda
bulunduğu coğrafi konum itibariyle, Türkiye’den gerek kapasite
olarak, gerekse de bilgi birikimi
olarak daha gelişmiş bir ülke
yok. Uzakdoğu’nun dışında
Türkiye’nin birikimine sahip
başka bir ülke olmadığı söylenebilir” dedi. Canpolat, Tekstil
ve hazır giyim sektörünün
2023 yılında hedeflediği 130
milyar dolarlık iş hacminin
TTTSD’nin başarısından geçtiğinin
altını çizdi.

TERBİYECİLER, GREENPEACE İLE AYNI MASADA

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği (TTTSD) Greenpeace’in
‘kanserojen kalıntı’ raporu sonrası
Greenpeace’e, proje başvuru-

sunda bulundu. Geçtiğimiz yıl
kasım ayında yaptığı araştırmayla Türkiye’den numune aldığı
konfeksiyon ürünlerinin 7’sinin
boyasında kansere neden olan
zehirli kimyasal tespit eden uluslararası çevre örgütü Greenpeace,
H&M ve Armani gibi markaların
ürettirdiği giysilerde kanserojen
madde içeren boyalar bulunmuştu. Habertürk Gazetesi’ne
yaptığı açıklamada Greenpeace’in
raporundan sonra ürünlerin kontrol edildiği laboratuvarın verdiği
fiyatların yükseldiğine dikkat
çeken Türkiye Tekstil Terbiye
Sanayicileri Derneği (TTTSD)
Başkanı Vehbi Canpolat, denetleme maliyetinin en ucuzunun 40 bin
Euro olduğunu, dernek olarak İsviçreli bir denetleme firmasıyla da
görüştüklerini anlattı. Türkiye’den

sonra Avrupa’daki en büyük tekstil
terbiyeci ülkenin İtalya olduğunu
kaydeden Canpolat, “Ancak orada
da en fazla 20 tane boyahane var.
Türkiye, bu alanda en büyük ülke”
dedi. Türkiye’den alım yapanların
yabancı denetim şirketleri üzerinden tesisleri kontrol ettirdiğini
hatırlatan Canpolat, “Aslında
güçlü bir yerli denetim şirketine de
ihtiyaç var” diye konuştu. İstanbul
Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı
Birlikleri bünyesindeki Ekoteks
Laboratuvarı’nın alıcıların uygunluk belgesini aradığı bir merkez
olduğunu vurgulayan Canpolat,
“Birliklerde Ekoteks’i denetim şirketine dönüştürme fikri var. Proje
üzerinde çalışılıyor” diye konuştu.

Tekstil terbiye
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sektör gündemi
DÜNYA devleri rotayı
Türkiye’ye çeviriyor
Bangladeş’te dünyaca ünlü zincirler için üretim yapan
fabrikanın yıkılması ile yüzlerce işçinin hayatını kaybetmesi, dünya tekstil üreticilerinin rotasını sorgulamasını
beraberinde getirdi. Dev üreticiler Bangladeş’te facia
sonrası yaptıkları protokolle, güvenlik önlemlerini
artırma sözü verdi. Ancak bu protokol, üreticilerin maliyet avantajının önemli bir bölümünü ortadan kaldırdı.
Sektörde, Türkiye’de “daha fazla” üretimin, son teşviklerin de etkisi ile yeniden masaya geldiği, bu noktada
tekstilde yeni yatırım planlarının yapıldığı konuşuluyor.
İspanyol Inditex, üretimi içinde Türkiye’nin yüzde 7 olan
payını yüzde 12’ye çıkarmaya hazırlanırken, GAP’ın da
yeniden Türkiye’de ofis açmak için çalışma başlattığı
konuşuluyor.
Konu ile ilgili 4 Nisan’da Dünya Gazetesi’ne açıklama yapan Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD)
Başkanı Vehbi Canpolat, Türkiye’nin üretimdeki kalitesi
ve beşeri özelliklerinden dolayı dünya markaları tarafından tercih edildiğini söyledi. Bangladeş’te yapılan protokolün ülkeyi pahalı hale getirmesi ile üretimin çevre
ülkelere kayabileceğini söyleyen Canpolat, Türkiye’nin
üretimdeki kalitesi ve hızı sayesinde her zaman tercih
sebebi olacağını dile getirdi.

12 GÜMRÜK KAPISINDA Tekstile SERBEST DOLAŞIM
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tekstil
eşyasının serbest dolaşımında önemli
bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
Buna göre; ipek, yapağı, yün, pamuk,
dokumaya elverişli diğer bitkisel
lifler, halıların da arasında yer aldığı,
Gümrük Tarife Cetveli’nin 50 ila 63.
fasılları kapsamındaki tekstil eşyalarının serbest dolaşıma giriş işlemleri 12
yetkili gümrük kapısından yapılacak.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın Gümrük Genel Tebliği
Tebliğ; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63. fasılları kapsamındaki
tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş
işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili olan
gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi
amacıyla hazırlandı. Söz konusu fasıllar,
ipek; yapağı ve yün; pamuk; dokumaya
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elverişli diğer bitkisel lifler; sentetik
ve suni filamentler; şeritler ve benzeri
sentetik ve suni dokumaya elverişli
maddeler; sentetik ve suni devamsız
lifler; örme mensucat; örme giyim elyaf
ve aksesuar; örülmemiş giyim eşyası
ve aksesuar; halılar ve diğer dokumaya
elverişli madenlerden yer kaplamalar;
vatka, keçe, dokunmamış mensucat gibi

ürünleri kapsıyor. Buna göre söz konusu
tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş
işlemlerinin yapılacağı 12 yetkili gümrük
müdürlüğü; Halkalı, Atatürk Havalimanı
Kargo, Gemlik, Mersin, İzmir, Denizli,
Ankara, Kayseri, Gaziantep, İskenderun
Gümrük Müdürlüğü, Trakya ve Avrupa
Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri
olarak belirlendi.

bölgesel yaklaşımlar

Modayı
Yaratan
Renk ve
Desendir
Tekstil sanayinin sahip olduğu avantajlar arasında Türkiye’nin çok güçlü
bir boyahane sektörünü bünyesinde
barındırmasının da payı var. Gerek
kapasitesi gerekse de kalitesiyle tüm
dünyada takdir gören Türk boyahane
sektörü, yurt genelinde faaliyet gösteren 599 boyahane tesisini bünyesinde
barındırıyor. Bu boyahanelerin 139’u
Trakya Bölgesi’nde, 180’i Bursa’da,
100’ü İstanbul’da, 86’sı Ege Bölgesi’nde,
29’u Gaziantep’te, 25’i Adana’da, 21’i
Kahramanmaraş’ta ve 19’u ise diğer
şehirlerde faaliyet gösteriyor. Dünyada
markalar eskiden olduğu gibi yılda 4
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koleksiyon hazırlamak yerine, tüketimde
yaşanan artış ivmesiyle artık neredeyse
ayda bir yeni bir kreasyon ortaya koyuyor. Bu durumdan kaynaklı olarak tekstil
sektöründe tüm prosesler eskisinden
çok daha hızlı olmak durumunda kalıyor.
Türkiye ise güçlü tekstil terbiye altyapısı
ve Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığı ile bu
tempoyu karşılayabilecek rakipsiz bir
ülke konumunda. Türkiye’de köklü bir
geçmişe sahip olan boyahane sektörü,
teknolojik gelişmeleri de yakından takip
ediyor. Teknolojik altyapının yanı sıra
sektör, üretimde çevre ve insan sağlığını
da en üst düzeyde ele alıyor.
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Dergimizin gelecek
sayılarında söz konusu
bölgelerde yer alan
firmalarla söyleşilerimiz
devam edecek.
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bölgesel yaklaşımlar - Çerkezköy/Tekirdağ

ÖZEN MENSUCAT
GELECEĞE KALİTE İLE YÜRÜYOR
Özen Mensucat, değişik kapasitelerde
39 boya makinesi ile günde 35 ton
boyama yapabilme potansiyeline
sahip bir firma ile çalışmalarına devam
ediyor. Toplam kalite yönetimi ile
titizlikle hizmet sunan firma, çevreye
duyarlılığı ile de dikkat çekiyor.

Dr. Ahmet Temiroğlu
Özen Mensucat Genel Müdürü
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Ö

zen Mensucat Boya Terbiye
firması 1994 yılında Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi’nde
faaliyete başladı. Lc Waikiki markasını
üreten Taha Şirketler Grubu’nun bünyesinde faaliyet gösteren bir tekstil terbiye firması olan Özen Mensucat, günde
35 ton boyama kapasitesine sahip.
Holding politikası gereği firmanın kapa-

sitesinin yarısını Lc Waikiki’nin dışındaki
firmalar için kullanıldığını belirten Özen
Mensucat Genel Müdürü Dr. Ahmet
Temiroğlu, firmalarında deneyimli
uzman kadrolar ile pamuk, polyester,
poliamid, viskon, keten, modal, ipek ve
bunların karışımı ipliklerden yapılmış
örgü kumaşların terbiye işlemini başarı
ile yaptıklarını belirtiyor. Örme kumaş
terbiyesinde sektörün önder kuruluşlarından biri konumunda bulunduklarını belirten Dr. Temiroğlu, bu terbiye
işlemleri ile örgü kumaşlara, farklı
tutum ve görünüm özellikleri kazandırıldığını söylüyor. Anti bakteriyel, su
iticilik, hidrofillik, buruşmazlık gibi bitim
işlemleri ile de kumaşa teknik özellikler verildiğini söyleyen Dr. Temiroğlu,
“Son yıllarda yapılan makine yatırımları
ile firmamızda kapasite artırılırken,
teknoloji altyapımız da yenilendi. Bugün
değişik kapasitelerde 39 boya makinesi
ve finishing bölümünde kurutma, ram,
sanfor gibi makinelerin yanı sıra özel
apreler için uygun çeşitli makineler de
bulunuyor” diyor.
Firma olarak toplam kalite yönetimini kendilerine kural edindiklerini
belirten Dr. Ahmet Temiroğlu, “Özen
Mensucat’ta kalite demek sadece ürün
kalitesi demek değil. Firmamız üründen
başlayarak bütün süreçlerde kaliteyi
arayan bir boyahane olma özelliğine sahip. Firmamızda üretim yönetimi, müşteri yönetimi, çevre yönetimi, tedarikçi
yönetiminde bilgisayar donanımlı son
sistem teknolojik otomasyon sistemleri
ile donatılmıştır. Özen Mensucat’ta
yapılan proses optimizasyon çalışmaları
ile sürekli olarak su, kimyasal madde,
enerji tüketimleri iyileştirilmekte ve
proses süreleri kısaltılmakta. Firmamız,
son yıllarda enerji verimliliği anlamında
çok ciddi projeler üretti. Bunun karşılığı
olarak da 2006 yılında Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği
“Sanayide Enerji Verimliliği Proje

Yarışması’nda, enerji tüketimi 1.000-50
bin TEP olan tesisler dalında “En Başarılı
Enerji Verimliliği Uygulama Projesi
Birincilik Ödülü” ne layık görüldü. Özen
Mensucat, ürün kalitesinin yanı sıra
çevre ve insan sağlığı konularına da
büyük hassasiyet gösteriyor. Toplam
kalite yönetimi doğrultusunda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle
sektöründe “TÜSİADKalDer Ulusal Kalite Başarı Ödülü”
ne layık görülen ilk firma olan Özen
Mensucat’ta üretilen tüm ürünler,
Oeko-Tex Standard 100’ e göre sertifikalandırılmıştır” diyor.

“Ergene Havzası’nı
öldürmemeliyiz”

Çevreye saygılı, bilimsel olarak bütün
sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş
ve bilime önem veren boyahanelerin
her halükarda gün geçtikçe daha güçlü
olarak yoluna devam edeceğini belirten
Dr. Temiroğlu, Trakya bölgesinde çevre
konusuna yöredeki tüm sanayi kuruluşları, belediyeler ve mülki amirlerin çok
dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor.
Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya’nın çevre
konusunda duyarlı olduğunu görmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Dr. Temiroğlu, “Üretim yapmalıyız,
ihracat yapmalıyız ama bunu yaparken
de çevreyi Ergene Havzası’nı öldürmemeliyiz” diyor.
TTTSD eski Başkanı olarak yeni yönetimden beklentilerini de dile getiren
Dr. Ahmet Temiroğlu, derneğin son
zamanlarda çevre ile ilgili ortaya çıkan
duyarlılığa öncülük etmesini bekle-

diklerini dile getiriyor. Dr. Temiroğlu
bu konudaki sözlerine şöyle devam
ediyor: “TTTSD’de üç
dönem başkanlık yapmış
biri olarak, bir özeleştiri
çerçevesinde belirtmeÇerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
liyim ki, dernek çalışmaları kapsamında şimdiye
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi; 1.234
kadar tüm Türkiye
hektar alanı, İstanbul’a yakınlığı ve geniş
genelindeki sektörümüz
ulaşım olanakları nedeniyle İstanbul
üyelerinin çoğunluğuna
sanayisinin gelişme alanı olma özelliği
maalesef ulaşamadık.
taşıyor. Çerkezköy Organize Sanayi
Yeni yönetimin yapacağı
Bölgesi’nde yaklaşık 230 firmada 55 bin
çalışmalarla, sektörümüz
kişi istihdam ediliyor. Çerkezköy Organize
kuruluşlarına sağlayacağı
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 230
katkılarla bu konudaki
firmanın 80’i tekstil sektörüne yönelik
eksiklikleri hızlı bir
firmalardan oluşuyor. Bölgede gerçekleşen
üretimin büyük bir kısmı ihracata yönelik
şekilde telafi edeceğiolarak gerçekleştiriliyor
ne inanıyorum. Sektör
kuruluşlarımız kendileri
için yapılan bu çalışmaları
gördükçe derneğimize de
daha yakın olacaklardır.
Bütün bu konularda yeni yönetimin
Türk tekstilcilerinin ticari konulardaki iş
ciddi bir heyecanla çalışmaya başlamış
yapma adabının, doğudaki rakiplerinden
olduğunu görmek bizi son derece mutlu
farklı olarak, büyük oranda müşterisi
ediyor.”
olan batı dünyasına yakın bir özellikte olmasının sektöre bir avantajı da berabeTekstil, Türkiye için
rinde getirdiğini söyleyen Dr. Temiroğlu,
stratejik konumda
“Dünyada gün geçtikçe daha çok önem
Türkiye tekstil sektörünün son tekkazanan çevreyi bilinci konusunda ve
nolojilerle donanmış, yeni ve gelişmiş
uluslararası sosyal standartlara uyma
makine parkurları ve yetişmiş teknik
anlamında Türkiye rakiplerine göre daha
elemanlara sahip olduğunu söyleyen
ileri bir noktada duruyor. Bu durum da
Dr. Temiroğlu, Türkiye’nin artık dünya
sektöre uluslar arası arenada rekabet
markası olma yoluna girmekte olan
üstünlüğü sağlıyor” diyor.
hazır giyim markalarına sahip olduğunu
Türkiye’nin değişen şartlara göre kendini
ve bu markaların sektör için lokomotif
geliştirmesi gerektiğini belirten Dr.
olacağını ifade ediyor.
Temiroğlu, “Örneğin Türk tekstilcileri
olarak Ekoteks ve Blue Sign gibi benzeri
uluslararası standartların yanında Türk
tekstilini karakterize eden kendi fiili
standartlarımızı da oluşturmalı ve bunların dünyada geçerliliğini sağlamalıyız.
Derneğimizin bu konuda da çalışmaya
başlamış olması Türk kumaşının uluslararası piyasada çok güçlü bir rekabet
avantajı elde etmesinin yolunu açacaktır” diyor.
LC Waikiki markasını üreten Taha Şirketler
Grubu’nun bünyesinde faaliyet gösteren bir
tekstil terbiye firması olan Özen Mensucat,
günde 35 ton boyama kapasitesine sahip.

Tekstil terbiye
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ÖNCE ÇEVRE VE İNSAN

Halit Ünver
Ünver Grup
Yönetim Kurulu Başkanı

Ünteks firması, üyesi olduğu grup
firmalarının 20 yıllık tecrübelerinden
yararlanarak tekstil terbiye
sektöründe emin adımlarla yol alıyor.
Firma sektördeki yoluna devam
ederken insan ve çevre sağlığına
yönelikte tedbirleri elden bırakmıyor.

Ü

nver Şirketler Grubu bünyesinde 2009 yılından itibaren
faaliyete başlayan, günlük
ortalama 45 ton ve aylık ortalama
bin 200 ton örme kumaş üretimi (boyalı ve baskılı) yapan Ünteks Boya
Apre firması, Mayer, Pilotelli, Orizioi, Pai Lung ve Terrot marka 120
adet son model makine ile sektöre
hizmet sunuyor. Ünteks Boya Apre
firması boyahane tesislerinde de son
teknoloji boya kazanları ve kontinü
makineler kullanılıyor.

Rusya’daki deneyimler
ufuk açıyor

Rusya’ya yönelik olarak Ünver
Grup olarak 20 yıllık faaliyetleri
olduğunu belirten Ünteks Yönetim
Kurulu Başkanı Halit Ünver, Rusya
Federasyonu’nun Türkiye’ye olan
jeopolitik yakınlığının Türk tekstilci-
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sine bir avantaj sağladığına dikkat
çekiyor. Son yıllarda Rusya’da
orta sınıfın hayat standartlarının
yükselmesi ile de tekstil sektöründe olumlu yönde gelişmelerin
kaydedildiğine değinen Ünver, “Biz
de bu durumu çok yakından takip
ediyoruz. Genelde her tüketicinin
olduğu gibi, Rus tüketicilerinin de
öncelikle dikkate aldığı unsurlar
fiyat, termin ve kalite oluyor. Bu
bölgede tekstil tüketim mallarına
olan iktisadi talebin oldukça yüksek
hacimli olduğunu söyleyebiliriz”
diyor.

Ünver’de teşvik yatırımı

Ünver Şirketler Grubu’nun stratejik hedefleri doğrultusunda, 2012
yılının sonunda örme yatırım çalışmalarını tamamlamış olduğunu söyleyen Halit Ünver, Tekirdağ’ın Saray
ilçesinde 70 bin dönüm arazi içinde
20 bin dönüm kapalı alanı olan klima sistemleri tamamlanmış ve 120
adet son sistem örme makineleri ile
örgü üretim faaliyetlerine devam
ettiklerini belirtiyor. 2013 yılı Mart
ayında Ünver Grup olarak 6’ncı
Bölge teşviklerinden de yararlanarak, Güney Doğu’da bir iplik üretim
tesisi kurma kararı aldıklarına dikkat çeken Halit Ünver, bu kararın
firmalarının öngörüsü çerçevesinde
2012 yılının ilk çeyreğinde düşünüldüğünü belirtiyor. Ünver, “Ciddi
takibimiz sonucunda bu kararı

aldık. Bu karar doğrultusunda; iplik
tesisimizin ‘Yatırım Teşvik Belgesi’
alınmış olup projemizin fizibilite
ve koordinasyon çalışmaları hızla
devam ediyor. Planlarımız doğrultusunda, arsa-bina, iplik makineleri
alımı ve mali planlar yürütülüyor. Bu
projenin 2014 yılının ilk dört ayında
faaliyete geçmesini bekliyoruz”
şeklinde konuşuyor.

Ünteks’te çevre
hassasiyeti üst düzeyde

Ünver Tekstil’in insana ve çevreye
önem veren bir anlayışıyla üretim
yapan bir firma olduğunu belirten
Halit Ünver, “Bu bağlamda çevre hassasiyeti başta olmak üzere tüm doğal
kaynakların işlerimizin yürütülmesi
doğrultusunda en verimli kullanımı
açısından proaktif tedbirler almış durumdayız. Bu konu için kurulmuş sorumlu birimimiz toplantılarında rutin
olarak değerlendirme ve geliştirme
çalıştırmaları yapıyor. Zaten proaktif
tedbirlerimiz açısından makine ve
kazan yenilemeleri yapılmış olup
flotesi düşük makineler kullanarak
bu konuda geliştirici tedbirler almaya
devam ediyoruz” diyor.

“Türk tekstili
geleceğe bakmalı”

Türk tekstil ve terbiye sanayisinin Avrupa’nın en büyük kapasitesine sahip olduğunu söyleyen
Ünver, sektörün her geçen gün
geliştiğini ifade ediyor. Özellikle Rusya’da irili ufaklı tekstil
atölyelerinin giderek çoğalmasının ve hazır giyimdeki ithalat
işlemlerinde vergi oranlarının
artırılmasının kumaşa olan
talebin doğrudan yükselmesini
gündeme getirdiğini belirten
Ünver, bundan dolayı Türkiye
tekstil terbiye sektörünün daha
çok gelişeceğine dikkat çekiyor.
Türkiye’nin hem Avrupa’da, hem
dünyada makro ekonomik alanlardaki gelişimi ve uyguladığı finansal stratejiler ile parmakla gösterilir
konuma gelmek üzere olduğunu
söyleyen Ünver, “Siyasi ve ekonomik
alandaki bu yükseliş trendi tabii ki
tekstil ve kumaş sektörlerini de doğal olarak pozitif yönde etkileyecek.
Esasında, tekstilin Ar-Ge, toplam
kalite ve üretim kapasitesi anlamında hiçbir zaman sorunu olmamıştı.
Fakat genel istikrarsızlığın olduğu

Ergene 1 Islah Organize
Sanayi Bölgesi
Ergene 1 Islah Organize Sanayi
Bölgesi Tekirdağ Çorlu’da
Misinli ve Vakıflar bölgeleri
arasında 408 hektar alanda
faaliyette bulunuyor. 2012
Temmuz ayında faaliyete
başlayan Ergene 1 Islah Organize
Sanayi Bölgesi’nde 61 firma
yer alıyor.

her dönemde iktisat teoremlerinin
dominant olduğu tüketici eğilimleri
doğrultusunda sektör de hak etmediği darbeler aldı. İşimizin duayeni
olan bizler, Türk tekstilinin bu
bağlamda kanatlanarak uçacağını
düşünüyoruz açıkçası” diyor.
Boya ve kimyasal ürünlerin, sektörün olmazsa olmaz hammaddeleri
konumunda olduğunu ifade eden
Halit Ünver, “Bu ürünler kritik ve
stratejik önem taşıyor. İşletme maliyetleri kontrol altında tutulması bir
yana, kullandığımız boyanın insan
faktörüne verdiği biyolojik etki aslında ilk önceliğimizdir. İhtiyacımız
olan boya ve kimyevi malzemelerine
yönelik ihtiyaç planlaması yapıyoruz. Karışım konsantresi ile miktar/
fiyat korelasyonu biz tüketicileri
bazen karmaşıklığa ve test için efora sevk ediyor. Ayrıca, bu malzemelerin ithalatlarındaki avantajlar ve
dezavantajlar her zaman inceleme
konularımız oldu.

Günlük ortalama 45 ton ve aylık
ortalama bin 200 ton örme kumaş
üretimi (boyalı ve baskılı) yapan
Ünteks Boya Apre Firması, 120
adet son model makine ile sektöre
hizmet sunuyor.

Tekstil terbiye
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AKTEKS’İN ODAĞINDA
İHRACAT VAR

30 yıldır tekstil terbiye sektöründe
bir aile firması olarak yer alan Akteks
firmasını Yönetim Kurulu Başkanı
Cevat Savcı, eşi Nesrin Savcı ve kızı
İrem Savcı ile birlikte yönetiyor.

Bursa’da kumaş baskı konusunda
30 yıldır faaliyet gösteren Akteks
firması, üretiminin yüzde 50’sini
direkt ihraç ediyor. Teknolojik
gelişmeler ve kaliteli üretim
konusunda iddialı olan firma, yurt
dışı pazarlardaki yerini her geçen
gün sağlamlaştırıyor.
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B

ursa Organize Sanayi Bölgesi’nde,
iplik boyahanesinden emprime
fabrikasına dönüştürülerek 1979
yılında çok ortaklı olarak 26 adet masa
ile el baskısı yapan bir firma olan Akteks
firması, 1986 yılında makine yatırımlarıyla uzun metraj baskıya geçmiş. İlk yıllar
filmdruck ve batik makinelerinde üretim
gerçekleştiren, ilerleyen yıllarda ise
rotasyon makineleriyle faaliyetine devam
eden firma, 2 adet reaktif dijital, 1 adet
polyester dijital,1 adet transfer ve 6 adet
örgü makinesini de bünyesine ekleyerek
kapasitesini artırdı.
Düz boya, batik, rotasyon ve dijital baskı
ile günlük toplam 60 bin metre kapasiteye
sahip olduklarını belirten Akteks Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Savcı, “20 bin
metrekarelik kapalı alanda kurulu olan
tesisimizde yaklaşık 150 kişi istihdam
ediliyor. 30 yılı geride bırakan firmamızın ürettiği malların; yüzde 30’u Türkiye
içindeki ihracatçı konfeksiyoncu firmalara
mamul olarak satılırken, yüzde 20’si iç
pazara fason olarak hazırlanıyor, geriye

kalan yüzde 50’si ise ağırlıklı Avrupa
ülkelerine mamul olarak ihraç ediliyor.
Üç senedir aktif katılımcı olduğumuz
Paris Premiere Vision Fuarı ve bu yıl
Eylül ayında üçüncü defa katılacağımız
Munich Fabric Start Fuarı ile, Kanada,
Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere
de ihracat yapmaya başladık. Desen tasarım alanında dünya tekstil piyasasına
hizmet veren, kendini daima yenileyen,
teknolojik gelişmeleri yakından takip
eden firmamız, müşterilerine üstün
hizmet ve kalite sunmayı prensip haline
getirdi” diyerek, ülkelere özel olarak
hazırladıkları desen koleksiyonları ile
müşterilerinin bu alandaki ihtiyaçlarını
en hızlı şekilde karşılamayı amaçladıklarına dikkat çekiyor.

Bursa, uluslararası
havaalanı istiyor

Körfez köprü yatırımının İstanbul ile
Bursa arasını yakınlaştırdığını belirten
Cevat Savcı, bunun olumlu olduğunu,
ancak merkez bir havaalanının olmama-

sının Bursa açısından dezavantaj oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu durumdan
kaynaklı olarak yurt dışından gelen müşterilerin İstanbul üzerinden Bursa’ya
gelmek zorunda kaldığını belirten Savcı,
tekstil sektörü için Bursa’da başka düzenlemelerin de yapılması gerektiğine
vurgu yapıyor. Savcı bu düzenlemeleri
ise şu sözleri ile ele alıyor: “Tedaş ve
Botaş sanayicinin korkulu rüyası değil
yardımcısı olmalı, çalışanların sigorta
primleri aşağı çekilmeli ve eskiden
uygulanan yöntem gibi, vergi, sigorta,
elektrik, su bedellerine uygulanan ceza
anaparayı geçmemeli.”

Rotasyon baskı hep var olacak

Dijital baskı yatırımlarının son yıllarda
ivme kazandığını belirten Savcı, “Dijital
baskının; iş gücü, çevre kirliliği, renk ve
rapor sınırının olmayışı gibi avantajları
olmasına rağmen, bu yatırımı yapan
firma sayısının fazla olması ve bu firmalardan çoğunun sektörde deneyimi az
olan, ön işlem ve finish işlemlerini kendi
bünyesinde bulundurmayan firmalardan oluşmasından dolayı önümüzdeki
yıllarda bir “dijital kirlilik” söz konusu
olacaktır. Sonrasında bu işin gerçekten
uzman firmalar ile devam edeceği kanaatindeyim, ancak rotasyon baskı sistemi
her zaman olduğu gibi mutlaka varlığını
devam ettirecek. Her ne kadar teknoloji ilerlemiş olsa da, halen rotasyon
baskıdaki renk derinliliği dijitalde elde
edilemiyor. Belki çok yakında, bu seviyeye ulaşılabilir” şeklinde konuşuyor.

“Çevreye duyarlı
üretim yapmak şart”

Çevre ve insan sağlığına yönelik
Türkiye’de çıkan yeni yasaların aslında
Avrupalıların uzun yıllar önce kendi
ülkelerinde uyguladığı kurallar olduğunu belirten Cevat Savcı, “Nefes aldığımız
havayı ve üzerine bastığımız toprağı
kirletmeye hiç kimsenin hakkı olmadığı
için Avrupa kurallarını yıllar önce koymuştu. Markaların direktifleri de yine
bu uygulanan standartlara eşittir. Bu
yüzden; ihracatı arttırmak, yabancı marka kumaş üreticileri ile rekabet edebilmek istiyorsak, bizim de Türk kumaşını

Düz boya, batik, rotasyon ve
dijital baskı ile günlük toplam 60
bin metre kapasiteye sahip olan
Akteks, desen tasarım alanında da
dünya tekstil piyasasına hizmet
veren, kendini daima yenileyen,
teknolojik gelişmeleri yakından
takip eden bir firma konumunda.

yaşadıklarını ve bu durumun her geçen
gün karların daha da kısılmasına neden
olduğunu belirtiyor. Gümrük koruma
önlemleri ile ilgili bu kanunlar yapılırken ihracatçıların ayrı bir kategoride
tutulmasının daha doğru bir yaklaşım
olacağını söyleyen Savcı, çünkü Türkiye
ekonomisinin gelişmesinde kendileri
gibi ihracatçı firmaların katkısının büyük
olduğunu dile getiriyor.
Türk kumaşının artık Avrupa’da kalite
açısından kendini kanıtlamış olduğunu
ifade eden Cevat Savcı, “Çin’in sektöre
yoğunlaştığı ilk yıllarda Avrupalı firmalar fiyat avantajından dolayı Çin’e yöneldi. Fakat, bu firmalar kalitede yaşanan
ciddi problemlerinden dolayı Türkiye
pazarına tekrar geri dönüş yaptı. Burada
ülkemizde tekstile yapılan yatırımların
ve eğitimin de payı büyük. Ayrıca Türkiye yapılacak teşvikler ve Ar-Ge yatırımları ile çok daha iyi seviyeye gelecek.
Yukarıda bahsedilen maddeler tekstil
sanayinin olduğu her ilde uygulandığı
takdirde işletme maliyetleri düşecek ve
Türkiye’nin rekabet şansı daha da artacak. Tabii ki en önemli etken ekonomik
istikrar olarak karşımıza çıkıyor. Döviz
kurlarındaki yükselişten ziyade istikrar
daha önemli” diyor.

üretmek için izlediğimiz prosesler çevre
ve insan sağlığına zarar vermemeli. Bu
aslında herkesin kendiliğinden yapması
gereken sosyal bir sorumluluk” diyor.
Gümrük koruma kanunlarının iplik
üreten ve dokuma tezgahlarına sahip
firmalar için oldukça faydalı olduğunu belirten Cevat Savcı, “Türkiye’deki mevcut işçilik ve enerji
maliyetleri ile rakiplerinin
maliyetleri arasında
bir uçurum olduğunu
ve bu durumun Türk
Bursa Organize Sanayi Bölgesi
firmalarına rekabet
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 670
şansı bırakmadığını
hektar alanda 272 firma faaliyette bulunuyor.
söylüyor. Fakat örme
OSB’de faaliyette bulunan 272 firmadan 13
- dokuma kumaş ve
tanesi tekstil boyahanesi olarak karşımıza
iplik ithalatı ile ilgili
çıkıyor. Toplam kapladığı alan bakımından
getirilen ek mali yüda Türkiye’nin en büyük organize sanayi
kümlülüklerin baskılı
bölgelerinden biri olan Bursa Organize
kumaş ihracatı yapan
Sanayi içinde yer alan kuruluşların büyük bir
firmaların rekabet
kısmı ihracat yapan firmalardan oluşuyor.
gücünü kısıtlamış olBölge; bünyesinde bulunan firmaların
duğunu belirten Savcı,
yaptığı üretim ve toplam cirolar bakımından
özellikle Avrupa’ya
da Türkiye’nin en büyük organize sanayi
ihracat yapan ihracatbölgelerinden biri olarak gösteriliyor.
çı firmaların fiyat konusunda ciddi sıkıntı

Tekstil terbiye
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MEM TEKSTİL
FARKLILIĞI İLKE EDİNİYOR

Kemal Karaküçük
Mem Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Kahramanmaraş Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mem
Tekstil, yapmış olduğu boyahane
yatırımlarla müşterilerine hizmet
verirken, kullandığı en son
teknolojilerle de sektörü adeta
yeniden yorumluyor.

K

ahramanmaraş Organize Sanayi
Bölgesi’nde tekstil konusunda
yaptığı üretim ile adından söz
ettiren bir firma olan Mem Tekstil,
2012’de faaliyete geçirdiği modern
boyahane tesisi ile de dikkat çekiyor.
Mem Tekstil modern boyahane yatırımı
ile günlük 30 ton örme kumaş boyaması
yapıyor. Boyahane yatırımını işletmesine entegre eden firma aynı zamanda
20 makine kapasite ile vortex iplik
üretimine başlayarak, 3’lü karışım iplik
üretimine de başlamış durumda.

Mem Tekstil,
sektörü yeniden yorumluyor

Tesislerinde yer alan boyahane bölümlerinin firmaları için önemli bir
yatırım olduğuna vurgu yapan Mem
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Karaküçük, ayrıca dijital baskı üzerine
son gelişmeleri takip ettiklerini ve yakın
zamanda baskı üzerine de üretime
geçmeyi planladıkları bilgisini aktarıyor.
Mem Tekstil olarak her zaman çözüm
odaklı olmayı kendilerine ilke edindiklerini belirten Kemal Karaküçük, “Bu ilke
ışığında sektörü yeniden yorumlayarak,
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‘farklılık’ temasını egemen kılıyoruz.
Misyonumuz, dünyadaki yeni teknolojileri takip ederek ve kullanarak, kentimize,
ülkemize yeni yatırımlar kazandırarak,
Türkiye’nin öncü tekstil firmalarından
biri olmak” diyerek, Mem Tekstil ürünlerinin arkasında ileri teknolojiye sahip bir
altyapının var olduğuna dikkat çekiyor.
Modern örme salonlarında 102 adet Mayer Ralanit yuvarlak örme makinesi ile
likralı/likrasız, açık en ve tüp örme kumaş
ürettiklerini belirten Kemal Karaküçük,
günlük 30 ton kapasitesi olan boyahanemizde kumaşlarımızın kasar ve boya işlemlerini “Thies” boya makineleriyle gerçekleştirdiklerini söylüyor. Örme kumaş
boyahaneleri ve fizik laboratuvarı ile tam
entegrasyonda çalışan apre işletmelerin
de kumaşlarının özel bitim işlemlerini
Brucner, Fab-con, Lafer, Santex ve Bianco
makineleriyle gerçekleştirdiklerini belirten Kemal Karaküçük, “Ram, sanfor, tüp
kesme, şardon ve fırça işlemlerinin her
aşamasında proses kontrol uygulamaları
ile son noktadaki kalite kontrol makinelerinde nihai kontrol sağlayarak kumaşları
üretiyoruz” diyor.

Ar-Ge tecrübe ile birleşiyor

İplik üretiminden edindikleri tecrübe ve
kalite anlayışı ile örme kumaşlar üzerinde
Ar-Ge çalışmaları yaptıklarına değinen
Kemal Karaküçük, müline şantuk ve siro
iplikle, değişik örgü türleriyle birçok
farklı Ar-Ge kumaşlar geliştirdiklerine
dikkat çekiyor. Dünyada sürekli değişen
moda trendlerine uyum sağlayarak kendi
bünyelerinde bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Kemal Karaküçük,
bu çalışmalarla da kendi markalarını
oluşturma yönünde ilk adımları atıklarını
vurguluyor. Türkiye’nin ve dünyanın önde

Mem Tekstil, iplik
üretiminden edindiği
tecrübe ve kalite anlayışı ile
örme kumaşlar üzerinde
Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

gelen hazır giyim markalarına değişen
moda trendleri içerisinde en kaliteli ve
çeşitli iplik ve kumaşı, en hızlı terminle
sunduklarını belirten Kemal Karaküçük,
“Fantezi ve katma değeri yüksek, yeni
moda trendlerine uygun ürünlerimizle
fiyat odaklı olan basit ürün rekabetinin
dışında kalıyor ve bu şekilde farklılık
oluşturuyoruz. Yüksek kapasitemiz,
ürün çeşitliliğimiz ve geliştirdiğimiz yeni
ürünlerle müşterilerimizin pazardaki
rekabet gücünü artırıyoruz. Her yıl düzenli olarak uluslararası tekstil fuarlarına katılıyor, moda trendlerini dünyanın
moda başkentlerinde yakından takip
ediyor; inovasyonlarımız için sürekli
olarak teknoloji ve insan kaynağına
yatırım yapıyoruz” diyor.

360 derece kaliteyi ulaşılması gereken
bir hedef yerine sürekli geliştirilen
bir süreç olarak gördüklerini ve firma
çalışanları ile birlikte bu süreci kurumlarında gelenek haline getirdiklerini ifade
ediyor.
Çevre açısından, gerek kendilerinin
gerekse müşteri ve tedarikçileri için
ekolojik dengeyi geliştirmek amacıyla
“Temel ilkemiz; kalite”
inovatif ürün ve çözümler sunduklarını
Firma manifestolarının ana omurgasını
belirten Kemal Karaküçük, “Arıtma teoluşturan 360 derece kalite kültürünü
sislerimizde boya atıklarına biyolojik ve
kuruldukları günden bu yana tüm iş sübakteriyel arıtma yöntemini kullanıyoreçlerinin temel değerleri olarak tanımruz. Ozon teknolojili arıtma tesisimizde
ladıklarını belirten Kemal Karaküçük,
de suyun rengini berraklaştırıyoruz ve
yüksek çevre bilinci ile tüm atıklarımızı
doğaya zarar vermeyecek şekilde
arındırıyoruz. Sahip
olduğumuz “Ekoteks Standart
Kahramanmaraş
100
Belgesi”, kuOrganize Sanayi Bölgesi
maşlarımızın
kanserojen madde
Mem Tekstil’in de içerisinde yer aldığı
taşımadığı
ve Ekoteks
Kahramanmaraş Organize Sanayi
standartlarına
göre
Bölgesi, şehir merkezine 8 kilometre
üretildiğinin
bir
gösuzaklıkta 320 hektar alana sahip bir bölge.
tergesi” diyor.
Kahramanmaraş OSB’de ağırlıklı olarak
Mem Tekstil’in 1997
tekstil üretimi yapan firmalar yer alıyor.
yılında iplik üretimi ile
Bölge’de 56 sanayi parselinden 42 tanesi
faaliyete başladığına da
5 bin kişinin üzerinde istihdam ile üretim
yapar durumda. Kahramanmaraş’ta tekstil
değinen Kemal Karakükonusunda yapılan modern yatırımlar
çük, bu konuda da şunsayesinde Organize Sanayi Bölgesi’nin
ları aktarıyor; “ Firmamız
gelecekte sektörde adından sıkça söz
1997 yılında 20 bin 160 iğ
ettireceğinden kuşku yok.
kapasiteyle kuruldu. Bugün
son yapmış olduğumuz yatı-

Kahramanmaraş’ta yaptığı
boyahane yatırımı ile dikkat çeken
Mem Tekstil, teknolojik gelişmeleri
yakından takip ederek, sektörün
hizmetine sunmayı ilke edinmiş
durumda.
rımlarla birlikte 200 bin iğlik ring iplik
ve 4 bin 400 rotorluk open end iplik
üretim kapasitesine ulaşan Mem Tekstil, bünyesinde farklı elyaflardan farklı
numaralarda ürettiği iplik çeşitleriyle
tekstil piyasasında önemli bir yer
edinmiş durumda. Hem kapasite hem
de çeşit açısından müşterilerine özel
üretim uygulayan firmamız, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek
müşterilerine kaliteli iplik sunuyor. 16
yıl gibi kısa bir sürede sektörde önemli
bir yer edilen Mem Tekstil, Türkiye’nin
önde gelen iplik üreticisinden birisi
konumuna gelmiş durumda. Firmamız
ayrıca Türkiye’nin en büyük Compact
COM4 penye üreticisi olarak biliniyor.
Mem Tekstil, yüksek kaliteli iplikleriyle Türkiye’nin yüksek kaliteli kumaş
üreticilerinin olduğu kadar İtalya, Portekiz, İspanya, Almanya, Yunanistan,
Fransa, Çek Cumhuriyeti, Polonya,
Macaristan, Bulgaristan, ve Finlandiya
gibi ülkelerin modaya yönelik çalışan
kumaş üreticilerinin de tercih ettiği bir
iplik tedarikçisi”

Tekstil terbiye
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ERGENE YENİDEN
CAN BULUYOR
Ergene Havzası’nın kurtarılması amacıyla başlatılan çalışmalar
kapsamında Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan
27 ilçenin de aralarında bulunduğu 14 bin metrekarelik alanda büyük bir
çalışmaya hayat verildi. Ergene Havzası Eylem Planı’yla uygulanan proje
sonucunda, birçok nehir ve dere kurumaktan kurtarılıyor.

E

rgene Havzası’nın endüstriyel
atıklar sonucunda uzun yıllardan
beri zarar görmesinin ardından,
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde 2012 yılı itibarıyla
her ay düzenli olarak özellikle tekstil
sektöründe temiz üretimi artırmak
amacıyla çok sayıda panel ve sempozyum düzenlendi. Tekirdağ İl Müdürlüğü, bölgeye 2012 Ocak ayı itibarıyla
toplamda 150 denetim gerçekleştirdi.
Çevreye zarar veren 39 işletmeye idari
yaptırım uygulandı. Bununla birlikte
2 milyon 298 bin 162 lira para cezası
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verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın birlikte
koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar
sonucunda, yeni bir uygulama olarak
belediyelerin atık su arıtma tesisleri
inşaatı için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel
Müdürlüğü ile protokoller imzalanırken,
mahalli idarelere Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından altyapı tesislerine yüzde 40 oranında maddi destek
sağlandı. Havza’daki belediyelere son üç
yıl içerisinde çevresel altyapı hizmetleri
için yaklaşık 8 milyon yardım ile teknik
destek de sağlandı.

Çamur numunesi alınarak
analizler yapıldı

Atık su arıtma tesislerini kurmaya teşvik
etmek amacıyla, tesis kuran ve işleten

işletmelere elektrik enerjisi giderlerinin
yüzde 50 oranında geri ödeme yapılırken, sadece Tekirdağ ilinde iki adet
organize sanayi bölgesine 1 milyon
383 bin lira geri ödeme yapıldı. Yer
altı su kullanım düzeyinin kontrol ve
tespiti amacıyla 20 metreküp ve üzeri
sanayi maksatlı yer altı suyu kuyularına
sayaç takılarak, tahsis edilen miktarda
suyun çekilmesi sağlanarak seviye
düşümlerinin önüne geçildi. Ergene
Havzası’nda bazı derelerde meydana
gelen kirliliğin önüne geçmek amacıyla,
Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından dere ıslahı yapılmak
gayesiyle; alanlardan çamur numunesi
alınarak analizleri yapıldı. Hayrabolu
Deresi’nde 24 kilometrelik yan kol ıslah
çalışması yapılarak, derenin yok olma-

sının önüne geçilirken, 2011 yılında
toplam 58 kilometre dere ıslahı yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tekirdağ
İl Müdürlüğü’nce 2012 yılının Mart ayı
içerisinde Ergene Nehri Çorlu Deresi ve
kollarından alınan numune sonuçlarında
da önemli gelişmeler gözlendi.
6 Mart 2012 tarihinde alınan numunelerin analiz sonuçları; Ergene Havzası
Eylem Planı’nın hedefe adım adım
ilerlediğininin güzel bir göstergesi oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bazı basın-yayın organlarında
dile getirilen Çorlu Deresi’nde yaşanan
kirliliğin önlenmesi amacıyla Tekirdağ
İl Müdürlüğü’ne gerekli çalışmaların
başlaması talimatını verdi.

Çevre düşmanı tesislere izin yok

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’ne bağlı tam donanımlı
ekipler, incelemelerde bulunmak amacıyla Çorlu Deresi’nde çalışmalarına
başladı. İncelemeler sonucunda derenin
kirlenmesine neden olan işletmelere
ağır maddi yaptırımlar uygulanabilecek.
1992 yılında artan sanayi yatırımları ile
birlikte artan atık su miktarı, havzadaki suyun 4’te üçünü oluşturur hale
geldi. Bu nedenle akan suyun kalitesi
4’ üncü sınıfa kadar düştü. Sulamada
bile kullanımı uygun olmayan bu suyun
temizlenmesi için yapılan çalışmalarla,
temizleme oranında 3 kat artış sağlandı.
2014 yılında doğal rengine kavuşması
beklenen suyun, sulamada da kullanılabilmesi bekleniyor. Bu kapsamda
atık su tesisleri için 200 milyon lira
bütçe ayrıldı. 2013 yılında ise Ergene
Havzası’ndaki su kirliliğinin azaltılması
ve su kalitesinin iyileştirilerek sulama
suyu kalitesine kavuşturulması amacıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın
koordinasyonunda 15 maddelik Ergene
Havzası Koruma Eylem Planı hazırlandı. Plan çerçevesinde yüksek oranda
çevreyi kirleten nitelikte yeni tesisler
kurulmasına izin verilmeyecek.

Sanayinin cazibe
merkezi: Ergene Havzası

Ergene Havzası, özellikle coğrafi
konumu gereği bugün sanayinin cazibe

merkezi konumunda bulunuyor. Özellikle havzanın doğu kesimi sanayileşmenin çok yoğun olduğu bir bölge olarak
konuşlandı. Bölgede 1990 yılından
sonra hızla artan çarpık sanayileşme,
çok sayıda çevresel sorunu beraberinde
getirdi.
Sanayi tesislerinin önemli bir kısmı,
Ergene Nehri’nin başlangıcında yer
alan Çorlu-Çerkezköy alt havzasında
yoğunlaşıyor ve buna bağlı olarak
nehirdeki kirlilik de bu bölgede başlıyor.
Havzadaki sanayi tesislerinin önemli
bir kısmı Tekirdağ ilinde bulunuyor. Bu
ildeki sanayi ağırlıklı olarak; Çerkezköy,
Çorlu, Muratlı ve Lüleburgaz çevresinde
gelişmiş durumda bulunuyor. Sanayinin
sektörel dağılımında tekstil sektörü
ilk sırayı alıyor. Tekstil sektörünü daha
sonra sırasıyla gıda, kimya, deri ve

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar,
2013 yılı Nisan ayında Tekirdağ temasları
kapsamında Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’ne uğradı. Ergene Havzası’nda bulunan
atık suyun yüzde 80’inin 2 yıl içinde arıtılacağını
müjdeleyen Bayraktar, Havza’nın temizliğine
önem verdiklerini, bunun için ciddi kaynak
ayırdıklarını da bildirdi.

maden sektörleri izliyor. Sanayilerin
sektörlerine göre dağılımı incelendiğinde Çerkezköy ve Muratlı’da ise tekstil
sektörünün yoğunluğu göze çarpıyor.
Her sektörün en yoğun biçimde Ergene
Nehri’nin kaynaklarının bulunduğu
Çorlu-Çerkezköy-Muratlı ve Ergene
Deresi alt havzalarında yer alıyor.
Tekstil, kimya, metal ve maden sanayinin ise Çorlu-Çerkezköy alt havzasında
yoğunlaştığı belirtiliyor.

Ergene Havzası’nda sanayi tesislerinin
sektörel dağılımı
Sanayi Türü
Ağaç
Cam
Deri
Diğer
Gıda
Kağıt
Kimya
Maden
Metal
Seri makine
Tekstil
Toplam

Tekirdağ
48
28
153
639
160
33
191
70
65
81
542
2010

Kırklareli
16
9
1
110
109
2
25
13
8
6
75
374

Edirne
0
0
2
10
36
1
0
44
1
0
10
104

Toplam
64
37
156
759
305
36
216
127
74
87
627
2488

Tekstil terbiye
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TOPRAK, SU VE HAVAYLA
HELALLEŞECEĞİZ
Yaklaşık bir yıl önce Tekirdağ Valiliği’ne atanan Ali Yerlikaya, Ergene Havzası
Koruma Planı’nın tekstil terbiye sektörünü korumak anlamına geldiğini
söylüyor. Başta derin deniz deşarjı olmak üzere sürdürülen projelerle gıpta ile
bakılacak bir bölge oluşturmak için çalışmalar yoğun biçimde devam ediyor.
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S

ayın Valimiz, yaklaşık bir
yıldır Tekirdağ’da görev
yapıyorsunuz. Öncelikle
kente ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz?

Tekirdağ, Trakya’nın başkenti. Ülkemiz nüfus sıralamasında 24’üncü ve
artık yeni 14 büyükşehirden birisi.
Tarihin yazıldığı anlara tanıklık etmiş
bir kent. Bizans’ta köklü bir tarihi
var, Osmanlı’nın Avrupa’ya açılmasında kilit öneme sahip. Kentin
çok muazzam stratejik bir konumu
bulunuyor. Hem Karadeniz’e hem
Marmara’ya deniz kıyımız var ve
Türkiye’de her ile nasip olmayan
bir konumdayız. İstanbul’un batı
komşusu tamamen biziz. Sanayimizi
de komşumuza borçluyuz desek
abartmış olmayız. Yaşayan 20 milyon
nüfusu olan İstanbul gibi büyük bir
finans ve ihracat merkezine komşu
olmak bizi gözde yapıyor.
İstanbul öyle büyük bir merkez ki
küçük yüzölçümüne büyük sinerjisi
sığmıyor. İstanbul giderek finans
merkezi olurken, üretim periferindeki illere kayıyor. Türkiye sanayisinin
yüzde 85’i İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ bölgesinde yer
alıyor. Dolayısıyla Tekirdağ, tarımda
çok verimli, sanayide Türkiye çapında onuncu, hizmet sektöründe de
hızla güçleniyor. İlimizde sanayide
130 bin kişi çalışıyor, toplam SGK’lı
olarak 285 bin çalışan var. Yani
burası çalışan bir kent. Bazı kentlerde bir kişi çalışır 7 kişiye bakar,
burada öyle değil; bir kişi çalışıp en
fazla 3 kişiye bakıyor. SGK karlılığı
ve Avrupa normlarına uygunluk
açısından çok iyi kriterlere sahibiz.
Kent sanayisiyle göç çekiyor. Bunun
yanında eğitim düzeyi çok yüksek.
Okur- yazar oranı Türkiye’de en
yüksek olan ilk üç ilden bir tanesi
Tekirdağ’dır. Otomobil kullanımında,
bin kişiye düşen araç sayısında 162
adetle Türkiye birincisiyiz, ikinci ise
İstanbul’dur. Tekirdağ, zenginliğinin
yanı sıra kurallara uygun yaşayan bir
kenttir. Demokratik tepkilerini bile
nezaket ve hukuk kuralları çerçe-

vesinde yapmaya çalışan insanların
yaşadığı bir şehirdir. Asayiş olayları
bakımında istatistik rakamlarına
bakıldığında oranların çok düşük
olduğu görülüyor. Türkiye’nin en iyi
ilk üç kenti arasına giriyor. Bu da
üretim üssü olmayla ilgili. Bir sanayici yatırım yapmak için neye bakar?
Önce ülkenin, daha sonra ilgili ilin
huzurlu bir yer olmasını ister. Huzur
varsa, insan kaynağı durumu nedir?
Pek çok fizibilite raporuna bakılıyor,
ama bu ikisi manevi kıstaslardır. Tekirdağ gerçek anlamda bir yatırımcı
dostudur.
Fakat Tekirdağ’da bugüne kadar hızlı
ilerlemekten bazı şeyleri kaçırmış,
fazla zaman ayıramamışız ve bunun
acı tecrübelerini yaşıyoruz. Ancak
şu an gelinen noktada, bu hükümet
döneminde artık zorla değil güzellikle, şapkamızı önümüze alarak tekrar
düşünerek aynı hatayı yapmıyoruz.
Hükümetimiz, valiliğimiz, belediyelerimiz, burada çalışan tüm bürokrasi,
STK’lar ve sektörlerle birlikte, çevre
duyarlılığıyla hareket edip en güzel
ve sağlıklı şekilde beraber yaşamanın yolunu bulmaya çalışıyoruz.

Tekirdağ, tekstil terbiye sektörü açısından da çok önemli bir
kent. Tekstille Tekirdağ arasındaki ilişkiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlimizde kurulu en büyük sanayi dalı
tekstil. Toplam sanayi değerlendirmemizin yüzde 23’ünü tekstil sektörü oluşturuyor. Daha özelinde tekstil

Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya,
“Tekirdağ’da, Islah Organize
Sanayi Bölgeleri Eylem Planı
kapsamında, 7 tane Islah OSB
kuruldu. Bunlarla birlikte dağınık ve
çarpık sanayileşmemizi düzenli ve
ne yaptığını bilen, tüm girdileri ve
çıktıları kontrol altında tutan bir yapı
haline getirdik.”
terbiye sektörünün, boyahanelerimizin çok büyük bir ekseriyetle burada
olduğunu görüyoruz. Türkiye’de
yaklaşık 600 civarında tekstil terbiye firması bulunuyor, bunun 200’den
fazlası Tekirdağ’da.
Tekstil denince, Türkiye olarak dünyada çok önemli bir yerdeyiz. 2023
yılında Türkiye’nin büyük hedefleri
var; 500 milyar dolar ihracattan bahsediyoruz. Tekstil de aynı inşaat gibi
birçok işkolunu harekete geçiren
bir sektör. Nasıl inşaat güçlü olunca
ekonomi canlanıyor diyorsak, tekstil
de tarladan pamuktan başlıyor. En
son modaya varıncaya kadar uzun
bir zincir, ama bunlar içerisinde olmazsa olmaz halkası kumaş üretimi.
Bugün tekstilcilerimizle görüştüğümüz zaman anlıyoruz ki, artık altı ay
veya bir yıl evvelden hazırlıklarını
Tekirdağ’da kurulu en büyük sanayi
dalının tekstil olduğunu belirten
Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, bölgedeki
toplam sanayinin yüzde 23’ünü tekstil
sektörünün oluşturduğunu söylüyor.

Tekstil terbiye
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Ergene Planı, tekstil terbiyeyi koruma planıdır
“Başbakanımızın talimatıyla Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, 6
Mayıs 2011’de start aldı. Artık bu havza içerisinde hiçbir şey eskisi
gibi olmayacak. Aslında bu plan tekstil terbiye sektörünü koruma
eylem planıdır. Bazı ufak tefek sıkıtılar vardı, ama şimdi her şey
disiplinli bir hale geliyor. Böylece tekstil terbiyecilerini koruma fırsatı
da doğdu. Sanayicilerimiz geldikleri seviyeye tırnaklarıyla kazıyarak
gelmişler ve kendilerini çok iyi biliyorlar. Çok kıvrak insanlar; üç ihtilal dört ekonomik kriz görmüş insanlar. Yedi tane büyük imtihandan
geçerek buraya gelmişler. Bu sekizincisidir ve ‘ya devam ya tamam’
sorusudur. Bunu iyi gördüler ve birlikte yanımızdalar. Gösterişsiz,
büyük sözler etmeden bu son fırsatı hep beraber en güzel şekilde
değerlendireceğiz. Yeniden gönülleri kazanacağız. Toprakla, suyla,
havayla helalleşeceğiz. Türkiye’deki tekstil terbiyecileri, komşu
sanayicilerle beraber bu havzayı dünyada çevre hukuku açısından en
güzel örneği olarak ortaya çıkaracaklar. Kesinlikle parmakla gösterilip gıpta edilen bir yer haline getireceğiz.
Tekstilde dünyada çok çetin bir rekabet sürüyor. Bu rekabette geri
kalmamak, daha büyük pazarlara yelken açıp kalıcı bir sürdürülebilirlik yakalamak için didinirken, sağınızda, solunuzda, ardınızda iple
bağlı tenekeyle gidemezsiniz. Sadece rekabet ettiğiniz dış rakiplerinize odaklanın. Her açıdan benim huzurum tam diyen bir sanayici
yenilebilir mi?”

yapmıyorlar. Çok daha esnek ve
mobil olduklarını dile getiriyorlar.
Üç hafta içerisinde kumaşını üretip, kesimlerini yapıp hemen ilgili
sipariş verene bunu ulaştırmaları
gerekiyor. Bu tekstilin son derece
kıvrak ve adaptasyon yeteneği güçlü
bir sektör olmasını zorunlu kılıyor.
Dünyada sipariş durumu da buna
doğru gidiyor.

Üretim sürecinde çevre
sorunlarına ilişkin duyarlılık
da artıyor…

Elbette, büyük markalar sizden
ürün tedarik ederken bütün üretim
aşamasının çevre ve insan sağlığı açısından denetlenebilir, vermiş olduğu

Tekstil terbiye sektörünü
korumak amacıyla hayata
geçirilen “Ergene Havzası Koruma
Eylem Planı”, 6 Mayıs 2011’de
start aldı.
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bütün garantilerin arkasında duran
bir sektör olmanıza bakıyor. Artık
dünyanın her yerinde özellikle gelişmiş olan ülkeler diğer ülkelerden
ürün tedarik ederken, çevre ve insan
sağlığına ne derece riayet ettiğinizin
belgeli olmasını istiyor. Ürünleri kendi müşterilerine pazarlarken, kumaş-

tan boyaya, kesimden dikime, en son
ambalajlanıp rafta yerini alıp nihai
tüketiciye ulaşana kadarki tüm süreç
içerisinde, kullananın sağlığı açısından hiçbir sıkıntı yaratmayacağının
garantisini istiyor. Geriye dönüp
baktığı zaman üretim aşamasında,
işçilerin, bölgenin, çevrenin sağlığını
tehdit etmemesini bekliyor. Artık
herkesin sosyal sorumluluk noktasında hareket etmesi gerekiyor.
Öte yandan tekstil terbiye, çok fazla
oranda su kullanımını gerektiren bir
sektördür. İlimizdeki yerleşik sektörün kamuoyuna da yansıyan bazı
çevre sorunları vardı. Biz de el birliği
ederek ciddi bir sorumlulukla hareket ediyoruz. “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” 6 Mayıs 2011’de
Sayın Başbakanımızın talimatıyla,
koordinatör olarak Orman ve Su
İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu
tarafından Çerkezköy’de 15 madde
halinde ilan edildiğinden bugüne kadarki gayretlerin hepsi, aslında ana
fikir olarak bu noktaya geliyor.
Öncelikle hedefimiz tekstil terbiye
sektöründe ulaştığımız noktanın altına inmemektir. Şu anda bulunduğumuz noktayı arar halde olmamaktır.
Bu konumu sürdürülebilir bir büyüme şeklinde görmek istiyorsak, çevre
ve insan sağlığı açısından üretim
sürecimizin hem içinde hem dışında
hem de çıktılarımızda tam anlamıyla

Derin deniz
deşarjı nedir?

uygun bir duruş sergilememiz lazım.
Biz şu anda merkezi hükümetimizle,
burada valiliğimizle, belediyelerimizle STK’larımızla çok gıpta edilecek
bir ağız birliği yaparak ilerliyoruz.
Tekirdağ’da, Islah Organize Sanayi
Bölgeleri Eylem Planı kapsamında,
7 tane Islah OSB kuruldu. Bunlarla
birlikte dağınık ve çarpık sanayileşmemizi düzenli ve ne yaptığını bilen,
tüm girdileri ve çıktıları kontrol altında tutan bir yapı haline getirdik.
Sanayicimizin yeraltı su kullanımıyla
ilgili geldiği çok iyi bir düzey var. Daha
yeni teknolojilerle, daha az su kullanan
makinelere doğru yöneliyorlar. Kimyasallarla ilgili, kullandığımız boyaların tamamının hangi şekillerde imal edildiği,
bunlarla boyanan kumaşın insan sağlığına ne derece tesir edeceği, boyamadan
dışarıya giden atığın ne zarar vereceği
ile ilgili, test edilmiş onaylanmış hepsi
belgeyle sabit olan ürünler kullanılıyor.

Derin deniz deşarjı projesiyle
ilgili bilgi verir misiniz?

Gururla belirtiyorum, atık olarak
tamamı çevre normlarına uygun
arıtılan, arıtıldıktan sonra da dünyada Avrupa’da örneği olmayan bir
yöntem uygulanıyor. Bizim buradaki
sanayicilerimiz dokuz tane organize
sanayi bölgemiz arıtılmış sularını
57 kilometrelik toplayıcı kolektör
hattı yaparak Marmara Denizi’ne

derin deşarj yapıyoruz. Bu bir çılgın
proje. Buradaki sanayicilerimiz
gördüklerinin altına inmemeyle
ilgili Ergene Eylem Planı’nı bir fırsat
bilerek alternatif deşarj sistemini
getirdiler. Çünkü Ergene Nehri’nin
debisi saatte 2.5 metreküp, ama şu
anda oraya 11.5 metreküp akıyor;
yani üzerine 9 metreküp biz deşarj
yapıyoruz. Bu havzayı korumayla
ilgili müthiş bir proje. İki buçuk
ay içersinde inşaatına başlanacak
duruma geldi. Bakanlar Kurulu’ndan
karar çıktıktan sonra kamulaştırma
süreci başlayacak.
Projede iki temel hat var. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ve
Çorlu’nun olduğu bölüme doğu hattı
diyoruz. Batı hattında Ergene 1 ve
Ergene 2 gelip, Velimeşe’de birleşiyor. Bu sistemle daha sonra Marmara Denizi’nin 4 bin 800 metre açığında atıkları derin deşarj yapıyoruz.
Çevre değerlerinde, özellikle renk
ve tuzlulukla ilgili yeni parametreler çıktı. 2014’te bunlar yürürlüğe
girdiği zaman, siz tekstil terbiyesinde kullandığınız suyu tuzluluk
ve rengini giderdikten sonra bunu
Ergene’ye deşarj yapma zorunluluğunu uygulamak zorundasınız. Bu
maliyetlerinizi öyle yükseltir ki 2023
hedefini bırakın, şu anda rekabet
edilebilirliklerle ilgili çok ciddi sıkıntılar olacak. Bazı sanayiciler kaçak

Alıcı ortamlarda denizin
seyreltme ve doğal arıtma
süreçlerinden faydalanarak; atık suların sahillerden
belirli uzaklıklarda deniz
dibine boru ve difüzörlerle
deşarj edilmesine “derin
deniz deşarjı” deniyor. Atık
suların derin deniz deşarjı
ile alıcı ortamlara doğrudan
boşaltımından önce, öngörülen sınır değerlere kadar
arıtmayı sağlamak gerekiyor.
Bu amaçla ön arıtma yapılması da gerekiyor. Evsel ve
endüstriyel atık suların derin
deniz deşarjı yöntemiyle
bertarafında alıcı ortama
doğrudan deşarj için belirlenmiş olan deşarj standartları uygulanamıyor. Arıtılmamış evsel nitelikli atık suların
ve soğutma sularının değişim
ve seyreltme potansiyeli
düşük olan yarı kapalı koy
ve körfezlere zorunlu olarak
derin deniz deşarjı yapılması
gerekirse;
• Alıcı ortamdaki ekolojik
dengeleri bozmayacağı
• Tehlikeli Maddelerin
Su ve Çevresinde Neden
olduğu Kirliliğin Kontrolü
Yönetmeliği’nde belirtilen
maddelerin birikim yapmayacağı bir Çevresel Etki
Değerlendirmesi çalışması
ile ispat edilirse,
• 42’nci madde uyarınca
Bakanlık tarafından izin
verilebiliyor.

Tekstil terbiye
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röportaj - ergene
yapmak zorunda kalacaklar. Birbirimizle kötü olacağız…
Sanayicimizden vazgeçmiyoruz.
Yeraltı sularımıza dikkat edeceğiz. Suyumuzu arıtırken yüzde yüz
hakkaniyetli, adaletli normlara
uygun olacağız. Tabiri caizse şu anda
bir mucize yapıyoruz. Devletimiz
buna izin verdiği için Başbakanımıza
minnettarız. 57 kilometrelik boru
hattının çok büyük maliyeti olacak,
ama bunu göze alıyoruz. Söz konusu
maliyeti de yararlanan öder mantığıyla gidiyoruz. Bundan kim faydalanıyorsa, o hizmeti finanse edecek
ve kullanırken ödeyecek. Böyleyken
bile toz ve renk parametresinin giderilerek Ergene’ye deşarj etmekten
daha hesaplı ve çevre açısından daha
uygun oluyor.
Ergene’de eskisi gibi balıklar yaşasın.
Etrafında olan bağların sulanabilir
arazilerin ondan faydalanmasını
istiyoruz. Çocuklarımızın yüzmesini istiyoruz. Bütün projeler bunu
destekliyor: Marmara Denizi’ne
derin deşarj, ıslah OSB’ler ve yeraltı
su kaynaklarımızı disiplinli kullanma… Su eskisi gibi kullanılmayacak
ve eskisi gibi deşarj edilmeyecek.
Gelişmiş ülkeler denize deşarj nasıl
yapılıyorsa, onlardan daha üstün
bir şekilde biz bunu yapıyoruz. Yola
çıkarken Ergene’yi sanayinin buraya

Vali Ali Yerlikaya kimdir?
“1969 Konya doğumluyum. İlk ve orta eğitimi Konya’da aldıktan sonra, 17 yaşında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ne girdim. Dört sene okuduktan sonra 1989 yılında
mezun oldum. 1990 senesinde ilk açılan kaymakamlık sınavına
girdim ve kaymakam adayı olarak Karaman’da göreve başladım.
Üç buçuk yıl sonra Kayseri Felahiye’ye kaymakam olarak atandım.
Daha sonra iki yıl 1996-1998 yılları arasında Urfa Hilvan’da kaymakamlık yaptım. 1998-2003 yılları arasında Yozgat Sarıkaya’da
kaymakamlık yaptım. Daha sonra İçişleri Bakanlığı’nda altı ay
müşavirlik görevim oldu. 18 Ekim 2003 tarihinden itibaren 2007
Aralık tarihine kadar Sağlık Bakanlığı’nda Personel Genel Müdürlüğü yaptım. 17 Aralık 2007 tarihinde Şırnak Valiliği’ne atandım.
İki buçuk yıl orada kaldıktan sonra 2010 yılında Ağrı Valiliği’ne
geçtim. 18 Ağustos 2012 yılından itibaren de Tekirdağ Valiliği’ne
geçtim ve halen hizmetteyim. Türkiye’nin dört bir tarafında çalıştım. Ağrı gibi Türkiye’nin en doğusundan bu tarafa gelmiş olduk.
Bizim açımızdan ayrıca keyifli, çünkü vatanımızın her yerini görme
ve yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyoruz.”

gelmeden önceki haline getireceğiz
sözü verdik, kesinlikle böyle olacak.
2014’ün Eylül sonunda birinci faz
açılacak. İlk önce dört kilometrelik
tüneli yapacağız. Ondan 12 ay sonra
2015 Eylül’de de geri kalanını açacağız ve projeyi bitireceğiz. Bittiği za-

man herkes bu projeyi nasıl yaptınız
diye bize gelecek. Çünkü Ergene’nin
tüm yatağını 4 aylık bir süre içerisinde DSİ Genel Müdürlüğümüz temizleyecek. Yataktan çıkan su gitmeyip
de kendi membasına girdiği zaman
kirliliği temizlenip, traşlanacak.
Onlar da geri dönüşüm firmalarında
bertaraf edilecek. Bugüne kadar
bize sitem eden vatandaşlarımıza
diyeceğiz ki, ‘gelin artık haklarınızı
bize helal edin.’ Bunun yüzde yüz
böyle olacağına inanıyoruz. Şu ana
kadar edilen sitemlere, haykırılan
seslere biz sabırla ‘bize zaman verin,
çalışıyoruz’ dedik. Devlet çok ciddi
gayretler gösteriyor.
Bu proje sadece endüstriyel deşarj
açısından değil, evsel atıkları da
kapsıyor. Eylül ayından sonra derin

Yerlikaya, “Türkiye’de bulunan
toplam 600 civarındaki tekstil
terbiye firmasının 200’ü
Tekirdağ’da yer alıyor.”
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Tarımda çok verimli, sanayide Türkiye
çapında onuncu sırada yer alan Tekirdağ,
hizmet sektöründe de hızla güçlenen bir il
olarak dikkat çekiyor.

deşarjın doğu tarafını açacağız. İlk
etapta doğu grubu dediğimiz Çorlu
ve Çerkezköy OSB’nin toplam 130
bin metreküplük günlük suyunu
denize vermeye başlayacağız.
Bu toplamda büyük bir rakam. Günlük 500 bin ton metreküp arıtılmış
suyun deşarjından bahsediyoruz.
Dolayısıyla Ergene rahat bir nefes
alacak. Bütün bunları, sanayicimizin
kalbini kırarak, inciterek, düşman
kazanarak, onu hakir görerek, sen
neden burayı kirlettin deyip başa kakarak yapmayacağız. Tatlı dille, gönül
kazanarak, şapkamızı öne koyarak
üstesinden geleceğiz. Belediyenin,
bütün idarecilerimizin kusurları olabilir. Dolayısıyla bu kolektif kusuru
nasıl çözeriz noktasına odaklanmak
gerekiyor. Kolektif olarak bir yanlıştan dönmemiz lazım. Hep beraber el
ele tutuşalım ve başarıyı yakalayalım. Bu sorunu hep beraber çözelim.
Altın hisseyi hükümete ve sanayiciye
veriyorum. Çünkü hükümet bu işin
önünü açtı ve cezalandırma mekanizmasını geriye attı. Sanayici de bu
kampanyayı çok iyi değerlendirdi.
Allah birlikteliğimizi bozmasın şu
anda gayet güzel gidiliyor. Ben öyle
inanıyorum ki itiraz eden sesler çok

cılızlaştı. İnşaatların teslimleri yapılıp
da müteahhitlerimiz çalışmaya başladığı andan itibaren, süratle neler
yapıldığını kamuoyuna anlatacağız.
Şu ana kadar medyayı hiç kullanamadık. Varsa bir şüphe onları da süratle
gidereceğimizi düşünüyorum.

İstanbul Halkalı Gümrüğü’nün
Karaağaç Bölgesi’ne taşınması
gündemde. Bu sektörü de çok
yakından ilgilendiriyor.
Siz neler düşünüyorsunuz?

Bu hükümetin vereceği bir karar. Ancak ticaret ekonomisine olumlu yönde etkisi olur. Bürokrasiyi ne kadar
azaltırsak, ne kadar insanlarımızın
ihtiyaç duyduğu yerde onlara hizmet
verirsek bundan keyif alırız. Mesela
burada Asya Port limanımız yapılıyor ve seneye açılacak. Türkiye’nin
en büyük limanlarından biri ve
ekonominin göz bebeği olacak.

Daha yapılırken Barbaros Gümrük
İdaresi adıyla limanın içerisinde
günlük 3 bin kişinin çalışacağı bir
nokta oluşturduk. Devletin hizmeti vatandaşın ayağına getirmesi
esastır. Ekonomiyi ve istihdamı da
olumlu etkileyecek bu uygulamayı
destekliyoruz.

Son olarak, Tekirdağ’da
sanayi odası kurulma çabası
ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Buraya atandığım daha ilk gün,
bize hayırlı olsun ziyaretleri yapan
OSB yönetimlerini ben bunla ilgili
teessüflerimi bildirdim. Türkiye’de
13 tane sanayi odası var. Biz
Türkiye iller sıralamasında sanayi
bazında 10’ununcuyuz ve bizim
sanayi odamız yok. Artık 130 bin
kişinin çalıştığı, 400 tane sanayi
tesisinin olduğu bir yerde, bunların
farklı ihtiyaçları ortaya çıkıyor.
Ortak bir sese ve yönetime ihtiyaç
duyuluyor. Sanayicimizin artık ayrı
bir evde, ayrı bir mekanda kendi
içinden gelenlerle birlikte bu işi
yönetmesinin zamanı geldi. Bütün
milletvekillerimizi de bu konuda ziyaret ettik. Görüştüğümüz herkes
bu gelişmeye olumlu bakıyor.

Yerlikaya; “Nasıl inşaat güçlü
olunca ekonomi canlanıyor
diyorsak, tekstil de tarladan
pamuktan başlıyor. En son
modaya varıncaya kadar
uzun bir zincir, ama bunlar
içerisinde olmazsa olmaz
halkası kumaş üretimi.”

Tekstil terbiye
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sürdürülebilirlik - çevresel yaklaşımlar

TEKSTİL TERBİYECİLERİ
SEVİNDİREN DÜZENLEME
yapmış daha sonra da 23 Şubat 2013’te
bu konuyu Çalışma Bakanlığında bir
komisyona taşıyarak kararın iptalini sağladı. Sektörü yakından ilgilendiren bu
konuyu başından beri takip eden TTTSD
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Peköz
ile konuştuk.

Sektöre nükleer santral
şartları dayatıldı

1 Ocak 2013 tarihi itibariyle
yürürlüğe giren 6331 sayılı Yeni
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na
göre daha önce ‘tehlikeli’ sınıfta yer
alan boyahanelerin ‘çok tehlikeli’
sınıfa alınması kararı, Türkiye Tekstil
Terbiye Sanayicileri Derneği’nin
(TTTSD) bu konuda itirazda
bulunarak çalışmalar yapması
sonucu iptal edildi.
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Y

eni iş sağlığı ve güvenliğini
içeren 6331 sayılı Kanun’un 1
Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe
girmesi ile tüm iş dünyası için yeni birçok düzenleme gündeme geldi. Tekstil
terbiye sektörünün iş sağlığı ve güvenliği konusunda ‘tehlikeli’ sınıfta yer
alan bir konumda iken yeni yürürlüğe
giren kanuna göre nükleer sanayi gibi
kuruluşlara uygulanan ‘çok tehlikeli’
sınıfta yer bulması da bu radikal düzenlemeler arasında gösterilebilir. Tekstil
terbiye sektörünü ciddi anlamda
ilgilendiren bu düzenlemeye karşı çok
hızlı harekete geçen TTTSD, bu kararın
iptal edilerek tekstil terbiye sektörünü
daha önce olduğu gibi ‘tehlikeli’ sınıfta
tanımlamasını sağladı. Dernek, bu
kararın iptal edilmesine yönelik olarak
ilk önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bir mektupla başvuru

İş sağlığı ve güvenliği kanununda
işletmelerin ‘az tehlikeli’, ‘tehlikeli’, ‘çok
tehlikeli’ olmak üzere üç sınıfa ayrılmış
olduğunu dile getiren Mehmet Peköz,
boyahanelerin ‘tehlikeli’ sınıftan rafineri, maden ocağı, dökümhane, nükleer
enerji santrali gibi çok tehlikeli sınıfa koyulmasının büyük bir haksızlık olduğunu
söyledi. Bu değişikliğin hangi kriterleri
baz alarak gerçekleştirildiğini de anlamadıklarını belirten Peköz, “Bu değişiklik sonucunda yasal olarak bulundurmamız gereken İş Güvenliği Uzmanının
(İSG) sınıfı da ‘C’ den ‘B’ ve ‘A’ ya çıkmıştı.
Ülkemizde ‘A’ sınıfı ve ‘B’ sınıfı uzman sayısı maden, inşaat, rafineri, dökümhaneler vb. çok tehlikeli işyerleri sayısı dikkate alındığında bu işyerlerine yetmezken,
tekstil terbiye sektörünün de bu sınıfa
sokulması ‘B’ sınıfı ve ‘A’ sınıfı uzman
bulmayı imkansızlaştırıyordu. Bizim gibi
orta ve büyük ölçekli tekstil firmaları da
dışarıdan bu hizmeti almaktansa kendi
çalışanlarımıza bu belgeleri aldırmıştı.
Ancak bulunduğumuz sınıf çok tehlikeli
sınıf olarak tanımlanınca bu konuda
belgelendirdiğimiz çalışanlarımız bize
hizmet veremez duruma düştüler. Bu
anlamda bu insanlara yönelik yaptığımız
yatırımda boşa gitmiş oluyordu. Ayrıca
bulunduğumuz sınıf değişince iş yeri
hekimlerinin verecekleri hizmet süreleri

arttı. Eskiden bir iş yeri hekimi birçok firma ile anlaşma
yaparak saatleri uyuyorsa
rahatlıkla bu hizmetini yerine getiriyordu. Sektörün çok
tehlikeli sınıfta tanımlanmasıyla hekimlerin daha fazla
saat çalışmaları gerekiyordu. Böylece bu konuda da
bir açık ortaya çıkmış oldu.
Bunlar majör iki faktördü
birde minör olarak görünen
ve bizi daha da sıkıntıya
sokan iki şey daha vardı. Bir
tanesi de sendikalı işyerlerinde sendikaların çalışanların çok tehlikeli sınıfa göre
ücretlendirilmesini talep
etmeye başladılar. Diğer bir
faktörde çok tehlikeli sınıfa
geçtikten sonra çalışanlara
yönelik yaptığımız özel
yangın sigortalarında çok
yüksek primler uygulamaya
başladılar sigorta şirketleri.
Sigorta firmaları bu durumu
risk artışı şeklinde algılayarak sigorta primlerini
arttırdı” diyor.

TTTSD’nin çabaları
karşılığını buldu

Sektörde yaşanan bu sorunu
aktarmak üzere Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bünyesinde İş sağlığı Genel
Müdürlüğü’ne müracaatta
bulunduklarını belirten

Mehmet Peköz, bu girişimleri sırasında Tekirdağ Valisi
Ali Yerlikaya’nın da destelerinden dolayı kendisine
teşekkür ediyor. Bakanlık
bünyesinde 23 Şubat tarihinde yapılan bir çalıştaya
sektörün bu sorunun TTTSD
olarak taşıdıklarını belirten
Peköz, bu konuya ilişkin
Derneğin önemli bir hazırlık
yaparak çalıştaya katıldığına
dikkat çekiyor. Yaptıkları
çalışmanın bütün Türkiye’de
ki tekstil terbiye sektörünü ilgilendiren önemli bir
çalışma olduğunun bilinci
ile toplantıya hazırlandıklarını belirten Peköz, sunum
yaptıkları komisyonda işçi
sendikaları, Sağlık Bakanlığı,
Çalışma Sakanlığı ve sivil
toplum örgütlerini temsilen
14 kişinin yer aldığını belirtiyor. Bu komisyona yönelik
olarak sektörün yaşadığı
sorunu çok iyi anlatan bir
sunum yaptıklarını belirten
Peköz, komisyonun tekstil
terbiye sektörünü ‘çok tehlikeli’ sınıftan ‘tehlikeli’sınıfta
kalmasına ikna olduğunu
söylüyor.

İş dünyası yeni kanuna
hazırlanıyor
Yeni İş Güvenliği ve Sağlığı
Kanunun emrivaki yapılır
gibi bir gecede kanunlaştı-

rıldığını belirten Mehmet
Peköz, kanunun yürürlüğe
sokulmadan bir sektörde
pilot uygulamalar ile denenmesi gerektiğine vurgu
yapıyor. Peki yeni kanun
neler getiriyor? Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun
yürürlüğe girmesiyle hemen
her sektörde yeni bir dönem
başladı diyebiliriz. Buna
göre, tüm işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine
uyma zorunluluğu getirildi.
İş dünyası idari para cezalarının yüksekliğinden şikayet
ediyor. Yasa, işyeri hekimi ve
iş güvenliği uzmanı istihdam
etme yükümlülüğü bakımından, çalışan sayısı ve
işyeri tehlike sınıfına göre
uygulamada farklı tarihler
öngörüyor. Buna göre; 50 ve
üzeri işçi çalıştıran işyerleri
1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren bu yükümlülük kapsamına girdi. 50’nin altında
işçi çalıştıran işyerlerinden
tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıfta olanlar 1 Temmuz
2013 tarihinden, az tehlikeli
olanlar ise 1 Temmuz 2014
tarihinden itibaren işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenlik
uzmanı çalıştırmak ya da
dışarıdan hizmet satın almak
zorunda. Risk değerlendirmesi yapmak, acil durum
planı hazırlamak, iş sağlığı ve
güvenliği eğitimleri vermek
ve çalışan temsilcisi belirlemek yükümlülükleri ise
çalışan sayısına ve tehlike
sınıfına bakılmaksızın tüm
işyerleri için 1 Ocak 2013
tarihinden itibaren geçerli
hale gelmiş durumda.

Mehmet Peköz
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile 50 ve üzeri işçi
çalıştıran işyerleri 1 Ocak
2013 tarihinden itibaren
bu yükümlülük kapsamına
girdi. 50’nin altında işçi
çalıştıran işyerlerinden
tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıfta olanlar 1 Temmuz
2013 tarihinden, az
tehlikeli olanlar ise 1
Temmuz 2014 tarihinden
itibaren işyeri hekimi ve iş
sağlığı ve güvenlik uzmanı
çalıştırmak ya da dışarıdan
hizmet satın almak
zorunda.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda
‘çok tehlikeli’ sınıfta yer alan tekstil
terbiye sektörü, yeni düzenlemeyle
tehlikeli sınıfa geçiş yaptı.

Tekstil terbiye
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GREENPEACE,
DÜNYANIN GELECEĞİ
İÇİN ÇALIŞIYOR
Greenpeace örgütü, küçük bir grup insanın,
inançla yola çıktıklarında barışçıl protestolarla
dünyanın nasıl değiştirilebileceğini kanıtladı. 41
yıl önce kurulan ve dünyanın dört bir yanında
çevre suçlarına karşı güçlü bir mücadele veren
Greenpeace, daha güzel, daha yaşanabilir, yeşil ve
barış dolu bir dünya için çalışıyor.

G

Gülçin Şahin
Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu
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reenpeace eylemcilerini, kimi
zaman Boğaziçi Köprüsü’nden
iklim mesajı verirken, kimi
zaman Ağrı Dağı’nın üzerinde Nuh’un
Gemisi’ni inşa ederken, kimi zaman
meclis merdivenlerinde nükleer santrale “hayır” derken, kimi zaman Yeni
Zelanda’da bir petrol gemisini durdururken, kimi zaman ise yavru balık avını
ve yaşa dışı avlanmayı durdurmak için
trol teknelerine gece suçüstü yapar-

ken gördünüz. Farklı mekanlar, farklı
zamanlarda gösterilen tüm bu çabalar;
deniz ekosisteminin ve biyoçeşitliliğinin
yok edilmemesini, tarımın, tohumların,
canlı türlerinin yok olmamasını; iklim
değişikliğinin korkunç etkilerini, kısaca
yaşadığımız bu gezegenin artık yaşanmaz hale gelmesini önlemek için…
1971’de kendini dünyayı değiştirmeye adayan bir grup insan, ABD’nin
nükleer testlerine son vermesi için
Vancouver’den gemiyle okyanusa
açıldı. Phyllis Cormack adlı eski ve
küçük bir balıkçı teknesi kiralayan
Greenpeace kurucuları, Amchitka
adasına doğru yola çıktı. Onların misyonu, cesur bir meydan okuma eylemi
ile ABD’nin Alaska kıyılarında yaptığı
nükleer testleri protesto etmekti. Her
ne kadar protestolar ABD sahil güvenlik ekipleri tarafından kesilmiş olsa da,
bu cesur eylemciler, nükleer testlerin
tehlikelerine dünya çapında dikkat
çekerek tarihe geçti. Yıllar içerisinde

Greenpeace, çevreyi koruyan ve barışı destekleyen modern ve küresel bir örgüt haline geldi.
Bugünün çevre sorunları nasıl küreselse, Greenpeace’in de
bu şekilde küresel olduğuna dikkat çeken Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Gülçin Şahin, “Bugün Greenpeace’in
Doğu Asya, Latin Amerika, Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Afrika’da toplam 40 ülkede, 28 bölgesel veya ulusal
ofisi bulunuyor. Tüm dünyadan, farklı kültürlerden eylemciler ortak bir amaç için mücadele ediyor. Greenpeace 42 yıllık
zaman dilimine bir sürü zafer sığdırdı. Hafızalarda daha çok
çarpıcı fotoğraflar ile kalan Greenpeace, şiddet içermeyen
“barışçıl” doğrudan eylemler düzenleyerek çevreye karşı
işlenen suçlara tanıklık ediyor. Aynı zamanda kamuoyunun
dikkatini çekerek, çevre suçu işleyenler üzerinde baskı oluşturmayı amaçlıyor” diyor.

Çevre için barışçıl protestolar esas

42 ülkedeki varlığıyla kar amacı gütmeyen Greenpeace,
çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmek için devletlerden,
şirketlerden ya da siyasi partilerden bağış ve sponsorluk
kabul etmiyor. Greenpeace’in kurucularının, küçük bir grup
insanın, inançla yola çıktıklarında barışçıl protestolarla
dünyanın nasıl değiştirilebileceğini kanıtladığını belirten
Gülçin Şahin, kurulduğu ilk günden beri Greenpeace’in tüm
dünyaya, inanç ve barış içinde birlikte hareket etmenin her
şeyi değiştirebileceği konusunda ilham verdiğine vurgu
yapıyor.
Greenpeace olarak dünyanın geleceği için çalıştıklarını belirten Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Gülçin Şahin,
hayata geçirdikleri projeleri şöyle anlatıyor:

İklim kampanyası
Hiç kimse
küresel ısınmanın hangi
noktaya kadar
güvenli olduğunu bilmiyor.
Bildiğimiz bir
şey varsa, o da
iklim değişikliğinin şimdiden
insanlara ve ekosistemlere zarar verdiği. Etkilerini;
eriyen buzullarda, parçalanan kutup kütlelerinde,
ölen mercanlarda, yükselen su seviyelerinde, değişen
ekosistemlerde, artan seller ve kasırgalarda ve ölümcül sıcak hava dalgalarıyla görebiliyoruz. Kuzeyin
uzak bölgelerindeki İnuit’lerden ekvator yakınlarındaki ada sakinlerine kadar insanlar şimdiden iklim
değişikliğinin etkileriyle boğuşuyor.

Ne yapıyoruz?
Küresel iklim değişikliğini tetikleyen her türlü
konu, bizim kampanya alanımız. “Kuzey Kutbu’nu
Kurtar” kampanyamız, küresel boyutuyla
iklim kampanyalarımızın uluslararası ayağını
oluşturuyor. Dünya çapında tüm Greenpeace
ofisleri bu kampanyaya destek veriyor. Çünkü
sorun küresel, çözüm de küresel olmalı.

Detox

Detox kampanyasını ilk olarak 2011 yılında duyurduk. 2011 ve 2012 yıllarında
bu konuda 4 ayrı rapor yayımladık ve
sonuçta toplam 11 firma zehirli kimyasalları ürünleri ve tedarik zincirinden
arındırma sözü verdi. Greenpeace,
tüm giyim markalarından, 2020’ye dek
zararlı kimyasallarda sıfır atık politikasını benimsemelerini ve şeffaflık
ilkesi gereğince tedarik zincirinde yer
alan üreticilerin nehirlere bıraktıkları
zehirli kimyasal konusunda kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmelerini
talep ediyor. Detox kampanyası sonucu
zehirli kimyasallardan arınma taahhüdü
veren firmalar: Adidas, Nike, Puma,
H&M, C&A, M&S, Li-Ning, Zara, Mango,
Esprit, Levi’s.

Tekstil terbiye
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Ne yapıyoruz?
Tüm dünyada yürüttüğümüz “Kuzey Kutbu’nu Kurtar”
kampanyamıza bugüne kadar 3 milyon kişi katıldı. Biz de
Türkiye’den 1 milyon kişi arıyoruz. “birmilyonkahraman.org”
sitemizden yürüttüğümüz kampanyayla Kuzey Kutbu’nu kurtarmak
için harekete geçecek kahramanlar aramaya devam ediyoruz. 5
milyon imzaya ulaştığımızda bu imzaları BM’ye götürecek ve Kuzey
Kutbu’nun korunmuş alan ilan edilmesini talep edeceğiz. Detaylı
bilgi için: SaveTheArctic.org

Kuzey Kutbu
Önemli olan petrol mü, yaşam mı?

Dünyanın kutbundaki buzullar, güneş ışınlarının çoğunu uzaya geri yansıtıyor ve böylece gezegenimizin serin kalmasını;
tarım yapabilmek için gerekli olan iklimsel şartların sabit
kalmasını sağlıyor. Buzulları korumak demek, aynı zamanda kendimizi korumak demek. Oysa Kuzey Kutbu’ndaki
buzullar yok oluyor. Hem de hızla! Son 30 yılda, Kuzey Kutbu’ndaki buzulların yüzde 75’ini kaybettik. Erimelerinin başlıca
nedeni, bizim kirli fosil yakıt petrolü tüketmemiz. İnsanlık tarihinde ilk kez Kuzey Buz Denizi, yakın gelecekte tamamen
buzulsuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu eriyen buz denizinden petrol çıkarmaya çalışan sakar şirketler de cabası.

Nükleer kampanyası

Nükleere genel izleyici olma!
Nükleer çocuklarımızın geleceğini radyasyona teslim
etmektir. Çernobil ve Fukuşima’da yaşananları siyasi
liderler göz ardı etmemeli. Almanya, İsviçre, İtalya,
Japonya ve Belçika gibi birçok ülke nükleer enerjiden
vazgeçiyor. Türkiye’nin de bu değişime ortak olup
geleceği yakalaması gerekiyor. Özellikle Mersin ve
Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santrallerden
derhal vazgeçilmeli.

Ne yapıyoruz?
Nükleere karşı eylemlerimiz sürüyor. nukleer.greenpeace.org
adresi üzerinden kampanyamız devam ediyor.

Yüzde 100 GDO’suz Türkiye
GDO, dünya ve canlılar üzerinde yapılan tehlikeli bir
deney. Bu deney, sağlığımıza, toprağımıza, tohumumuza ciddi zararlar verebilir. Türkiye’de GDO başvurularının geri çekilmesini sağladığımız kampanyamız
“yemezler”de başarıya ulaştık. Ancak, yüzde 100
GDO’suz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek için
daha yolumuz var.

Ne yapıyoruz?
GDO’lu yemle beslenen hayvanlardan
elde edilen et, süt, yumurta gibi ürünler
hala soframıza geliyor, GDO’lu pirinç,
Mersin Limanı’ndan ülkeye giriş yapıyor.
Tüm bunları kamuoyuyla paylaşıyor
ve yürüttüğümüz kampanyalarla, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na
seslenerek, ülkemizi GDO’dan arındırmayı
hedefliyoruz.
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doğru bilinen yanlışlar

7

Beyaz fiyatı
daha ucuz olmalı

3EDEN?

Beyaz ve
renkli fiyatı
aynı olmalı

N

Tekstil ile hazır giyim sanayisi
arasındaki bütün prosesleri
yürüten tekstil terbiye sektörünün
yaptığı önemli ve titiz çalışmaların
detayları pek bilinmiyor ya
da yanlış biliniyor. Bu yanlış
bilinenlerin en önemlilerinden biri
ise renk maliyetleri konusunda
ortaya çıkıyor. Beyaz boyama
fiyatlarının renklilere göre daha
düşük olduğu düşüncesi, doğru
bilinen yanlışlardan biri olarak
sektörün karşısında duruyor.
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GEÇMİŞTEN GELEN
ÖNYARGILAR

Renkli boyama ile beyaz boyama
fiyatlarının neden aynı olması gerektiğinin cevabını bulmak için geçmişteki yapılan renkli ve beyaz proseslerini bir gözden geçirmek gerekir.
Geçmiş yıllarda yapılan beyaz boyama proseslerinde enzimsiz işlem
yapıldığından, proses süreleri 2.5
– 3 saati geçmiyordu. O dönemlerde
boya makinelerinin teknolojisinin
eski olması, boyahanelerin altyapısını yetersizliği, boya makinelerinin
otomasyonsuz çalıştığı biliniyor. Bu
nedenle enzimsiz renkli boyama
süreleri açık renkler 7 – 8 saat, orta
renkler 9 – 10 saat, koyu renkler ise
11 – 12 saati buluyordu.
Günümüzde son teknolojik özelliğe
sahip kısa prosesli makinelerin kullanılması ile beraber boya süreleri
enzim prosesi dahil işletmelerin
altyapı ve makine parkurlarına
göre açık renkler 4.5 – 5 saat, orta
ve koyu renkler 6 – 8 saat arasında
değişim gösteriyor. Beyazların boyama süresi ise enzim dahil 4 – 5 saat
arasında değişiyor.

MALİYET FARKLARI
BİRBİRİNE YAKIN

Farklı işletmeler incelendiğinde
beyaz ve renkli proses arasındaki
maliyet farkının 0.300-0.400 kuruş
arasında düştüğü görülüyor.

3

BEYAZIN FARKI

İşletmelerde genel olarak
dıştan geri dönüş ve iç dönüş dahil edilerek incelendiğinde, üretim bazında
tamir oranı renklerin
üretime göre oranı yüzde
10-15 iken, beyazın bu
orana etkisi ise yüzde
30-40’lara kadar çıkıyor.

BEYAZ BOYAMADA KURUMA
SÜRESİ UZUYOR

BEYAZ BOYAMADA HAZIRLIK
MALİYETİ YÜKSEK
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RENKLİ VE BEYAZ
ARASINDA FARK
ORTADAN KALKTI

Aynı cins ve gramajda olan renkli boyanmış malı kurutmak için ram ve kurutma makinesinden geçildiğinde en
az 160-180 derece ısılara çıkabilmesine karşın beyazlarda ise bu sıcaklık
130-140 dereceyi geçmiyor. Makinelerin hızlarının da düştüğü göz önüne
alındığında üretim ve verimliliğin ciddi
anlamda etkilendiği görülüyor.

BEYAZ REÇETE
NUMARALARI ARTTI

İşletmelerde her firmada eskiden
işletme beyazı adı altında tek tip
beyaz reçeteleri vardı. Günümüzde
ise her işletmede 30-40 adet işletme
beyaz reçete numarası ve ayrıca 7-8
adet beyazlatmak için farklı nüansta
optik bulunuyor. Bu da işletmelerde
renk standartlarının sağlanamamasına
sebep oluyor.

5
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Proseslerin başlangıcı ve bitişi renkli
ve beyaz olarak incelendiğinde ise
durum daha da vahim hale geliyor.
Çünkü, 20-25 tonluk bir boyahaneye
bakıldığında ortalama günde 2,5 – 3
ton beyaz boyama yapıldığı düşünülürse beyaz boyanmış malı yürütmek
için önce temiz boya makinesi ( yoksa
boya makinesi yıkanmalı),temiz araba
ve kurutmak için makinelerin temiz
olması, kirli ise temizlenip işleme
alınması gerekiyor. Bu durumda hız
ve zaman açısından bir kaybı ortaya
çıkarıyor.

8

Sonuç olarak; günümüzdeki boya makine sanayindeki teknolojik gelişme ile
boyahane altyapılarının gelişmesi ve
boyahanenin otomasyona geçmesi ile
boya sürelerinin kısalması, maliyetler farkının renkli ve beyaz bazındaki düşmesi,
üretimdeki yaşanan zorluklar beyazların
da artık müşteri tarafından renk olarak
bakıldığından, renkli ve beyazın aynı
fiyattan yapılması kaçınılmaz bir hale
geliyor.

BEYAZ RENK TİTİZLİK
GEREKTİRİYOR

Üretim aşamasından sonra müşterinin
rengi beğenmemesi baş ve son farkı
veya toplar arası farklar gibi birçok kalite sorunu beyaz ürünlerde yaşanan
en büyük problemlerden bazılarıdır.

6
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GELECEK
DİJİTAL BASKIDA
Her alanda olduğu gibi baskı teknolojilerinde de dijital uygulamalar
geleceğe şekil veriyor. Tekstil sektörü de dijital baskı teknolojilerinin
sağladığı zaman ve maliyet avantajlarını kullanmak üzere bu alana
giderek daha fazla ilgi duyar hale gelmiş durumda. Dijital baskıda yaşanan
teknolojik gelişmeler bu ilginin giderek artacağını gösteriyor.

46

Y

aygın olarak 1993 yılında kullanılmaya başlanan “dijital baskı
makineleri”, hızlı ve yüksek
kaliteli baskıları mümkün kılarak, baskı
dünyasını değiştirmiş durumda. Peki,
hızla gelişerek günümüzde yaygın bir
şekilde gerek şahsi gerekse endüstriyel
kullanımda artık önemli bir yer tutan
dijital baskı nasıl buralara kadar nasıl
gelebildi?
Dijital baskı fikri bilgisayarın gelişimi ile
paralel olarak başladı. Dijital baskı evrimi biraz karmaşık olsa da, alışılagelmiş
kalıpçılığa ihtiyaç duymaması en önemli
özelliği. Bunun yanında dijital baskı, her
türlü dokulu ve dokusuz yüzey üzerinde
baskı işlemini hızlı, kalıpsız ve çok yönlü
uygulayabilir bir özellik barındırıyor.
Dijital baskı makineleri, püskürtme
(piezo DOD İnkjet) ve termal genleşme
(termal DOD İnkjet) ile oluşturulan
damlacıkların, basılacak yüzeylere (kağıt, vinil, Tekstil) tatbiki prensibi ile çalışıyor. Burada ilgili baskı yüzeyine göre
özel mürekkepler kullanılıyor. Tekstilde
kullanılan mürekkepler ise tamamen
basılacak kumaşların iplik cinsleri ile
değişik mürekkeplere ihtiyaç duyar.

Zaman ve enerjiden tasarruf

Bugünün dijital baskı makineleri dünyanın her yerinden internet üzerinden
gönderilen herhangi bir görüntüyü hızla
üretebilir durumda. İşte bu özellik artık
dijital baskıyı daha da cazip ve vazgeçilmez hale getiren en önemli özelliklerden biri. Teknolojik ilerlemeler hızla
devam ederken, dijital baskı gelecek
yıllarda verimlilik konusunda inanılmaz
gelişmeler kaydetmeye devam edeceğe benziyor. Tekstil sektöründe dijital
baskı sistemleri yıllardır kullanılıyor ve
günümüzde neredeyse üretim baskısına
yakın sonuçlara ulaşılabiliyor.
Teknolojinin nimetlerinden yararlanarak geliştirilen yeni nesil dijital baskı
sistemlerinin de ağırlıkla eğildiği nokta
zaman ve enerji tasarrufu olarak öne
çıkıyor. Günümüzde, dijital sistemlerin
özellikle “zaman” konusunda büyük bir
avantaj sağlaması, bu sistemin tekstil
firmaları tarafından tercih edilmesini
beraberinde getiriyor. Tekstil firmaları

dijital baskı sayesinde numuneler için
günlerce kalıp, şablon hazırlanmasını
beklemedikleri gibi kalıp ve şablon maliyetlerinden de kurtulmuş ve böylece
maliyet avantajı sağlamış oluyor.

Dijital baskı
kalıpları yıkıyor

Dijital baskı, bilindiği üzere analog
baskıdaki kalıp ve şablon mantığını
yıkarak, gördüğünü bas mantığına sahip
bir sistem.
Dijital baskı teknolojilerinden, tekstile
en yakın teknoloji ise “inkjet dijital baskı
teknolojisi” olarak karşımıza çıkıyor.
Dijital baskı tekstilde kısa metrajların
çok daha çabuk ve ucuza üretebilmesini
sağlıyor. Bunun yanında stilistlerin klasik baskı teknolojisiyle elde edemedikleri renk sayısı ve tram efektleri sorunu
olmadan desen geliştirebilmeleri, dijital
baskıyı tekstil sektöründe vazgeçilmez
bir yere getiriyor.
2000’li yılların başından itibaren tekstil
sektörü de dijital baskıya daha çok ilgi
duyar hale gelirken, son yıllarda bu
konuda ciddi bir değişim yaşandığına
tanık oluyoruz. Teknolojide yaşanan
gelişmeler ile birlikte tekstil sektöründe
dijital baskı giderek kendine daha fazla
yer açmaya başlamış durumda. Ancak
tekstil sektörünün dijital baskı konusunda yoğun bir öğrenme sürecinde olduğu
da görülüyor.
Dijital baskı makinelerini gelinen
noktada “numune makineleri”, “standart
üretim makineleri” ve “yüksek kaliteli
üretim makineleri” olarak üç kategoriye
ayırmak mümkün. Dijital baskı makinelerinin geleceğini ise kafa, boya teknolojileri ve fiyatların belirleyeceği tahmin
ediliyor.

Tekstil firmaları dijital baskı
sayesinde numuneler için günlerce
kalıp ve şablon hazırlanmasını
beklemedikleri gibi kalıp ve şablon
maliyetlerinden de kurtulmuş ve
böylece maliyet avantajı sağlamış
oluyor.

Türkiye, kaliteye
odaklanmalı

Dijital baskının en yaygın olduğu ülke
olan İtalya’da baskılı kumaşların yüzde
30’u dijital baskı makinelerinde üretiliyor. Bu miktarın İtalya’da 2015’e kadar
yüzde 50 düzeyine çıkması beklenirken,
Türkiye’de de dijital baskı teknolojilerinin bu paralelde artacağı kaydediliyor.
Türkiye’de dijital baskı konusunda
özellikle son 3 yıldır önemli çalışmalar
olduğu görülüyor. Kullanılan desenleri
ağırlıklı olarak İtalya’dan temin eden
sektör, bu konuda kalifiye eleman eksikliğinden şikayet ediyor. Türkiye dijital
baskı konusunda istenilen seviyelere
gelememekle birlikte, Avrupalı üreticilerin aksine baskı kalitesi yerine baskı
hızını ve üretim maliyetlerini ön plana
çıkarmış durumda. Bu nedenlerden dolayı Türkiye’de baskı kalitesinin düşüklüğünden zaman zaman şikayet ediliyor.
Bu yönüyle Türkiye’de dijital baskı
teknolojilerinin geleceğini tekstil sektörünün makine tercihlerinin belirleyeceği
öngörülüyor. Bu olumsuz tablonun yanı
sıra son 3 yıldır Türkiye’de tekstil sektörünün oldukça ciddi yatırımlar yaptığı da
görülüyor.
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Şeref Akaslan
Aloha Tekstil Genel Müdürü
seref@alohatekstil.com.tr

Son yıllarda tekstil baskı pazarında
önemli değişiklikler meydana
gelirken, bireysel tasarımlar, kısa
süreli üretimler ve Türkiye pazarında
baskı payının artması, ülkemizde
dijital baskıya olan ilgiyi de artırdı.
Sektörde bu yönde bir gelişme
yaşanırken, bu durum Türkiye’yi
Avrupa ve Amerikalı büyük hazır
giyim markalarının da tedarikçisi
konumuna getirdi.

DİJİTAL BASKI
TEKNOLOJİSİ

ijital baskı teknolojisi, son
yıllarda oldukça önemli
gelişmeler kaydederek tekstil
baskıcılığında yeni bir dönem başlatmış, artan üretim kapasiteleriyle dijital
baskı sistemlerinin kullanımı konvansiyonel baskı yöntemlerine oranla tüm
dünyada hızla yayılmaya başlamıştır.
Bu gelişimin en önemli sebepleri;
dijital baskı yöntemi ile milyonlarca
renk içeren fotoğraf kalitesindeki çok
çeşitli desenlerin aynı netlikte tekstil
mamulü üzerine basılabilmesi, müşteri
isteklerine hızlı yanıt verme olanağı
sağlaması ve konvansiyonel metotlara
göre çok daha ekonomik olmasıdır.
Dünyada dijital basılmış tekstil miktarı
her yıl ortalama %20 artış göstermektedir, 2015 yılına kadar dijital baskı ile
basılmış toplam tekstil miktarının 500
milyon metre kareden fazla olacağı
düşünülmektedir.

Hızlı üretim prosesi,
sınırsız renk kapasitesi

Desen tasarımı, ön hazırlık, numune
baskı ve baskı prosesinin tamamlanmasına kadar geçen sürede konvansiyonel metotlara göre önemli ölçüde
zaman tasarrufu sağlar. Dijital baskı
alanında gelişen teknolojiyle birlikte
baskı süresi gün geçtikçe daha da kısalmaktadır. Günümüzde 16.7 milyon
renk kapasitesiyle istenilen raport
boyunda desen imkânı sunan dijital
baskıda üretim hızı son yıllarda saate
10 metre kare basıdan bugün 700
metre karelere kadar gelişmiştir.

Düşük yatırım, yüksek tasarruf

Dijital baskıda şablon, kalıp ve boya
mutfağı gibi maliyetler yoktur. Dijital
baskı yöntemi ile tekrarlanabilirliği
çok yüksek, baskı malzemelerinin
kalitesi ile paralel olarak uzun ömürlü
ve dayanıklı baskılar elde edilmektedir.
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Sürdürülebilir teknoloji

Klasik baskı tekniklerine göre %30
daha az su ve %45 daha az elektrik
kullanılmaktadır. Ayrıca temizlik
işlemlerinde kullanılan su miktarı klasik baskının %3 ü kadardır.
Rotasyon baskıda bir şablonun
temizlenmesi için 700 litre suya
ihtiyaç vardır ki, bu da 10 renkli bir
rotasyon baskıda 7 ton boşa tüketilen su anlamına gelir. Ayrıca dijital
baskı sisteminde kumaş yüzeyine
aktarılacak boya miktarı önceden
hesaplandığı için klasik baskıda
ortaya çıkan boya ve atık baskı patı
kayıpları önlenmiştir.
Green teknoloji olarak nitelendirebileceğimiz dijital baskı tekniği, CAD
sisteminde üretilen sayısal desen
bilgilerini kullanarak çok ince düzeler
yardımı ile baskı mürekkebinin online olarak kumaşa püskürtülmesi
esasına dayanır.
Dijital baskı sistemi; baskı kafası, gövde, kumaş besleme sistemi ve kartuş
gövdesinden oluşur.
Baskı kafası, dijital baskı sisteminin
en önemli parçasıdır. Dijital baskı
makinelerinde thermal, piezo ve
kontinü kafa teknolojilerinden genellikle Piezo baskı kafası teknolojisi
kullanılmaktadır. Piezo baskı kafaları
uzun ömürlüdür, yüksek frekansta çalışırlar, çözünürlükleri yüksektir (720
dpi), bu sistemde yüksek viskoziteli
(> 20 cps) çeşitli mürekkep formulasyonları kullanılabilir.
Dijital baskıda boyarmadde penetrasyonunu artırmak, haslık özelliklerini
geliştirmek ve renk verimi yüksek,
parlak baskılar elde etmek için tekstil
mamulünün baskıya hazırlanması
gerekmektedir. Bu amaçla baskı
işleminden önce kumaş ön işleme tabi
tutularak temizlenir ve hidrofil hale
getirilir.

Baskı aşamasına geçildiğinde ise; yüksek çözünürlükte olan görselin birebir
basılmasında, kullanılan dijital baskı
makinesinin yanı sıra baskı patının ve
boyaların seçimi oldukça önemlidir.
Farklı tekstil yüzeylerinde aynı kaliteyi
yakalamak için doğru zeminde doğru
boyanın seçilmesi gerekmektedir.
Günümüzde asit, reaktif, dispers ve
pigment boyalarla çok çeşitli tekstil mamulleri üzerine baskı yapılabilmektedir.
Selülozik kumaşların reaktif ink- jet
baskıcılığında iki aşamalı olarak
işlem gerçekleştirilir. Ön işlem olarak
kıvamlaştırıcı ve kimyasalları içeren
çözelti kumaşa uygulanır, ardından
sadece boyarmaddeyi içeren mürekkeple baskı yapılır. Kıvamlaştırıcı
olarak, reaktif klasik baskılarda büyük
çoğunlukla; ink jet baskı ön işlemlerinde ise neredeyse tamamen alginatlar
kullanılmaktadır. Renk verimi ve
haslık değerleri açısından ink jet baskı
yapılacak olan kumaşların ön işlemleri
için en uygun kıvamlaştırıcı tipi yüksek
viskoz alginatlardır.
Asit boyarmaddeleri yapısında amino
grup bulunduran poliamid, yün ve ipek
gibi protein esaslı elyafa iyonik ya
da elektrostatik çekim kuvvetleri ile
bağlanır. Dijital baskı öncesindeki ön
işlem prosesi içinde asit donör ve guar
tipi kıvamlaştıcı madde kullanılmalıdır.
İşlem adımlarında ön işlem ve yıkama
prosesleri konvansiyonel asit baskı ile

benzerlik göstermektedir.
Dispers ink jet boyaları, transfer ve
direk ink-jet baskı sistemleri için ikiye
ayrılmaktadır.
Dijital transfer baskıda, tasarlanan desen özel transfer kağıdına dijital baskı
makinesinde basılır. Transfer kâğıdına
baskı yapılan desen ardından bir ısı
presi (210 °C 30 sn) ile polyester esaslı yüzeye aktarılır. Bu şekilde transfer
işlemi gerçekleştirilmiş olur. Ön işlem
ve durulama işlemine gerek yoktur.
Dijital direkt baskıda, ön işlemli kumaş üzerine direkt olarak dijital baskı
makinelerinde baskı yapılır. Bu metod
sayesinde transfer kağıdı ortadan
kaldırılmış olur. Bu sayede transfer
kâğıdına baskı yapılırken oluşan
kağıda kafa sürtmeleri gibi sıkıntılar
ortadan kalkmış olur. Ayrıca yıkama
işlemine gerek yoktur.
Pigment boyalar değişik kumaş baskı
varyasyonlarında kullanılmakla birlikte genel olarak pamuk ve pamuk /
polyester kumaş baskılarda kullanılır.
Pigment boyaların en önemli özelliği,
kumaşta ön-işlem ya da son-işlem
gerektirmemesidir.

Türkiye’de dijital baskı
yaygınlaşıyor

Günümüzde dijital baskının sunduğu
kısa üretim süreleri, desende çeşitlilik,
yüksek tekrarlanabilirlik, azalan stok
ve stok riskleri gibi avantajlarla pazar

taleplerinin getirdiği kaçınılmaz bir
strateji olarak konvansiyonel baskı pazarı üreticileri de dijital baskı çözümlerine odaklanmış durumdadır. Özellikle
modadaki hızlı hareket ve sezonların
ikiden dörde çıkması, varyant boylarının kısalması üreticiler için dijital baskıyı kaçınılmaz kılmaktadır.
Güncel verilere göre Türkiye pazarında
kurulu endüstriyel üretim amaçlı 100
adet dijital baskı makinesi mevcuttur.
Bu dijital baskı makinelerden 75’i
pamuklu baskı için, 23’ü sadece dispers
baskı için, 2 tanesi ise asit baskı için
kullanılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de
kurulu olan dijital baskı makinelerinin
üreticilere göre dağılımı incelendiğinde;54 Reggiani, 20 MS, 13 Robustelli,
12 Konica, 3 Durst şeklindedir.
Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla dijital baskı teknolojisindeki ve
kimyasal maddelerdeki ar-ge çalışmalarıyla tek bir hat üzerinde kumaşın
ön hazırlık, baskı, yıkama, kurutma ve
ambalajma işlemlerinin gerçekleşmesi
çalışmalarına devam edilmektedir. Türkiye, bu alandaki son yatırımlar, dijital
baskı kalitesinin ve yüksek kapasiteli
dijital baskı sistemlerinin kullanımının
artmasıyla global hazır giyim markalarının önemli bir tedarikçisi haline
gelmiştir.
Referanslar:
1- John Provost, Mike Freche, Ulrike Hees,
Michael Kluge, Juergen Weiser, Ink-Textile
Interactions in Ink Jet Printing-The Role of
Pretreatments, BASF
2-Prof.Dr.Abbas Yurdakul, Boya Baskı Esasları, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon
Araştırma Merkezi Yayını,2006
3-Digital Textile Printing&Sawgrass M-TT
Ink/ www.it-strategies.com
4-Hitoshi Ujiie, Philadelphia University, Digital Inkjet Fabric Printing
5-Julia Moltchanova, Digital Textile Printing
Bachelor’s thesis,2011
6-Dr John Provost, Ink Jet Prıntıng On
Textıles
8-Mr. Paolo Milini, The New Era Of Professional Digital Textile Printing, MS Digital Printing
Machines
9-www.fespa.com
10- www.naturatekstil.com
11- www.aslitekstil.com.tr
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MONNA LISA
HIZ VE KALİTEDE
İDDİALI

Kaliteli dijital baskı için
makine kafaları ile boyaların
uyumluluğu da önem taşıyor.
Robustelli firmasının geliştirdiği
Monna Lisa makinesi de bu konuda
oldukça iddialı bir ürün olarak
karşımıza çıkıyor
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BS Tekstil Dijital Baskı Sistemleri Firması Genel Müdürü
Zafer Kale İtalyan Robustelli,
Fortex ve Japon Epson markaları ile
devamlı olarak dijital baskı teknolojilerindeki gelişmeleri takip ettiklerini
belirtiyor. Kafa teknolojileri ile birlikte
“İnk Jet Boya” tekniklerinin de hızla
geliştiğini gördüklerini belirten Kale, iyi
bir baskı kalitesi elde edebilmek için ön
işlem optimumunun düşünüldüğünden
daha fazla önem kazandığına dikkat
çekiyor. Firma olarak bu konuda kimya
firmaları ile işbirliği içinde çalıştıklarını
ifade eden Kale, günde 24 saat yüksek
kalitede baskı yapabilen Robustelli
Monna Lisa ve Epson kafaları ile birlikte
Epson –Genesta mürekkeplerini kullandıklarını belirtiyor. Kafa ve mürekkep
uyumluluğunun mükemmele yakın
olması Monna Lisa baskı makinesini hız
ve kalitede erişilmez bir noktaya taşıdığını belirten Kale, Monna Lisa dijital
baskı makinesinin piyasada sunulan bütün RIP yazılımlarıyla çalıştırılabildiğini
söylüyor. Monna Lisa’nın kendi CAD ve
RIP yazılımının olmadığını belirten Kale,

“Yazılım seçimini, arzu edilen baskı
kalitesi, konturlar, yüzey düzgünlüğü,
penetrasyon ve renk verimliliğini birebir etkiliyor. Dijital baskı makinesinin
çalışabilirliğini kafa teknolojisi kadar
boya teknolojisi de etkiliyor. Monna
Lisa’nın 4 ile 26 piko litre küçüklüğünde
damla püskürttüğünü düşünürsek,
kullanılan boyaların ne derece ince
öğütülmüş ve filtrelenmiş olduğunu
görebiliriz” diyor.
Uzun metrajlarda dijital baskının klasik
baskıya göre daha pahalı olduğunu
belirten Zafer Kale, dolayısıyla ev tekstilinde dijital baskının maliyet konusunda dezavantaj sağladığına değiniyor.
Artan üretim makineleri sayesinde PES
direk baskı oranın da arttığına değinen Kale, “Kumaş kalitesindeki geniş
yelpaze, yüksek haslıklar, daha fazla
alta geçiş direk baskıyı kaçınılmaz hale
getiriyor. Tabi bunun yanında sistem
kolaylığı sayesinde süblime baskı her
zaman mevcut olacaktır. Gözlemlediğimiz kadarıyla süblime baskının yoğun
olduğu Kore’de direk baskı makine
sayıları artıyor” diyor. Epson işbirliği
ile geliştirilen Monna Lisa kafa teknolojilerini yakından takip ederek, test
ettiklerini ifade eden Kale, bu doğrultuda devamlı yeni boya reçeteleri ve ön
işlem reçeteleri üzerinde çalıştıklarını
söylüyor. Tekstil dijital baskı konusunda
daha yolun başında olduklarını belirten
Kale, gelecek yıllarda bu konuda çok
hızlı gelişmeler beklediklerini söylüyor.

Zafer Kale
DBS Tekstil Dijital Baskı Sistemleri
Genel Müdürü
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konumlanacağına kanaat getirdik. Son
3 yıldaki dijital tekstil makineleri satış
rakamlarındaki artış da, bu öngörünün
doğruluğunu vurguluyor” diyor.

En uzun ve kapsamlı garanti

Serra Saatçioğlu Yıldız
Saatçioğlu Dış Tic. Paz. Direktörü

DURST’TAN ÇOK
YÖNLÜ YAKLAŞIM

Durst Dijital Baskı Makineleri’nin
Türkiye temsilciliğini yapan
Saatçioğlu firması, süblime
baskı makineleri ile başladığı
tekstil yolculuğuna, rotasyon
makinelerine alternatif hız ve
kalitede üretim gerçekleştiren
“direkt dijital tekstil baskı”
sistemleriyle devam ediyor.

D

ijital baskı konusunda önemli
uluslararası markalardan
biri olan Durst Dijital Baskı
Makineleri’nin Türkiye temsilciliğini
yapan Saatçioğlu Dış Ticaret Firması,
süblime baskı makineleri ile başladığı
tekstil yolculuğuna, rotasyon makinelerine alternatif hız ve kalitede üretim
gerçekleştiren “direkt dijital tekstil
baskı” sistemleriyle devam ediyor.
Saatçioğlu Dış Ticaret Pazarlama
Direktörü Serra Saatçioğlu Yıldız, 2011
yılında Barselona’da gerçekleştirilen
“ITMA Fuarı”nın dijital baskı konusunda
bir değişimin habercisi olduğuna dikkat
çekiyor. Bu değişimin dünyada tekstil
trendlerindeki çeşitliliğin artmasını,
terminlerin kısalmasını ve adetlerin
azalmasını öngördüğünü belirten Yıldız,
“Bu saptamadan yola çıkarak, firma olarak dijital baskı teknolojilerinin tekstil
sektöründe gittikçe artan bir değer ile

Firma olarak teknik servis hizmetini
çok önemsediklerini belirten Yıldız, bu
noktanın farklılık yarattığını düşündükleri kriterlerin başında geldiğini
söylüyor. Dijital baskı makineleri için,
3 ayrı tipte mürekkep tedariki gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, “Koton,
karışım ve örme kumaşlar için reaktif
mürekkepler, polyester ve türevi için
disperse mürekkepler, transfer için de
dye-sub süblime mürekkeplerin tedarikini sağlıyoruz. Yazılım konusunda,
dijital tekstil baskı alanında ergonomik
ve esnek çözümler sağlayan, ‘Wasatch’
tekstil yazılım sistemlerinin pazarlama
faaliyetlerini yürütüyoruz. Wasatch,
dijital tekstil baskı parametrelerini
başarı ile kodlayan, yenilikçi ve kolay
kullanım özelliği ile oldukça talep gören
bir yazılım programı konumunda” diye
ifade ediyor. Temsilciliklerini sürdürdükleri Durst Baskı Makineleri ile tek
noktadan tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek bir çözüm ağı yarattıklarını ifade
eden Yıldız, “Sektördeki temel problem olan; mürekkep, makine ve kafa
konusunda farklı kaynaklarla muhatap
olma ve çoğu zaman çözüm bulamama
sorunsalından hareketle; makine satış,
mürekkep tedariki ve teknik servis
hizmeti konusunda tek bir kaynaktan
hizmet sağlamayı hedefledik. Buna göre
kullanıcı, baskı kafası veya makineye
ilişkin problemlerde sadece tek bir
kaynaktan aldığı destek ve garanti ile
aksamalara mahal vermeden üretimini
gerçekleştirebilecek” diyerek bu anlamda sektörde en uzun ve en kapsamlı
garantiyi veren kuruluş olduklarına
dikkat çekiyor. Yıldız, “Ayrıca direkt
dijital tekstil baskı alanında mümessilliğini yürüttüğümüz Durst Kappa 180 ve
Durst Kappa 320 tekstil makinelerinin
kafa garantilerinin yanı sıra, mürekkep
atış gözenekleri (nozzle) tıkanan kafalar
için de, temizleme ve kafa açma hizmeti
de tarafımızca veriliyor” diyor.
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Ar-Ge çalışmaları
yaparak yeni teknikler
araştıran Tekstil dijital
baskı makineleri
üreticisi Reggiani,
firma yetkilileri dijital
baskının gelecekte
vazgeçilmez bir
noktaya tırmanacağını
öngörüyor.

REGGIANI’DEN
YENİ TEKNİKLER

D

ijital tekstil makine üreticisi
İtalyan Reggiani firması 8,
16 ve 32 kafa olmak üzere üç
değişik sistemde makine üretiyor. Reggiani makinelerinin Türkiye Temsilcisi
Ritmo Tekstil Firması adına Naili Bilol,
dijital baskı makinelerinin 5 seneye
kadar rotasyon sistemi ile baskı
yapılmasına son vereceği öngörüsünde
bulunuyor. Dijital
baskı makine üreticilerinin kendine
özgü patenleri
olduğunu belirten
Bilol, “Örneğin geçmişte
kumaş baskı makinesi üreten
firmaların aynı zamanda kağıt,
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cam, pvc veya deri üzerine baskı yapabilen makineler üretmeye başladıklarını
görüyoruz. Makine yazılımlarının da tamamen patentli olması gerekiyor. Reggiani olarak biz bu yazılımların kullanım
haklarını makine alıcılarına veriyoruz.
Bunun yanı sıra yine desen sistemleri ile
ilgili olarak 16 desen firması ile çalışıyoruz” diyor.
Firma olarak 6 ay içinde PES baskıda
hem dijitali, hem de süblimasyon baskıyı
aynı makinede yapma olanağına sahip
olacaklarını belirten Naili Bilol, gerek
polyester üzerine direkt baskı, gerekse
de aynı makine de kağıt basıp polyester
üzerine transferi gerçekleştireceklerini
söylüyor. Dijital baskı makinelerinde kafanın çok önemli olduğuna vurgu yapan
Bilol, ürettikleri makinelerin kafalarının
bu konuda dünyanın en önemli firmalarından olan Kyocera firmasının garantisinde olduğuna dikkat çekiyor. Genelde
Türkiye’de baskı konusunda hız üzerine
odaklanıldığını belirten Bilol, Fransa,
Almanya, İtalya ve İspanya gibi Avrupa
ülkelerinde ise daha çok renk ve kalite
üzerine odaklanıldığına dikkat çekiyor.
Kalite ve hızı aynı anda elde etmenin
mümkün olmadığını belirten Bilol, Türkiye’deki firmaların parlaklık ve derinlik
üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini
vurguluyor. Türkiye’nin dijital baskı
ile üretim yapılan çok önemli bir ülke
konumuna gelmeye başladığını da belirten Bilol, dijital baskı ile firmaların işçi
adetleri ve şablon dairelerinden arınmış
olmalarının önemine vurgu yapıyor.
Naili Bilol, dijital baskının gelecekte
vazgeçilmez bir noktaya tırmanacağını
öngörüyor. Firma olarak sürekli olarak
Ar-Ge çalışmalarına destek verdiklerini
belirten Bilol, bu çalışmalar ışığında
yeni kurutma teknikleri, yeni kafalar
ve yeni boyar maddelerin denendiğini
belirtiyor.

dosya

MS’DEN ROTASYONA
RAKİP TEKNOLOJİ:
LARIO
MS firmasının Lario olarak
adlandırdığı yeni dijital baskı
makinesi, dakikada 70 metre baskı
yapabilmesi ile dikkat çekiyor.
Sürekli yenilikçi ürünler ile hizmet
veren firmanın ürettigi makineler
birçok ezberi bozacak nitelikte.

T

ekstil dijital baskı makineleri konusunda dünyada önemli bir yerde bulunan MS firması, İtalya’da
3 nesildir tekstil makineleri üretiyor. Son
10 yıldır tekstil dijital baskı makineleri
de üreten firma, 140 metrekare’den
(saatte)14 bin 400 metrekareye (saatte)
kadar hizmet veren makineler üretiyor.
Türkiye’de MS firmasının 30’un üzerinde
dijital tekstil makinesi olduğunu belirten
MS Türkiye Genel Müdürü Cenk Elkatip,
firmanın her ay 15 dijital baskı makinesi
ürettiğine dikkat çekiyor. Firmalarının
Lario olarak adlandırdıkları yeni bir dijital tekstil makinesi üreterek, rotasyon
tekniğine rakip olduğuna değinen Cenk
Elkatip, sözünü ettikleri makinenin
dakikada 70 metre baskı yapabildiğine
dikkat çekiyor. Bunun dışında dakikada
10 metre baskı yapabilen JPK serisi olarak adlandırdıkları makineler ürettikleri-

ni belirten Elkatip, “Bunun yanı sıra düşük
hızlarda saatte 200 ile 400 metre baskı
yapabilen JP5, JP6,JP7 gibi makineler
ürettiklerini belirtiyor” diyor.
Elkatip, “Dünyada çok büyük tekstil firmalarının baskı işlerini dijital yöntemlere
kaydırdığını görüyoruz. Tekstil firmalarının artık daha fazla koleksiyon ve daha
az metrajlı üretimler yapmaları da bunda
önemli bir etken. Bunun yanında dijital
baskı sistemlerinin çevre sağlığı için de
önemli avantajları bulunuyor. Ayrıca ev
tekstil sektörünün tamamen dijital baskıya döndüğünü görüyoruz” diyor.

Türkiye, dijital baskıda üçüncü

Türkiye’nin dijital baskı konusunda
dünyada ilk 3’ün içerisinde yer aldığını
belirten Elkatip, sıralamayı İtalya, Brezilya
ve Türkiye olarak aktarıyor. Firma olarak
yazılımları da kendi bünyelerinde ürettiklerini belirten Elkatip, boya konusunda
da bir boya firması ile ortaklık düzeyinde
görüştüklerini belirtiyor. MS’in makinelerinde rekabete açık boya sistemini tercih
ettiğini belirten Elkatip, MS olarak kendi
yazılım firmamız ve bünyemizde elektronik firmamız var. Bunların yanında bütün
kartlarımızı kendimiz yapıyoruz. Boya
konusunda da bir boya firması ile ortaklık
konusunda konuşuyoruz. MS makinelerini
açık boya sistemi ile satıyoruz. Çünkü bu

Cenk Elkatip
MS Türkiye Genel Müdürü

konuda ciddi rekabet söz konusu. MS
makinelerini sattığımız yerlerde rekabete açık boya sistemi ile tüketicilere
bu şansı sağlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza da devam ediyoruz” şeklinde
konuşuyoruz.
Cenk Elkatip, PES baskıda dijital mi,
yoksa PES süblimasyon baskı mı ön
plana çıkacak? Sorumuza da şöyle
yanıt veriyor: “Direkt daha iyi penetrasyon, daha iyi bir tuşe gibi avantajlar
sağlıyor. Sublimenin ise daha az yatırım
daha ucuz ve az kullanılan boya gibi
avantajları var. İnsanlar yerine göre
mesela yatırım kapasitesi düşük olan
yerlerin hepsi süblimeye yöneliyor.
Bunların sayısı arttıkça süblime
pazarında bir büyüme olacak. Şu anda
dijitalde yüzde 70 süblime yüzde 30
direkt baskı söz konusu. Direkt baskı
fiyatlarının da aşağı inmesi ile bu oran
direkt baskı lehine değişecek.”
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YÖN ETMEK

BAŞARILI ŞİRKET
YÖNETİMİ NASIL OLUR?

Y

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

Şirketlerin başarılı bir şekilde
yönetilebilmesi ve vizyonları
doğrultusunda gelişebilmesi için
bazı temel kıstaslara uyulması
gerekiyor. Bu yazımızda da
yönetim işlevini hem bilimsel,
hem de pratik yönleriyle
irdeleyerek, yönetimde bilginin
önemine dikkat çekeceğiz.
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önetmek öyle bir meslek ki
hiçbir uzmanlığı olmasa da
birçok insan tarafından yerine
getiriliyor. Örneğin uzman olmayan
hiçbirimiz bir göz ameliyatı yapmaya
kalkışamayız, ama yeri geldiğinde
bırakın bir işletmeyi, koca ülkeyi
bile “yönetir”, hatta birkaç dakikada
kurtarırız da. Ülkenin yönetimi bu
köşenin konusu değil. Ancak işletmelerin yönetimi konusunda belirli
periyodlarla bu köşede sizlerle sohbet edeceğiz. Yönetim işlevini hem
bilimsel, hem de pratik yönleriyle
irdeleyeceğimiz köşemize, yönetimde
bilginin önemine değinerek başlangıç
yapıyoruz.

Bilginin tanımı değişiyor

Öncelikle “Bilgi nedir?” bunu biraz
inceleyelim. Çünkü değişen dünyada
bilginin de tanımı değişmiş bulunuyor. Web sayfalarında, gazete sayfalarında, kitap ya da ansiklopedilerde
yazılı olan şeylere günümüzde artık
bilgi değil, yalnızca enformasyon
deniliyor. Bilgi ise insanın kafasında
olan eformasyonlar olarak tanımlanıyor. Başka bir deyişle; “internette
her türlü “enformasyon”a kolayca
ulaşabildiğimiz için ya da koca bir
kütüphaneye sahip olduğumuz için
bilgi konusunu çözmüş sayılmayız.
Bütün bu kaynaklardan kafamızın
içine ne yerleştirmişsek ancak o kadar bilgiliyiz demektir. Hatta bu bile
yeterli değildir. Bu bilgiyi kullanmamız da gerekli. Kafamızın içinde olsa
bile kullanılmayan bilginin kime ne
faydası vardır ki? İster ilk–orta öğretimden ister üniversitelerden, ister

dünyanın parasını ödeyerek gidilen
seminer ya da konferanslardan
elde edilmiş olsun, bilgiler hayatta
ve işletmelerde kullanılmalıdır ki
değer üretsin.

Yok edici rekabet revaçta

Kullanılan bilginin güncel olduğundan da emin olmak gerekir. Çünkü
bilgi toplumu olma aşamasında olduğumuz bu günlerde bilgi de hızla değişime uğruyor. Bugün doğruluğundan emin olduğumuz bir bilgi yarın
saçma bir şey haline gelebiliyor, ya
da bir fakülteyi bitirerek bir meslek
edinmiş, belirli bir bilgi seviyesine
gelmiş bir insan, mesleği ve bilgileriyle ilgili değişim ve yenilikleri dörtbeş yıl içinde yeterince izlemezse o
mesleği kaybetmiş olabiliyor. Bazı
mesleklerde söz konusu bu zaman
belki aylarla ifade edilebiliyor.
Yönetim mesleğine de bu açıdan
bakacak olursak, bu mesleğin hızla
değişen bir bilim dalı olduğunu
rahatlıkla görebiliriz. Son 25 yıldan
önceki zamanlara bir göz atalım;
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye
gibi “geri kalmışlıktan” “gelişmekte
olan ülkeler” sınıfına geçmekte olan
ya da tarım ülkesi olmaktan sanayi
ülkesi olmak yolunda ilerleyen
bir konjonktürde, iş insanlarımızın başarılı olmaları için yönetim
işlevine bilimsel yaklaşmaları çok
da gerekmeyebiliyordu. İş adamlarımızın zeki, çalışkan, cesur ve
atılımcı (müteşebbis) olmaları,
başarılı olmaları için yeterli olabiliyordu. Belki de hiç öğrenim görmemiş bir çok başarılı iş adamımızın

Hayır, uzman olmak zorunda değil.
Ancak bilgi sahibi olmak zorunda. Bir
iş adamı yönetimin bütün süreçlerinde bilimsel yöntemlerin var olduğunu
bilmeli, bunları aramalı, bulmalı ve
kullanmalı. Elbette ki bunu yaparken
uzmanlardan yararlanacak, işletme
içinde yine bilimsel yöntemler kullanarak doğru uzmanları doğru görevlere atayacak. Gerektiğinde işletme
dışındaki uzmanlardan danışmanlık
hizmetleri satın alacak.
Hangi yolla olursa olsun yukarıda
dile getirildiği gibi iş adamlarımızın
ilk önce bunun gerekliliğinin farkında
olması gerekiyor. Artık zekamıza,
cesaretimize güvenerek ya da
“Bu işyerini bu hale biz nasıl getirdiysek öyle de devam ederiz” diyerek
el yordamıyla işlerimizi yönetirsek,
günümüz dünyasında başarılı olmak
belki çok çok şanslı olmakla
mümkün olabilir. Tabii ki işimizi şansa
bırakıyorsak.

“Biz köprüde tuz satarak, sırtımızda
küfe taşıyarak bu noktalara geldik”
türünden haklı övünme cümlelerini
bir çoğumuz duymuşuzdur. Ancak
unutmamak gerekir ki o zamanlar
ne dünya bugünkü dünya idi, ne de
rekabet bugünkü gibiydi. Günümüzde rakipler birbirlerinden salt pazar
payı kapmakla kalmıyor, birbirlerini
de yok ediyorlar. Buna günümüz yönetim bilimcileri “yok edici rekabet”
diyor. Üstelik günümüz dünyasında
bu rekabet ülke sınırlarını da aşıyor
ve işletmeler bütün bir dünya ile
boğuşmak zorunda kalıyor. Durum
böyle olunca bir iş adamının başarısı
için yukarıda saydığımız özellikler
yetmiyor artık. Yani günümüzde iş
adamlarımız yine zeki, çalışkan, gözü
pek ve atılımcı olması gerekiyor. Ama
bütün bunlar yeterli değil. İş adamlarının, hızla “Bilgi Toplumu” çağına girmekte olan ve globalleşen bugünkü
dünyaya ayak uydurabilmeleri için
her şeyden önce bilgiye gereksinimleri var.

Bilimsel yöntemler
ön plana çıkıyor

Rekabet denildiğinde ilk akla gelen
şey “Stratejik Yönetim”dir. Stratejik
yönetim de bilgi gerektiren bir süreçtir. İşletmede var olan çeşitli sistem
ve süreçlerin analiz edilmesinin,
kuvvetli ve zayıf yönlerin, fırsat ve
tehditlerin belirlenmesinin bilimsel yöntemleri bulunuyor. Strateji
dışında insan kaynakları yönetimi,
süreçlerin yönetimi, çevre yönetimi,
müşteri yönetimi, tedarik yönetimi,
makine ve enerji yönetimi, finans
yönetimi gibi diğer bütün konularda
da bilimsel yöntemler söz konusu.
(Bu konuların her birine ilerleyen dönemlerde hazırlayacağımız yazılarda
ayrı ayrı değinmeye çalışacağız.)
Günümüz yöneticileri artık zekalarına güvenmek yerine bu yöntemleri
kullanmak zorunda.
Peki bir iş adamı ve yönetici bütün bu
konularda uzman olmak zorunda mı?

Şirket yönetiminde bilgi sahibi
olmak kadar bu birikimin
kullanılması da önemli bir konu.
İster ilk–orta öğretimden, ister
üniversitelerden, ister gidilen
seminer ya da konferanslardan
elde edilmiş olsun, bilgiler,
hayatta ve işletmelerde
kullanıldığı sürece bir değer
yaratır.

Gelecek sayıda çalışanların
performanslarının artırılması
konusuna değineceğiz.
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ekonomik göstergeler

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

Ocak

2003		
2004
3,77
2005
-0,41
2006
1,96
2007
-0,05
2008
0,42
2009
0,23
2010
0,58
2011
2,36
2012
0,38
2013
-0,18

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2,20
0,21
0,11
0,26
0,95
2,56
1,17
1,66
1,72
-0,09
-0,13

1,73
0,59
1,26
0,25
0,97
3,17
0,29
1,94
1,22
0,36
0,81

-0,82
2,27
1,21
1,94
0,80
4,50
0,65
2,35
0,61
0,08
-0,51

-0,98
4,54
0,20
2,77
0,39
2,12
-0,05
-1,15
0,15
0,53
1,00

-0,24
0,80
-0,48
4,02
-0,11
0,32
0,94
-0,50
0,01
-1,49

0,36
-0,74
-0,74
0,86
0,06
1,25
-0,71
-0,16
-0,03
-0,31

0,54
0,97
1,04
-0,75
0,85
-2,34
0,42
1,15
1,76
0,26

-0,09
0,72
0,78
-0,23
1,02
-0,90
0,62
0,51
1,55
1,03

1,06
2,47
0,68
0,45
-0,13
0,57
0,28
1,21
1,60
0,17

2,12
0,00
-0,95
-0,29
0,89
-0,03
1,29
-0,31
0,65
1,66

0,47
-1,08
-0,04
-0,12
0,15
-3,54
0,66
1,31
1,00
-0,12

Tüketici Fiyatları Aylık Değişim (%)
Yıl/Ay
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

0,66
0,55
0,75
1,00
0,80
0,29
1,85
0,41
0,56
1,65

1,54
0,52
0,02
0,22
0,43
1,29
-0,34
1,45
0,73
0,56
0,30

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

0,99
0,49
0,71
1,34
1,21
1,68
0,02
0,60
0,87
1,52
0,42

0,96
0,44
0,92
1,88
0,50
1,49
0,64
-0,36
2,42
-0,21
0,15

0,08
-0,14
0,10
0,34
-0,24
-0,36
0,11
-0,56
-1,43
-0,90

-0,19
0,47
-0,57
0,85
-0,73
0,58
0,25
-0,48
-0,41
-0,23

0,16
0,77
0,85
-0,44
0,02
-0,24
-0,30
0,40
0,73
0,56

1,35
0,94
1,02
1,29
1,03
0,45
0,39
1,23
0,75
1,03

0,92
2,24
1,79
1,27
1,81
2,60
2,41
1,83
3,27
1,96

1,27
1,32
1,40
1,29
1,95
0,83
1,27
0,03
1,73
0,38

0,43
0,32
0,42
0,23
0,22
-0,41
0,53
-0,30
0,58
0,38

Aylık Sanayi Üretim Endeksi Değişim Oranları (%)
(2010=100) (Takvim Etkisinden Arındırılmış)
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İmalat Sanayi Aylık Kapasite Kullanım Oranları (%)
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