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ÖRSAD Ailesi olarak, bizler 
ülkemize ve İstanbul’ a yakışır, 
bir projenin, yani organize 
sanayi sitesi ile ilgili çalışma-

larımızı başlatmış olmanın, mutluluğunu 
sizlerle paylaşmaktan gurur duymaktayım.

Projemizde, emek yoğun sektörlerdeki, 
yatırımların, arazi, inşaat maliyetlerini 
azaltarak, yatırımcıların, mevcut finans-
man, imkanlarının da, doğrudan üretime 
yönlendirilmesi gerektiğini, ve ülke gene-
linde, istihdam artışını sağlayarak, huzurlu 
ve sağlıklı bir ortamda, işlerimizde daha 
da başarılı olmak için çalışmalar yaptı-
ğımızı, sizlerin görmesini ve yine sizler  
tarafından bilinmesini isterim. Kısaca bu 
konuyla ilgili (organize sanayi sitesi) bilgi 
verecek olursam;

Büyük bir inançla yola çıkarak ve çarpık 
sanayileşmeyi ortadan kaldırarak, daha 
modern binalarda, iş sağlığı ve güven-
cesiyle birlikte uyumlu bir proje ger-
çekleştirmek için, TOKİ ve Büyükşehir 
Belediyesi’ne başvurduk ve anahtar 
teslimi ve sembolik bir kira karşılığında 
destek istedik.

Böyle bir çalışma elbette’ ki  ülke eko-
nomisine kazanç yaratacağı gibi, eldeki 
mevcut kaynaklarında, doğrudan üretime 
aktarılması konusunda yapmaya çalıştığı-
mız girişimlere de vesile olmaktadır.

ÖRSAD olarak, öncelikli düşüncemiz, 
sizlere, çok geniş yelpazeye yayılan, iş 
fırsatları, iş dostu bir çevre ve her geçen 
gün başarısı artan, bir kültürel ortam 
sunmaktır.

Bu konuyu, yönetim kurulumuz detaylı 
inceleyerek çalışmalarını titizlikle sürdür-
mektedir. Bizler örme sanayicileri olarak, 
artık hak ettiğimiz gibi, daha çağdaş ve 
daha modern yerlerde üretimlerimizi 
gerçekleştirmeliyiz ki, hem ülke ekono-
misine, hem de işletmelerimizle birlik-
te, personelimize ciddi katma değerler 
sağlayalım.

Tekstil sektöründe önemli bir yer tutan 
örme kumaş sanayicileri, her şeye rağmen, 
ülkemizde ve komşularımızda meydana 
gelen olumsuzluklara rağmen, üretimde 
ve ihracat ta ülkesine ciddi olarak katma 
değer sağlıyorsa, daha uygun çalışma 
alanları içerisinde neler gerçekleştire-
bileceğimizi tahmin etmek sanırım zor 
olmamalı. Bizler örme kumaş sanayicileri 
olarak, hak ettiğimiz teşvik ve yatırımları 
artık almalıyız, ithalat ve ihracat konusun-
da devletimizden bize sahip çıkılmasını 
isteyebilmeliyiz. Her şeye rağmen en kötü 
şartlar altında bile, Türk  ihracatçısı ve 
sanayicisi, 2016 yılı ilk çeyreğinde % 4.8 
büyüme gerçekleştirmiş ve hiçbir zaman 
karamsar olmamış sa, artık bazı şeyleri 
hak ediyor demektir.  2016 yılında bu 
çalışma temposunun hızla devam etmesi. 
Sektörümüze güven getirmiştir. 

DAHA ÇAĞDAŞ VE DAHA MODERN 
YERLERDE ÜRETİMLERİMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ

Fikri Kurt
Örsad Yönetim Kurulu Başkanı

Başyazı

ÖRSAD Ailesi olarak, 
bizler ülkemize ve 
İstanbul’ a yakışır, 
bir projenin, yani 
organize sanayi 
sitesi ile ilgili 
çalışmalarımızı 
başlatmış olmanın, 
mutluluğunu sizlerle 
paylaşmaktan gurur 
duymaktayım.
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Daha kaliteli ve 
katma değerli 
ürünler üretmek 
için, kalifiye eleman 
konusunun bir an 
evvel çözülmesinde 
çok büyük yarar 
vardır.

Sektörümüzde yaşanan sorunla-
rın ardı arkası kesilmezken, tüm 
bunların karşısında, kalifiye eleman 
yetersizliği ve sık sık iş değiştirme 

gereksinimi duyan elemanlarında, değerlen-
dirilmesi ve denetlenmesi görevini ÖRSAD 
olarak ciddi olarak değerlendirmeye başla-
mış bulunmaktayız.  İşini su istimal eden 
ve iş yeri ahlakına ters düşen davranışlarda 
bulunan personelin, işini ciddi olarak yapan 
personelden ayrı tutulması gerekir. 

Bizde ÖRSAD olarak, personelin çalışma 

grafiğini, işletmelerin bizlere sunduğu 
bilgiler doğrultusunda değerlendirerek,  sık 
sık iş yeri değiştiren elemanlar hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamaya 
çalışacağız.

ÖRSAD artık, işletme sahipleri ile beraber 
çalışanlarında mesleki sorumluluk ve güve-
nilirliği açısından önemli olan bu çalışmaya 
çok dikkat ve özen göstermektedir.

Direk üretimi aksatmaya ve kalitenin 
düşmesine neden olacak bu konunun bir 
an evvel ele alınmasının yararlı olacağına 
inanıyoruz.

Yalnız bu konunun değil, mesleki yeterlilik 
ve bonservis gibi konularında ele alınacağı 
çalışmalarında, ÖRSAD içinde ilgili arka-
daşlarımız tarafından çok iyi değerlendirdi-
ğini ve çalışmaların son aşamaya geldiğini 
belirtmek isterim.

Daha kaliteli ve katma değerli ürünler 
üretmek için, kalifiye eleman konusunun 
bir an evvel çözülmesinde çok büyük yarar 
vardır. 

DAHA KALİTELİ 
VE KATMA 
DEĞERLİ ÜRÜNLER 
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ÖRSAD Ailesi olarak, çalışma tempomuzun yükseldiğini, sizlerden aldığımız ener-
jiye ve olumlu eleştirilere borçluyuz. Başarı grafiğimizin yükselmesine katkıda 
bulunan siz değerli üyelerimize layık olmak için elimizden geleni yaptığımızın 
sizler tarafından bilinmesi bizlere gurur vermektedir.

Bu yılın il yarısına şöyle bir baktığımızda, ÖRSAD olarak,  yapılan çalışmaların bir kısmını 
hatırlayacak olursak, örme sektörünün en önemli sorunları olarak göze çarpan, organize 
sanayi sitesi çalışmaları, fuar çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerinde yer alma, eğitim 
konusunda okullarla iş birliği ve malzeme yardımı, personel, işveren bilgilendirme toplan-
tıları ile birlikte kalifiye eleman konusunda yapılan çalışmaların uygulama aşaması gibi 
konularda, çok ciddi yol kat ettiğimizi söyleye biliriz.

Artık ÖRSAD sektörün en önemli sivil toplum kuruluşu olduğunu kanıtlamış ve bu konuda 
yaptığı çalışmaları sizlerle paylaşmaktan daima onur duymuştur.

Örme kumaş sektöründe yaşanan sıkıntılarla beraber, sektörü daha saygın bir yere taşımayı 
görev bilmiş olan ÖRSAD, artık sizlerin sorunlarına da duyarsız kalmayarak, görevini şim-
diye kadar olduğu gibi şimdiden sonrada layıkıyla yapmaya devam edecektir. 

ÖRSAD 
AİLESİ OLARAK

Aşağıda isimleri yer alan danışmanlarımız 
kendi alanlarında sundukları hizmetleri çe-
şitli oranlarda indirimler uygulamaktadırlar. 
Lütfen indirimlerden yararlanmak için lütfen 
ÖRSAD üyesi olduğunuzu belirtin ve indirim 
talep ediniz. 

Danışmanlarımızdan aldığınız hizmetlerden 
memnun kalmadığınızda ya da fiyatlarda 
özel indirim uygulanmadığı takdirde lütfen 
bize haber veriniz.

1- ÖRME TEKNİK DANIŞMANI
“NADİR MUSTAFA ALACA”
Tel: +90 216 372 82 58
GSM: 0533 727 84 66
- Desen çizimi, kumaş tasarımı
- Ar-Ge - Ür-Ge araştırma analizi
- İplik tansiyon kontrol ve ayarı
- May, Çelik, Mekik ayarı
- Kovan, platin tablası tamiri ve merkez ayarları
- Kumaş, iplik analizleri ve boya analizleri

2- MALİ DANIŞMAN
MURAT HOZMAN - EROL UZUN
Telefon : +90 212 546 48 93
Faks : +90 212 546 48 94  
GSM: 0549 546 48 90 (Murat bey)
E-Posta: info@alimdenetim.com
Web: www.alimdenetim.com

3- HUKUK DANIŞMANI
AVUKAT ESAD FATİH BAYAR
0542 544 60 44

4- GRAFİK TASARIM VE 
MATBAA DANIŞMANI
“VİTAMİN DİZAYN”
İNANÇ AKBULAK
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi 3NA25 
Topkapı - İstanbul
Tel: 0212 637 59 59 - 0212 544 73 73
www.vitamindizayn.com 
info@vitamindizayn.com
Firma, grafik tasarım, fotoğraf çekimi, 
katalog çalışmaları gibi alanlarda hizmet 
vermektedir. 

ÖRSAD 
DANIŞMANLARI

Recep Çaymaz
Örsad Genel Sekreteri

Genel Sekreter
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Ümit Karaman
Editör
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Editör

Israrla söylediğim ve üzerinde önemle 
durulması gerektiğine inandığım bir şey 
var, oda tekstil sektörünün ülkemizde ve 
dünyada bir çok alanda ciddi çalışma-

lara imza atmasına rağmen, neden hala üvey 
evlat muamelesi görmeye devam etmesidir

Ekonomide ciddi, ihracatlar gerçekleştiren, 
istihdam ve istikrar gibi ülke için önemli bir 
boşluğu doldurmaya çalışan tekstil sektörü, 
bu yalnızlıktan ve bireysel faaliyetlerden kur-
tarılarak devlet tarafından çok ciddi destek-
lenmelidir ki, Ülkemize, artarak katma değer 
kazandırmaya devam etsin ve dünyada marka 
olmamız için  yatırımlarını ve arge çalışmala-
rını hızlandırsın.

2015 yılında, ülkemiz coğrafyasında çok 
ciddi sıkıntılar yaşanmasına rağmen, Tekstil 
ihracatımızda 10.4, hazır giyim sektöründe 
9.4 oranında, bir gerileme yaşanmıştır. Buna 
rağmen, Ortadoğu ve Rusya daki olumsuz 
gelişmelerin, ihracatımızda daha büyük sıkın-
tılarla  baş başa bırakılmasına rağmen, Türk 
ihracatçısı ve sanayicisi 2016 ilk çeyreğinde  
% 4.8  büyümeyi gerçekleştirerek, hiçbir za-
man karamsar olmamış 2016 yılında da aynı 

performansı göstermeye devam etmiştir.

Buna rağmen bu yıl içinde tekstil ve örme 
sektöründe, birçok firmanın, iflas erteleme 
taleplerini değerlendirecek olursak, Kendi-
lerince, işletmelerini bu yolla koruma altına 
almaya çalışan firmaların dikkatli bir şekilde 
kontrol edilerek, su istimallere yer verilme-
mesi gerekir. Aksi takdirde, hangisinin doğru, 
hangisinin yanlış bir uygulama olduğu konu-
sunda sıkıntı yaşanacağını düşünebilirler.

Burdan yola çıkarak ve tüm sıkıntılara göğüs 
gererek ayakta durmaya çalışan kapasitesi 
dahilinde ihracatını gerçekleştiren, firmalara 
daha ciddi, destek verilmelidir.

Bunca sıkıntılara rağmen, sapla saman bir-
birine karıştırılacak olursa, sektör en büyük 
kötülüğü kendine yapmış olur.

İşte bu yüzden hesaplar en ince ayrıntısı-
na kadar incelenmeli ve ekonomimizin en 
önemli lokomatiflerin den biri olan tekstil 
ile beraber örme sanayi sektörüne, ithalat ve 
ihracat başta olmak üzere daha iyileştirici 
düzenlemeler getirilmelidir. 

2016 İLK YARISI DA 
BİTİYOR ARTIK!

Ümit KARAMAN
Editör
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Eğitim konusunda 
derneğimize yapılan 
başvuruların 
en hızlı şekilde 
değerlendireceğini 
söyleyen Başkan 
Kurt,  ‘’bundan 
sonrası işletme 
sahiplerinin 
sorumluluğundadır’’ 
dedi.

ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt 

Türkiye de, ekonominin lokomotif-
leri hangi sektörlerdir, denildiği 
zaman akla ilk gelenlerden biride 
tekstil sektörüdür. İstihdam ve 

istikrar açısından şöyle bir baktığımızda, 
yan ürünleriyle beraber çok  geniş bir 
yapıya sahip olan bu sektör, bir çok konuda 
sıkıntı yaşamasına rağmen veya sıkıntılara 
göğüs germesine rağmen, kalifiye eleman 
konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır. 
Özellikle üretim aşamasında, yaşanılan bu 
sıkıntı beraberinde alttan eleman yetişme-
diği takdirde, çok büyük sorunlara neden 
olacağını da çok net göstermektedir. Zaman 
zaman işletme yetkilileriyle yaptığımız 
görüşmede, bu konunun birçok sorunun 
önüne geçtiği de ifade edilmektedir. Eğer 
ciddi anlamda çözüm bulunmadığı takdirde 
üretimin azalacağı ve kalitenin kaybolma-
sıyla ekonomik anlamda ciddi zararların söz 
konusu olacağı da ifade edilmektedir.

Tekstil sektörünün devlet tarafından biraz 
daha üstüne düşülerek, kalifiye eleman 
yetiştirme konusu ile beraber yaşadıkla-
rı sorunlara destek verilmesi konusunda 
hem fikir olan işletmecilerin, bu konunun 
meslek okulları başta olmak üzere, sektörel 
dernekler ve akademisyenler tarafından bir 
an evvel ele alınması gerekmektedir.

Kısaca meydana gelen sorunlar neler ol-
maktadır dendiğimizde, okul sanayi işbirli-
ğindeki eksiklik başta olmak üzere, kalifiye 
elemanların yetersizliği ile birlikte, eğitim-
lerin yetersizliği, eğitmenlerin yeterince 
konuya hakim olmamaları, elemanların 
sürekli iş yeri değiştirmeleri, ilgili dernek-
lerin bu konuya gerekli önemi vermemeleri 
olarak değerlendirilmektedir.

ÖRSAD (Örme Kumaş Sanayicileri Derne-
ği) olarak bu konuda yapılan çalışmalara iş-
letmeler tarafından ilgi gösterilmediğini de 
söyleyebiliriz. Bu konuda ÖRSAD Başkanı 
Fikri Kurt’un dergimize yaptığı açıklama-
lar doğrultusunda, daha  önce, Şehit Galip 
Balkar Endüstri Meslek Lisesinde gerçek-

leştirilen eğitim çalışmalarına, sektörde 
çalışanlar tarafından  ilgisiz kalındığı ve bu 
konuda yapılan çalışmaların sona erdirildi-
ğini, söyledi. 

Özellikle sektörel eğitim konusunda ciddi 
çalışmalara imza atan ÖRSAD Başkanı 
Fikri Kurt, daha sonra, eğer bu konuda talep 
geldiği takdirde tekrar Şehit Galip Balkar 
Endüstri Meslek Lisesindeki çalışmaların 
başlatabileceğini ifade etti. 

Başkan Kurt bu konudaki açıklamasın-
da, istemek den ziyade katılımın önemli 
olduğunu ve bununda devamının getirilmesi 
gerektiğini vurguladı.

İşletme sahiplerinin kalifiye eleman konu-
sundaki sıkıntıları dile getirmesinin doğru 
bir şey olduğunu ifade eden Başkan Kurt, 
önemli olan katılımdır dedi. Eğitim konu-
sunda derneğimize yapılan başvuruların en 
hızlı şekilde değerlendireceğini de sözlerine 
ekleyen Başkan Kurt,  bundan sonrası işlet-
me sahiplerinin sorumluluğundadır, dedi. 

Haber
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TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN EN 
BÜYÜK SORUNU KALİFİYE  
ELEMAN!



ALB TEKSTİL 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İPLİK SATIŞI

ALB İÇ-DIŞ 
TİC. TEKSTİLGİYİM

SAN. LTD. ŞTİ.
KONFEKSİYON

İMALATI VE 
İHRACATI

GAZZAL İPLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KALIN FAYN FANTAZİ

İPLİK İMALATI 
VE SATIŞI

ALBA YIKAMA 
TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
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GATHİB Başkanı Sami Ko-
nukoğlu, tekstilin artık ha-
yatın her alanında olduğunu 
belirterek,”Sektörümüz, inovas-

yon ve Ar-Ge ile daha da güçlenecek” dedi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı 
Sami Konukoğlu, tekstilin artık hayatın her 
alanında olduğunu belirterek, “Toplum ha-
yatında bu denli önem taşıtan sektörümüz, 
inavasyon ve Ar-Ge ile daha da güçlene-
cek” dedi.

GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Sami 
Konukoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 
tekstil sektöründe inovasyon ve araştır-
ma-geliştirme konularını görüşmek üzere 
AlmanyaAachen’den gelen ITA Institut Für 
Textiltechnik Der Rwth Aachen University 
(ITA-Aachen) yetkilisi ve ITA-İstanbul 
Tekstil Araştırma, Eğitim Danışmanlık 
(İTA-İstanbul) Genel Müdürü Bayram Ars-
lan ile ITA GMBH Genel Müdürü Markus 
Beckmann’ı ağırladı. 

Konukoğlu, toplantıya ilişkin değerlendir-
mesinde, Almanya’da tekstil ve hammad-
deleri sektörünün önemli kurumlarından 
ITA-Aachen ve ITA-Gmbh yetkilileri ile 
yapılan görüşmelerde, ITA-Aachen’ın 
sektörde sahip olduğu know-how ve tec-
rübelerinin İTA-İstanbul aracılığıyla Türk 
tekstil sektörüne aktarılması konusunun ele 
alındığını söyledi. 

“İTA-İstanbul”un tüm tekstil ve hammad-
deleri ihracatçıları birlikleri ile ITA-Aac-
hen ortaklığında bu amaçla kurulduğunu 
vurgulayan Konukoğlu, Bayram Arslan ve 
Markus Beckmann’ın, ITA-İstanbul’un yeni 
materyaller ve ürünler geliştirilmesi, Ar-Ge 
faaliyetlerine ilişkin testlerin gerçekleşti-
rilmesi ve Ar-Ge danışmanlığı konularında 
sektöre sunacağı katkılara ilişkin bilgi 

verdiklerini kaydetti. Konukoğlu, Türk 
tekstil sektöründe yaşanılan zorlukların 
aşılabilmesi için farklı çözümler ortaya 
konulması gerekliliği üzerinde durduklarını, 
İTA-İstanbul bünyesinde teknik tekstiller 
konusunda önemli çalışmalar gerçekleştir-
meyi planladıklarını belirtti. 

Tekstilde rekabet avantajı sağlayabilmek 
için yeni ürünler ve süreçler geliştirilmesi 
gerektiğini anımsatan Konukoğlu, “Teknik 
tekstillerin yanında geleneksel tekstilimizde 
de yeni yaklaşımlar geliştirilmeli. 

Sektörün gereksinimleri doğrultusunda 
makine verimliliğinin artırılması çalışmaları 
yaralı olacaktır” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin 2023 vizyonu kapsamında 
hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılabil-
mesi için katma değerli üretimin artırılması 
gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, “Sektör 
açısından inovasyon elzem bir konu. İno-
vasyonun disiplinler arası bir süreç olduğu 
gerçeğinden hareketle enerjiden inşaat mal-
zemelerine, otomotivden medikal tekstile 
kadar pek çok alanda tekstil ve hammadde-
leri sektörü çok önemli potansiyele sahip. 

Bu kapsamda, üniversiteler ve diğer 
bilimsel kuruluşlarla işbirliği içinde ortak 
çalışmalar yürütecek olan ITA-İstanbul’dan, 
sektördeki tüm paydaşların entegrasyonu 
ile daha verimli sonuçlar alınabileceğine 
inanıyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep’te tekstil sektörünün gerek üre-
tim gerekse ihracat anlamında önemli bir 
büyüklüğe ulaştığına dikkati çeken Konu-
koğlu, Gaziantep’in bu gelişmelerden en üst 
düzeyde yararlanabilmesi için büyük çaba 
göstereceklerini, sözlerine ekledi. 

TEKSARGE

GATHİB Başkanı Sami Konukoğlu:

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA 
TEKSTİL AR-GE İLE DAHA DA 
GÜÇLENECEK

Tekstilde 
rekabet avantajı 
sağlayabilmek 
için yeni ürünler 
ve süreçler 
geliştirilmesi 
gerektiğini 
anımsatan 
Konukoğlu, 
“Teknik tekstillerin 
yanında geleneksel 
tekstilimizde de 
yeni yaklaşımlar 
geliştirilmeli. 
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MODA ve Hazır 
Giyim Federasyonu 
İftar Yemeği 
Beylikdüzü Tüyap 
Fuar Kongre 
Merkezinde  Rekor 
bir Katılımla 
Gerçekleşti.

2000 kişinin katılımıyla gerçekleşen 
İftar davetinde, Konuşmacılar birlik 
ve beraberlik mesajları verdiler. 
Türkiye genelinde, Kumaş, Tekstil, 

moda , hazır giyim, ve yan sanayileriyle 
beraber 23 sektörel derneğin çatı kuruluşu 
olanı olan, MHGF’ nin iftar yemeğinde  2 
bin  kişi aileleriyle beraber Tüyap Fuar ve 
kongre merkezinde bir araya geldi

Bu yıl gerçekleşen geleneksel iftar yeme-
ği programı MHGF çatısı altında yapıldı. 
İftar davetine, her yıl olduğu gibi bu yılda, 
ÖRSAD ailesi yoğun ilgi gösterdi.

Federasyona İstanbul’daki sekiz sektörel 
derneğin ev sahipliğini gerçekleştirdiği, 
organizasyon da açılış konuşmasını yapan 
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, ‘’İftar 

davetimizde böyle bir  kalabalığı bir arada 
görmekten çok mutluyuz, ülkemizin ve  
sektörümüzün değerlerini ve zenginlik-
lerinin bir arada olması, kardeşliğimizle 
beraber birlik ve beraberliğimizin en iyi 
örneğidir,  Bu beraberliğin İslam alemi ve iş 
dünyasına hayırlar getirmesini dilerim’’diye 
konuştu. 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederas-
yonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan 
Kadıoğlu ise yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: ‘’Bir yandan ülkenin ekonomisine 
katma değer sağlamaya çalışırken, diğer 
yandan, ülkemizin  en büyük sorunlarından 
birini oluşturan, işsizliğin  en önemli çözüm 
noktalarından birinde  yer alan, MHGF ‘nin 
yaptığı çalışmaları ibadet olarak görüyo-
rum’’ dedi.. Kadıoğlu, ‘Bir an önce barış, 

Örsad İftar
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MHGF ÇATISI ALTINDA GERÇEKLEŞEN 

ÖRSAD’IN GELENEKSEL 
İFTAR YEMEĞİNE YOĞUN İLGİ
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sevgi ve huzurun galip gelerek, terörün 
bitmesini, kardeşliğin kazandığı bir Türkiye 
diliyorum, dedi.

İTHİB Başkanı (İstanbul Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçılar Birliği) İsmail Gülle 
ise, MHGF’ile beraber federasyona üye 
dernekleri’ de kutlayarak, burada iftar ye-
meğinde ikibin kişiyi bir araya getirmenin 
hiçte kolay olmadığını ifade etti. Gülle daha 
sonra, konuşmasında duygulu anlar yaşadı 
ve sözlerine şöyle devam etti; ‘’Eğer bura-
da, bu mübarek ramazan ayında, böyle bir 
iftar gerçekleştiriyorsak,  kendilerine borçlu 
olduğumuz şehitlerimiz asla unutulmamalı-
dır. Bu mübarek ramazan ayında ve bu iftar 

soframızda onları bir kez  daha rahmetle 
anıyor ve onlar içinde dua ediyorum’’ dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Eski CHP Millet-
vekili ve uluslararası sektörel platformlarda  
görev yapmış, Umut Oran ise;   Türkiye’nin 
ve dünyanın zor bir durumdan geçtiğini 
ifade ederek, tekstil ve hazır giyimin, terör 
belası karşısında panzehir olan, iş  aş üreten 
ve  sosyal barışı yaratan bir sektör olduğu-
nu vurguladı.

Son olarak, Örme Sanayicileri adına konuş-
ma yapan, (ÖRSAD) Başkanı Fikri Kurt 
da ise birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, 
sektöre  yetkililerce  yeteri kadar ilgi gös-

terilmediğini vurguladı. Her şeye rağmen 
terör belası karşısında sanayici ve iş adamı 
olarak birlik ve beraberlik içinde dimdik 
ayakta olduklarını da vurgulayan Kurt, iş 
adamları olarak öz eleştiri mekanizmasını 
çalıştırarak, daha da iyi şeyler üretecekle-
rini ifade etti. Ayrıca konuşmasında, iflas 
erteleme, çek yasası ve işverenlerin iş 
mahkemeleri karşısında haksız nedenlerden 
dolayı zaman kaybettiklerini de sözlerine 
ekledi. Ekonomist ve televizyoncu, Cem 
Seymen de küresel rekabette Türkiye’nin 
konumunu rakamlarla ortaya koyan bir de-
ğerlendirme sundu. Gecenin finali ise Kars 
yöresinin değerli sanatçılarının, seslendirdi-
ği türkülerle sona erdi. 



Örsad İftar
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ÖRSAD’IN İFTAR YEMEĞİNDEN GÖRÜNTÜLER
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2016 İftar Sponsorları
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ITM 2016 Uluslararası Tekstil maki-
naları fuarı ve eş zamanlı gerçekleşen 
HIGHTEK 2016 Uluslararası Teknik 
Tekstiller ve NONWOMEN fuarı 72 

ülkeden, 1200 katılımcı ve 60.000 in üze-
rinde ziyaretçiyle 1-4 Haziranda TÜYAP 
kongre ve fuar merkezinde gerçekleşti.

Dünyanın, gözünün İstanbul’ da olmasını 
sağlayan ITM 2016 İstanbul fuarı dünyanın 
bir çok ülkesinden ziyaretçi akınına uğradı. 
Pakistan, Hindistan, İran, Rusya, Ukrayna, 
Mısır, Özbekistan, Kore ve daha birçok 
ülkenin katıldığı fuarda yerli ziyaretçilerin 
fazla olması, ülkemizde tekstil sektörünün 
ne kadar geliştiğini ve teknolojiyi ise ne 
kadar yakından takip ettiğini çok net bir 
şekilde ortaya koymuş oldu.

Beklenilenin üstünde ilgi gören fuarda 
katılımcılar sektörel hünerlerini en güzel 
şekilde sergilediler. Ziyaretçilerin yoğun 
ilgi gösterdiği fuar Tekstil sektörün teknolo-
jik gelişmelerin büyüklüğünü de ortaya 
koymuş oldu. 

Fuar
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TEKSTİL SEKTÖRÜ ITM 2016 
İSTANBUL FUARINDA TEKNOLOJİNİN 
HARİKALARINI SUNDU
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ÖRSAD  ITM 2016 Fuarında Sektörünü 
Yalnız Bırakmadı

Örme kumaş sektörünün temsilcisi ko-
numunda olan ÖRSAD (Örme Kumaş 
Sanayicileri Derneği) ında ,standının bulun-
duğu fuarda, Başkan Fikri Kurt sektörüne 
ait standları yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte tek tek dolaşarak bilgi alış verişinde 
bulundu. Sektörde yaşanan sıkıntılarla bir-
likte, ÖRSAD olarak yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi veren Başkan Kurt, ÖRSAD 
olarak bu tür organizasyonlarda daima sek-
törün yanında olacaklarını ifade ederek, çok 
güzel çalışmalara sizlerle birlikte çok güzel 
çalışmalara imza atmak için için dernekle 
irtibatınızı kesmeyin dedi. 



EMİRTEKS /  Hakan Yücel

Bu yıl ITM fuarına genel olarak ürünlerini 
(yeniliklerini)sergileme ihtiyacı olanlar 
katılmış, Uzman firmalar ve konusunda de-
neyimli ziyaretçilerden oluştuğunu görmek-
teyim. Geçen yıla göre katılımcı sayısından 
oldukça memnunuz.

GROZ-BECKERT  / Sadık Poyraz - Metin Yakıcı

ITM 2016 İstanbul fuarına GROZ-BECKER olarak, litespeed modülünün daha gelişmiş olan 
litespeed plus modeli ile katıldık. Bu modülün en büyük özelliği, daha az elektrik tüketimi 
ve daha düşük makine ısısı sağlamış olmasıdır. Bu ürünle birlikte bu cihaz için üretilen iğne-
leri de bu fuarda sergilemiş olduk. Sergilemiş olduğumuz ürün, yuvarlak örmecilerin yoğun 
ilgisini çekti. Bu yıl ITM fuarında, ziyaretçilerin çoğu bilinçli ve düzeyliydi. Yerli müşteri-
lerimiz çoğunlukta olmakla beraber, İran, Özbekistan, Ukrayna ile birlikte Azeri davetlilerde 
standımıza ziyaret edenler arasındaydı.

Pusula Mümessillik - ORİZO / Erkut Tuncel

Bize göre beklenilenin altında bir fuar. Nedenlerinin başında, kom-
şularımızla yaşanan ve komşularımızın yaşadığı sıkıntılar diyebili-
rim. 

Ortadoğu ve Avrupa da yaşanan krizler, bu tür fuarları etkilemek-
tedir. Bunun dışında, Ramazan ayından hemen önceye gelmesi ve 
yaz tatilinin başlaması da etkileyen diğer nedenlerin arasında yer 
almaktadır diye düşünüyorum

Sava Makina / Ahmet Yılmaz

Fuara kadar endişeliydim. Fakat fuardaki atmosferi görünce gerçeği 
söylemek gerekirse rahatladık. Fuardaki ilgi ve siparişler gerçekle-
şirse, sektör adına bu yılın iyi geçeceğini ifade edebilirim. İnsanlara 
daha fazla çeşit ve farklıkla yer almamız için bu tür fuarların bu 
sıklıkta yapılmasını uygun görmüyorum. ÖRSAD makine üretimi 
konusunda üyelerini desteklemeli. Üretime anti damping uygulan-
malı. Özellikle kova konusunda yerli üretimin dışındaki benzerleri-
ne standart vergi konularak yerli üreticilerin önü açılmalı.

Fuar
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FUAR 
RÖPORTAJLARI 
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TERROT / Seçkin Onur Görken

ITMA ile arasının çok yakın olması birazda olsa etkiledi diyebili-
rim. Biz sadece yerimiz belli olsun diye, fazla teferruata girmeden 
yer almayı tercih ettik. Ziyaretçilerimizin çoğunluğu Türkler müşteri 
ve ziyaretçilerden oluşmasına rağmen İran, Pakistan, Mısır ve Özbe-
kistan lı iş adamlarından bizleri ziyaret edenler arasında yer aldı.

Özellikle şunu ifade etmeliyim ki bu yıl beklentilerimizin çok üstün-
de bir fuar gerçekleşti.

TETAŞ  / Orhan Kanmaz

Sektörümüzde son üç yıldır en ençok rağbet gören Singapur 
menşeli,üç iplik ve diğer örgü makinalarını üretmekteyiz. ITM 2016 
Fuarındaki katılımcı ve ziyaretçi sayısından memnunuz. Rakipleri-
mizin jakarı tercih etmesinden dolayı, bayzıc olarak daha ön planda 
olduğumuz için fuardan oldukça memnunuz.

TEKSEL  / Dursun Ferikel

ITMA ile kesişen fuar dönemlerinde sıkıntı yaşamaktayız. Ayrıca 
böyle büyük fuarların sık sık gerçekleşmesi, arge anlamında yorucu 
geçtiği kadar, fuar maliyetleri açısından da düşündürücü olmaktadır. 
TEKSEL geniş bir konsepte sahip firmadır. Bünyesinde, yün örgü, 
triko, çorap, iplik, terbiye sektörünün makinaları ile beraber sarf 
malzemelerini de tedarik etmekteyiz, buda müşterilerimizin bizi 
tercih etmesinin nedenlerinin başında yer almaktadır. Bunu da 
müşterilerimizin gösterdiği yoğun ilgiden çok net görmekteyiz. 
Rusya ve Ortadoğu daki kriz Özbekistan ve İranlı yatırımcıları bize 
yöneltti diyebiliriz. Piyasada sıkıntı mevcut olmasına rağmen, en 
büyük sorun nakit ve çekte yaşanan krizdir diyebilirim.

VAHDET MAKİNE / İbrahim Yıldız 

ITMA fuarıyla arasında az bir zaman farkı olması, ramazan ayı 
ve yaz sezonunu başlaması fuarı etkilemektedir. Ayrıca üç büyük 
tekstil fuarının arka arkaya gelmesi ve bütçelerin zorlanması ayrı 
bir handikap oluşturmaktadır. Yerli müşterilerimizin dışında bu 
yıl, İran Mısır, Hindistan, Özbekistan ağırlıklı ziyaretçilerimizde 
oldukça fazlaydı. Yoğun bir görüşme trafiği yaşandı, bize yansıması 
bir ayı alır. Ülkemizin dışın Dünyadaki yaşanan krizlerden fuarların 
etkilendiğini düşünüyorum.
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Fuar

KERVAN MAKİNA / Ahmet Özel

İTM 2016 İstanbul Fuarı beklenilenin üstünde geçti. Müşterilerimi-
zin çoğunu yerli müşterilerden oluşturduysa da, İran, Mısır, Özbe-
kistan ve Rus işadamları, firmamızı ziyaret edenler arasındaydı.

ITNA  fuarı ile arasındaki zaman farkının kısa olmasıyla birlikte yaz 
ayına ve ramazana denk gelmesi ITM 2016 yı biraz etkilemiş görün-
se de, ziyaretçilerin yüzde yüze yakınını bilgi almak ve incelemek 
için geldiğini, görmek bizim açımızdan çok sevindiriciydi.

SYNERGY/MEMİNGER-İRO
Özkan Koçali

Beklentilerin üstünde bir fuar, ITMA  ile arasının  yakın  olması ve 
yaz ayına  denk  gelmesi  biraz  sıkıntı yaratmış olsa da, katılımcı 
sayısı ve ziyaretçi potansiyelinden memnunuz. Meminger  olarak,  
prestij  anlamında  ITM 2016  İstanbul  fuarında  yer  almaktayız.  
Bu bizim müşterilerimize verdiğimiz  önemi  göstermektedir. 

Fuar gerçekleştirmeden önce katılımcılarla fuarı düzenleyenleri 
detayları  konuşmasını da  önemli  buluyorum.

SOMTEKS  / Alpay Yıldırım 

Fuarın hem katılan firmalar hemde sektör için verimli geçtiğini 
düşünüyorum

ITM 2016 İstanbul Fuarının hem katılan firmalar hemde sektör için 
verimli geçtiğini düşünüyorum. Özellikle İran ve Kuzey Afrika 
ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı oldukça fazlaydı. Santoni olarak 
özellikle yeni nesil süprem örgü makinamıza gösterilen ilgiden 
oldukça memnun kaldık. Ayrıca ilk kez görücüye çıkan interlok ve 
jakar makinalarımız için de olumlu dönüşler aldık. 2016 yılının teks-
til  firmaları için bir hazırlık ve yatırım yılı olacağını düşünüyorum.

RETAŞ / İbrahim EROĞLU

ITM 2016 fuarı, beklentilerimizin çok üzerinde ilgi gördü. ITM 2016 
fuarı, beklentilerimizin çok üzerinde ilgi gördü. Fuar takviminin iyi 
bir tarihte olması ve fuar tanıtımının oldukça başarılı yapılması, bu 
fuara  gerek yurt dışı gerekse yurt içinden oldukça ilgi görmesini 
sağladı. Biz RETAŞ olarak,  bu yıl satışına başladığımız RUNSHAN 
yuvarlak örgü makinası, ziyaretçilerimizden  yoğun ilgi gördü. Bu 
makİna ile ilgili olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca, dünyada kali-
tesi  kabül edilmiş bir marka olan, NAMSEO örgü iğneleri, Türkiye 
pazarında da  her geçen gün söz sahibi olmaya  devam ediyor. Bunun 
yanında SMG iplik fürnisörleri ve mr SİNKER örgü platinleri, pa-
zarda her geçen gün kalitesi ile ön plana çıkmaya başladı. Bu vesile 
ile  ITM 2016 fuarında standımızı ziyaret ederek bizi onurlandı-
ran  bütün firma temsilcilerine  ve dostlarımıza teşekkür ederiz .
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Fuar

İTM 2016 
İSTANBUL 
FUARI ÖRSAD 
ZİYARETLERİ
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ÖRSAD ITM 2016 
İstanbul Fuarında 
Sektörünü Yalnız 
Bırakmadı. 

ITM 2016 Uluslararası Tekstil maki-
naları fuarı ve eş zamanlı gerçekleşen 
HIGHTEK 2016 Uluslararası Teknik 
Tekstiller ve NONWOMEN fuarı 72 

ülkeden, 1200 katılımcı ve 60.000 in üze-
rinde ziyaretçiyle 1-4 Haziranda TÜYAP 
kongre ve fuar merkezinde gerçekleşti.

Dünyanın, gözünün İstanbul’ da olmasını 
sağlayan ITM 2016 İstanbul fuarı dünyanın 
bir çok ülkesinden ziyaretçi akınına uğradı. 
Pakistan, Hindistan, İran, Rusya, Ukrayna, 
Mısır, Özbekistan, Kore ve daha birçok 
ülkenin katıldığı fuarda yerli ziyaretçilerin 
fazla olması, ülkemizde tekstil sektörünün 
ne kadar geliştiğini ve teknolojiyi ise ne 
kadar yakından takip ettiğini çok net bir 
şekilde ortaya koymuş oldu.

Beklenilenin üstünde ilgi gören fuarda 

Fuar
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EDİTÖRÜN GÖZÜYLE 

ITM 2016 İSTANBUL
Ümit KARAMAN
Editör
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katılımcılar sektörel hünerlerini en güzel 
şekilde sergilediler. Ziyaretçilerin yoğun 
ilgi gösterdiği fuar Tekstil sektörün tekno-
lojik gelişmelerin büyüklüğünü de ortaya 
koymuş oldu. 

ÖRSAD  ITM 2016 Fuarında Sektörünü 
Yalnız Bırakmadı

Örme kumaş sektörünün temsilcisi 
konumunda olan ÖRSAD (Örme Kumaş 
Sanayicileri Derneği) ında ,standının bulun-
duğu fuarda, Başkan Fikri Kurt sektörüne 
ait standları yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte tek tek dolaşarak bilgi alış verişinde 
bulundu. Sektörde yaşanan sıkıntılarla bir-
likte, ÖRSAD olarak yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi veren Başkan Kurt, ‘‘ÖR-
SAD olarak bu tür organizasyonlarda daima 
sektörün yanında olacaklarını ifade ederek, 
çok güzel çalışmalara sizlerle birlikte imza 
atmak için için dernekle irtibatınızı kesme-
yin’’ dedi. 



Aslında tercih 
edilende bu olmalı. 
Gereksiz ve yorucu 
yoğunluktan 
ziyade hedefi olan 
reel kitle sanırım 
her katılımcının 
beklentisidir.

Genel olarak, hem izlenimlerim 
hem de duyumlarım itibari ile 
Itm 2016 fuarı her zaman ki 
alışılmış Itm klasiklerinden biraz 

daha farklı geçti sanıyorum. Farklılığı sanki 
ziyaretçi sayısının öncekilere göre azlığı 
yarattı. Bilemiyorum belki de bize öyle 
yansıtıldı.

Mayer Mümessillik adına aslında çok 
değişen bir durum yok. Standımıza ilgi her 
zamanki gibi yoğun oldu. Biraz daha öze-
linde ise gerçek manada yatırımı düşünen, 
elinde ciddi projeleri olan özet müşteriler 
alaka gösterdiler. 

Aslında tercih edilende bu olmalı. Gereksiz 
ve yorucu yoğunluktan ziyade hedefi olan 
reel kitle sanırım her katılımcının beklen-
tisidir.

Mayer ve Stoll olarak sergilediğimiz her 
bir ürün merakla ve ilgiyle takip edildi. 
Özellikle yuvarlak örgü sektöründe faal 
olan müşterilerimiz, yeni ve ilk kez ITM 
de görücüye çıkan Relanit 3.2 HS endüst-
riyel (yüksek) şasi ve elektronik açık-en 
sarım tertibatlı makineye çok fazla rağbet 
gösterdiler. 

Bununla beraber teknik tekstil konusunda 
öncü olan Mayer & Cie. ‘ nin otomotiv 
sektörüne hitap eden MCPE 2.4 makinesi 
bu kez giyim alanındaki örnekleri ile farklı 
bir konsept ve vizyon katması yönünde 
yatırımcılara ışık tuttuğuna inanıyoruz.

Stoll, klasikleşen düz örgü alanındaki öncü 
ve yenilikçi vizyonunu yine triko sektörün-
de faal olan yatırımcıları, ADF 32 W, ADF 
16 ve 520 C+ modelleri ile karşıladı. Bu 
makinelerin gerek teknolojik inovasyonu, 
gerek performansı ve gerekse alışılmışın 
dışında farklı ürünleri örebilme kabiliyeti, 
önümüzdeki dönemlerde triko sektörüne 
Stoll olarak damga vurmaya devam edecek 
imajını ziyaretçilere yeterince sunabildi.

Ayrıca Mayer Mümesillik ailesine yeni 
katılan ve ilk kez bu fuarda görücüye çıkan 
İtalyan menşeili H2G marka plaka yıkama 
makinesi, trikocu müşterilerimiz tarafından 
beğenilerek, olumlu karşılanmıştır. 

Önümüzdeki dönemlerde umuyoruz ki, 
firmaların üretim kalitesini, performansını 
ve makine verimliliğini daha fazla dikkate 
almaya başladıklarında bu makineye olan 
yatırım eğilimini de arttıracaktır.

Son olarak, neticesi olumlu ya da olumsuz, 
ITM fuarının hem 2 yılda bir düzenleniyor 
olması hem de geniş tabanlı tüm tekstil 
sektör branşlarını ihtiva eder büyüklükte 
olması sebebi ile ülkemizde düzenlenen 
gerek katılımcı gerekse de ziyaretçi boyutu 
ile başarılı bir çalışma olarak görüyor ve 
destekliyoruz.” 

Haber
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ITM 2016 İSTANBUL
T. Kahraman Güveri 

Mayer&Cıe





TİHİ TEKS HAKKINDA NELER 
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Üretim sektöründeki maceramız 1974 yılına 
dayanıyor. Ancak, platin imalatı ile alakalı 
olarak TİHİ TEKS, 1994 yılında kuruldu.  
1994 yılında bu şirketi kurarken hedefimiz, 
ülkemizde üretilmeyen bir ürünü üreterek, 
örgü platini sektöründeki dışa bağımlılığı 
azaltmak, ülkemize fayda sağlamak ve örgü 
sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerimi-
ze en iyi hizmeti vermekti.

Mesleki birikimimizden aldığımız güçle, iğ-
neden önce, platinleri üretmemiz gerektiği-
ne karar verdik. Bu kararı verirken, zorluk-
larla karşılaşacağımızı biliyorduk. Sonuçta, 
ülkemizde üretilmeyen bir ürünün, üretimi 
için yatırım yapacaktık. Her şeyden önce 
mali bir güç gerekiyordu. Ancak, buna ila-
veten, beyin gücüne ve bilgiye ihtiyacımız 
vardı. Finans gücünden önce beyin gücünü 
oluşturduk. İrfan GÖKLER, İsa GÖKLER 
ve Halit ŞEN’ den oluşan 3 kişilik bir beyin 
ve operasyon ekibiyle çalışmalara başlayıp, 

gerekli finansal yapıyı ve üretim hatlarını 
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde oluştur-
duk. İlk işimiz de çorap sektöründe yıllardır 
kullanılan Komet makineler için platin üret-
mek oldu. Babaeski’deki üretim tesisimizle 
eş zamanlı olarak kurulan İstanbul Bay-
rampaşa’daki ofisimiz de satış kanadındaki 
rolünü üstlendi.

1994 yılında bu şekilde başlayan örgü pla-
tini imalat sürecimiz, sırasıyla triko ve en 
nihayetinde de yuvarlak örgü sektörleri ile 
devam etti. Bu süreç içerisinde bünyemize 
katmış olduğumuz mühendis arkadaşlarımız 
ile platin üretiminde kaliteyi ve çeşitliliği 
bir üst seviyeye taşıdık. Üretim ve satış 
hizmetlerimiz, kuruluş aşamasındaki lokas-
yonlar da, sanayicilerimize hizmet etmeye 
devam etmektedir.

Firmamız şu anda platin üretiminde 22 yılı 
geride bıraktı. Elbette bu 22 yılda, hiç dur-
madan devam eden yatırımlarımızla, titiz 
Ar-Ge çalışmalarımızla, ürün kalitemizi de 
dünya standartlarında en üst seviyeye ge-

Haber
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En iyisini yapabildiğimiz bir iş için 

NEDEN HER YIL 
MİLYONLARCA DOLARIMIZ 
YURT DIŞINA GİTSİN Kİ?



tirdik. Avrupa’daki üretici rakiplerimiz bu 
işe 200 yıl önce başlamış olmanın avantajı 
ile sektörde söz sahibi konumdalar. Ancak, 
biz de üretmiş olduğumuz ürünlerimizin 
kalitesiyle, onların ciddi bir rakibi duru-
mundayız. Bugün, özellikle, yuvarlak örgü 
sektörü için üretmiş olduğumuz platinle-
rimizin kullanım ömürleri, Uzakdoğu’da 
üretilen platinlerin hepsinden çok daha 
fazla. Ürünlerimizi kullanmakta olan yuvar-
lak örgü sanayicilerimiz, gerek fiyat, gerek 
teslim süresi gerekse de kalite bakımından, 
ürünlerimizden çok memnunlar.

Firmamızın, sanayicilerimize sağladığı bir 
diğer avantaj da özel üretim platin yapabili-
yor olmamız. Bugün piyasada oldukça zor 
bulunan ya da Avrupalı rakiplerimiz tara-
fından çok pahalıya satılan ve Uzakdoğu’da 
üretilemeyen tüm platinleri, sanayicile-
rimizin isteği doğrultusunda üretebiliyo-
ruz. Bazen mevcut platin üzerinde ufak 
değişiklikler ile üretimde yeni teknikler 
denemek isteyen sanayicilerimizin, özel 
platin imalatında tercih ettiği adres de yine 
firmamız.

Şu anda, çorap, triko, eldiven ve yuvarlak 
örgü sektörleri için ürettiğimiz platinler, 
tüm dünyada güvenle kullanılıyor. Çin, 
Hindistan, Brezilya, İngiltere, Portekiz, 
Pakistan, Japonya, İran, Özbekistan, Mısır, 
Venezuela, bu ülkelerden sadece bazıları. 
Yıllardır Türkiye’ye ithal edilen ürünlerin, 
artık Türkiye’den, tüm dünyaya ihraç edili-
yor olmasını görmek hepimiz için bir gurur 
kaynağı. Bu tabloya baktığımızda, 22 yıldır 
verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini 
görüyor ve işimize dört elle sarılarak, daha 
üst seviyeleri hedefliyoruz.

TÜRKİYEDE TEKSTİL 
MAKİNALARI VE YAN SANAYİ 
ÜRÜNLERİ İÇİN YAPILAN 
ÇALIŞMALAR YETERLİMİ?

Türkiye’de tekstil makinaları ve yan sanayi 
ürünleri için yapılan çalışmaların, dünya 
geneli ile kıyasladığımızda yeterli olmadı-
ğını düşünüyoruz. 

Yerli üretim örgü makinası ve yan sanayi 
ürünleri imalatı yapan çok değerli sanayici 
arkadaşlarımız var. Ancak, bugün baktı-
ğımızda, tekstil sektöründe, önemli bir 
konumda olan ve üretim hacmi ve kali-
tesi ile pek çok dünya markasının üretim 
üssü haline gelen ülkemizde, yerli üretim 
makinaların ve yedek parçalarının artması 
gerektiğini düşünüyoruz. İnanıyoruz ki, 

bugün Türkiye’ de üretilemeyecek makine, 
üretilmeyecek platin ya da iğne yok. Ülke 
olarak son derece donanımlı personele ve 
yeterli teknolojik imkânlara sahibiz. Burada 
önemli olan, ülke menfaatlerini ön plana 
alıp, tıpkı bizim 22 yıl önce yaptığımız 
gibi, bu işi bir memleket meselesi olarak 
görmek.

SEKTÖRDE ÖNEMLİ VE 
TECRÜBELİ BİR FİRMA 
OLARAK, İTHAL ÜRÜNLER 
KARŞISINDA YERLİ 
ÜRETİMİN GELİŞMESİYLE 
İLGİLİ YETERİNCE DESTEK 
SAĞLANIYOR MU?

22 yıl önce bu işe girdiğimizde hedeflerimiz 
büyüktü. Hâlâ da öyle. Şu anda Avrupa 
ayarında platin yapabiliyoruz. Ürünlerimizi 
kullanan firmalarda aldığımız yorumlar bizi 
memnun ediyor. 

Örgü platini konusunda başarımızı ve kali-
temizi iyi bir noktaya getirdik. Bu konuma 
gelirken de firmamıza güvenip, ürünlerimi-
zi alan, kulanım sırasında ki gözlemlerini 
bizimle paylaşıp, ürünlerimizi geliştirmemi-
zi sağlayan firmalara çok şey borçluyuz. 

Sözün özü, iş sadece en iyiyi üretmekle bit-
miyor. Önemli olan, sanayicilerimizin yerli 
üretime güvenip, ürünleri alıp denemeleri. 
Tekstilcilerimizin bu noktada ellerini taşın 
altına sokmaları ve yerli üretim makine 
ve yedek parçalara destek vermesi gerek-
mektedir.  Görmeden, kullanmadan karar 
vermesinler. Bilsinler ki ülkemiz, makine 
ve yedek parça sanayisinde iyi yerlerde. 
Bugün baktığınızda, örgü platini imalatı 
yapmakta olan 6 ülke var ve Türkiye de 
bunlardan birisi.

SEKTÖRE GİRDİĞİNİZ 
1974 YILINDAN BUGÜNE 
KADAR,YERLİ ÖRME 
MAKİNALARINDAKİ 
GELİŞMELER HAKKINDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Yerli örme makinaları konusunda çalışma 
yapan firmaların sayısı bir hayli az. Bunlar-

dan ikisi, Kervan Makina ve Sava Makina. 
Her iki firma da sektördeki, önemli makina-
ların performansını aratmayacak makinalar 
imal ediyorlar ve makinalarında yine yerli 
üretim olan platinlerimizi ve diğer özel 
üretim ürünlerimizi kullanıyorlar. 

Bizim gönlümüzden geçen, sektörde, çok 
daha fazla sayıda yerli üretim örgü makina-
sı görebilmek. En iyisini yapabildiğimiz bir 
iş için, neden her yıl milyonlarca dolarımız 
yurt dışına gitsin ki? 

2005 YILINDAN İTİBAREN 
YAPTIĞINIZ İHRACATTA EN 
FAZLA AĞIRLIK VERDİĞİNİZ  
ÇALIŞMALARINIZ NELERDİR?

Şu anda, ürünlerimiz, yurtdışında bir hayli 
ilgi görüyor. Gerek, fiyatların uygun oluşu, 
gerekse de ürünlerimizin kalitesi, her geçen 
gün, dış pazarda biraz daha duyuluyor. 
Her geçen yıl ihracat için önemli adımlar 
atmaktayız. 

Ürün kalitesinin yanı sıra, dünya pazarında 
bilinirliğimizin artması için, yapmamız 
gereken çalışmalar var. 

Yurtdışı fuarları da bunlardan birisi ve hatta 
en önemlisi. Yakın zamanda katıldığımız 
fuarları sayacak olursak, 2011 ve 2013 yıl-
larında, Çin’in Şangay şehrinde düzenlenen 
ve sektörde oldukça önemli olan SHAN-
GAITEX  fuarına katılımcı olarak gittik ve 
bir hayli ilgi gördük. 

Yine 2015 yılında SHANGHAITEX fuarına 
katıldık ve ayrıca, tekstil sektöründe en bü-
yük ve en önemli fuar olarak kabul edilen 
ve İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen 
ITMA 2015’ te katılımcı olarak oradaydık. 

Pek çok büyük üreticinin yanı sıra, Türk bir 
platin üretici olarak orada boy göstermek 
ve dünya genelinde bir hayli talep görmek 
bizler için hayli onur verici bir şey. 

Yurtdışı pazar payımızı artırmak için çalış-
malarımız devam etmekte. 

Haber
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GARANTİ İPLİK HAKKINDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi adı 
altında 1995 yılında Çorlu’ da faaliyete 
geçen fabrikamız, tekstilde artan taleplerin 
farklı bir segmentini karşılamak amacı ile 
Türkiye’ de bir ilke imza atıp, %100 pamuk 
Open-End melanj iplik üretimi ile işe 
başlamış, ve kısa sürede bir başka ilki daha 
gerçekleştirerek Compact melanj ring iplik 
üretimi ile de adından bahsettirmiştir. 

Kaliteden asla ödün vermeyen bir zihni-
yetle, müşteri memnuniyetini ön planda 
tutarak 35.000 m² kapalı alanda 35.000 
iğlik Ne 9/1-100/1 arası melanj ring ipliği 
üretimi ile yıllık 4.500 ton ortalama üretim 
kapasitesine ulaşmıştır. 

Melanj iplik üretiminde ayırt edilen isminin 
saygınlığını daima canlı tutmak için ka-
litesinden ödün vermeyen, gelişen tekno-
lojiyi en iyi şekilde takip edip, deneyimli 
kadrosuyla başlattığı bu yarışı, sektörde 
üstlendiği sorumlulukları ile vermiş olduğu 

ciddiyet ve enerji ile ivmesinin geleceğe 
aktararak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.. 
Türkiye’de öz tüketim bakımından ilk kez 
2,5 mw büyüklüğünde rüzgar türbinini 
kurmuş olup, elektrik tüketiminin %40’ını 
bu türbinden karşılamakla, rüzgâr gücünden 
türetilen enerji yakıt tüketmediği ve fosil 
yakıtlı güç kaynakları gibi hava kirliliğine 
neden olmamayı sağlamıştır. Garanti iplik, 
Avrupa ve Dünya da müşteri odaklı çözüm 
uygulayarak ,kalitesinden ödün vermeyen, 
geniş yelpaze seçenekleri doğrultusunda 
sektöründe gelişmeler sunmayı devam 
ettirmektedir.

TÜRKİYEDE İPLİK 
SEKTÖRÜNÜ KISACA 
DEĞERLENDİRİRMİSİNİZ?

Türkiye’de pamuk tarımına dayalı olarak 
gelişmeye  başlayan tekstil sektörü 1980’li 
yıllarda benimsenen liberal ekonomi poli-
tikalarının da yardımı ile önemli seviyede 
ihracat yapan bir sektör haline gelmiştir. 
Ayrıca, sektörün uzun yıllara dayanan 
tecrübe ve bilgi birikimi, son teknoloji ile 

Röportaj
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GARANTİ İPLİK ENERJİ 
TÜKETİMİNİN % 40’ INI 
KENDİ KARŞILIYOR

Y.K.Başkanı Ersin Koç
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donanımlı modern makine ve ekipmanlar 
ile yaratıcı tasarım kapasitesi, üretim ve 
ihracat performansını yükselten faktörler 
olmuşlardır. Yıllar içerisinde artan kapasite 
ve yakalanan ihracat başarısı, Türkiye’yi 
dünyanın önde gelen tekstil tedarikçilerin-
den biri haline getirmiştir. iplik sanayi, bir 
taraftan sahip olduğu yatırım kapasitesi 
ve ihracat potansiyeli ile, diğer taraftan da 
dokuma ve örme kumaş üretimine ham-
madde tedariği ile tekstil sanayinin önemli 
alt sektörlerinden biri durumundadır.

Türkiye’de tekstil üretiminin ve ihracatın en 
önemli alt kalemlerinden biri iplik olduğu-
nu düşünüyoruz. Türkiye’de toplam kurulu 
iplik kapasitesi 3,75 milyon ton civarında-
dır ve ülkemiz, Avrupa’da iplik kapasitesi 
en yüksek ülkedir. Bu kapasitenin 2,5 
milyon tonu kısa elyaflar dan (pamuk ve 
benzeri), 400 bin tonu uzun elyaflardan 
(yün ve benzeri), 825 bin tonu ise filament-
ler den (sentetik) olusmaktadır. Türkiye’de 
500 civarında iplik tesisi bulunmaktadır. 
Tesisler Marmara Bölgesi, Gaziantep,

İPLİĞİ HAMMADESİ OLAN 
PAMUK KONUSUNDA 
FÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR? 

Pamuk çok önemli bir lif bitkisidir. Pamuk 
lifi, pamuk mahsulünün ekonomik değeri-
nin % 85’ini teşkil etmektedir. Ülkemizin 
tekstil sanayisinin temel hammaddesi pa-
muktur; üretimin yarısından fazlası pamuk-
lu ürünler oluşturmaktadır. Hazır Giyim’de 
de yine önemli oranda pamuklu mensucat 
kullanılmaktadır. Lif pamuk bu sekilde 5 
ile 20 katartan değerlerle ülke ekonomisine 
kazandırılmakta, ayrıca bu kazancın önemli 
bölümü ihracat geliri olarak sağlanmaktadır. 

Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim sanayile-
rinde halen yolda yaklasık 2 milyar dolar 
değerinde lif pamuk islenerek toplam değeri 
15 milyar doları bulan pamuklu ürün üre-
tildiği, bunlardan 10 milyar dolar kadar dıs 
gelir elde edildiği, ayrıca 2.5 milyon kişi 
istihdam edilerek 10 milyondan fazla in-
sanımıza geçim kaynağı sağlandığı tahmin 
edilmektedir. Türk tekstil ve konfeksiyon 
sanayiinin kurulusunda ve hızla gelişerek 
bugünkü seviyelere gelmesinde yerli pamuk 
üretimimiz önemli rol oynamıştır. 

Buna karşılık bu sanayimiz de pamuk tarı-
mımızın sürdürülebilirliğine katkı sağlamış, 
ayrıca yerli pamuğu ülke ekonomisine 20 
kata ulasan değerlerle kazandırmıştır. Sahip 
olduğumuz ekolojik zenginlik sayesinde 

ülkemizde değisik cins ve kalitede iplik 
ve kumaş yapımına elveren çeşitlilikte lif 
pamuk üretilebilmektedir. 

Tekstil ve konfeksiyon sanayimiz de bu 
doğrultuda yapılanmıs bulunmaktadır. 
Yerli pamuk üretimimiz yakın tarihe kadar 
sanayimiz ihtiyacının tamamını, sektörün 
rekabet gücünü geliştirecek koşullarda ka-
rılayabilmiştir. Ancak yerli üretim, var olan 
potansiyeline rağmen, tekstil ve konfeksi-
yon sanayiine uygun hızda büyüyememis 
ve ülkemiz yılda 400-500 bin ton lif pamuk 
ithal eder hale gelmiştir. Halen sanayimizin 
yıllık lif pamuk ihtiyacı 1.3 milyon ton’a 
ulaşmış olup bunun %70 kadarı yerli üre-
timle karşılanmaktadır.

TEKSTİL VE İPLİK KONUSUNDA 
ÜLKEMİZ DÜNYADA HAK 
ETTİĞİ YERDE Mİ?

Garanti iplik , üretİmini yaptığı %100 
pamuk melange, vizkon,yün ve kaşmir 
karışımları ile % 100 vizkon melange 
vizkon,yün ve kaşmir karışımları bera-
berinde, normal compact, muline, lycra 
enject,hardcore,krep bükümlü, simli kırçıllı 
nopeli ve mozaik iplikleri müşterilerinin 
istekleri ve duyulan ihtiyaçları doğrultusun-
da başta İtalya, Fransa Japonya ve Almanya 
olmak üzere birçok ülkeye hizmet vermek-
te ve bu hizmetinin yelpazesini giderek 
genişletmehatta italya’daki yeriyle müş-
terilerine hızlı ve zamanında kalitesinden 
taviz vermeden hizmet garantisi sunmak-
tadır. Değisken Pazar koşullarında, kısa 
sürede özellikle melange iplik üretiminde 
Avrupa’nın sayılı firmaları arasına girmeyi 
basarmıs olup, kazandığımız ivme ve marka 

yolundaki gayretimiz; kalite garantisi, 
vermis olduğumuz hizmetteki sunumumuz 
ve farklılığımız, değişen ve gelişen pazarda 
birinci tercih olmamızı sağlamıs ve haklı 
gururumuz olmuştur. İplik ihracatında en 
önemli ülke, yaklaşık 56 milyon dolar 
değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. 
iplik ihracatında öne çıkan diğer önemli 
ülkeler Belçika, İngiltere, Hollanda ve 
Portekiz’dir. Türkiye ise ihracatta 7.sırada 
gelmektedir. Tekstil ürünlerimiz hala hak 
ettiği yeri bulamamaktadır.

Türkiye ihracata dayalı büyüme modelini 
benimsemiş ve orta vadeli ihracat strateji-
sinde tekstil ve konfeksiyon sanayisini he-
def sektörler arasında birinci sıraya koymuş 
fakat bu moda ve markaya yönelik olma 
koşuluna bağlanmış bir ülkedir. 



Hızlı büyüyen Tulsan 
Tekstil, zamanında teslim 
edilen ürün kazandırır, 
sloganıylada sektörün de 
önemli yer tutmaktadır.

Tulsan Tekstil 1997  yılından beri 
örme kumaş sektöründe yer 
almaktadır.Aynı zamanda ham ku-
maş ve ihracatıda yapan firmamız 

(ham kumaş satışı, ve fason örgü). 

Sürekli arge ve inovasyon çalışmalarına hız 
vererek, teknolojiyi ve modayı yakından 
takip ederek, Tekstil, Dünyasının sayılı 
markaları ile çalışarak sektörün dünya 
çapında da tanınmasına katkıda bulunmak-
tadır. 3000 metrekare kapalı alan ve 50  den 
fazla en son teknolojiyle üretim yapabilen, 
dünyanın en büyük makine markaları  ile 
sektörümüzde yer almaktayız. 

Hızlı büyüyen Tulsan Tekstil, zamanında 
teslim edilen ürün kazandırır, sloganıylada 
sektörün de önemli yer tutmaktadır. Sek-
törümüzde hak ettiğimiz yere gelmemizde 
etkili olan en önemli nedenlerin biride, yurt 
dışında ve yurt içinde iyi bir ekip çalışması 
gerçekleştirmemizdir. Bu konuda, sek-
törlerin arabuluculuk faaliyetlerine önem 
vermekteyiz ve herkesinde bunu yapması 
gerekir. 

TULSAN TEKSTİL OLARAK 
2015 VE 2016 YILINI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Örme kumaş sektöründe 2015-2016 yılı çok 
daha iyi başladı. Tulsan Tekstil  olarak hala 
yatırım yapmaktayız, özellikle jakar grubu 
makinelere daha fazla yatırım yapıyoruz. 
Düz mallardan uzaklaşıyoruz. Sektör tem-
silcilerimizin önerdiği ve getirisi ekonomik 
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ÖRME KUMAŞ 
SEKTÖRÜNDE NELER 
YAPILMALI?

Engin KOÇAK
Tulsan Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi
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alanda daha çok olan üretimde  jakarlı 
grubunu tercih etmekteyiz. Diğer ürünlerin 
maliyetinin de yüksek olması bizleri jakarlı 
gruba yönlendirilmenin nedenlerinden 
biridir, diyebilirim.

KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ? 

Küçük işletmelerin  devlet tarafından kont-
rol edilememesi sektörümüze ciddi anlamda 
zarar vermektedir. Büyük işletmelere göste-
rilen denetim hassasiyetinni küçük işletme-
lere de gösterilmesi gerekmektedir. Bu da 
küçük işletmelerin birleşmesi ve çok daha 
iyi şeyler başarmasına faydalı olacaktır.

KALİFİYE ELEMAN 
VE SEKTÖREL EĞİTİM 
KONUSUNDA NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?

Kalifiye eleman yetersizliğinin doğurdu-

ğu sonuçları şöyle sıralayabiliriz, makine 
ekipmanlarının yıpranması ve  kültürel ve 
teknik diyalog yetersizliği önemli yer tut-
maktadır. Bu konuda meslek liselerinin ve 
meslek yüksekokullarının artması ve stajın 
birinci sınıftan sonra sahada  gerçekleştiril-
mesi çok daha önemlidir.

ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 
ÇALIŞMALARINI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Yıllardan beri özlemi çekilen bir konu olan 
organize sanayi sitesine bir çok arkadaşımız 
tepki gösterse de, aynı çatı altında olmanın 
hiç te böyle olumsuz görülemeyeceğini 
söyleyebilirim. 

Örneğin aynı çatı altında, boşta kalan tekstil 
makinelerin tespit edilip aktif hale getiril-
mesi,  personel eğitimi ve kalifiye personel 
hakkında bilgilerin üyelere sunulması ,fa-
son fiyatlarını uygun bir aşamaya gelmesi 

ve buna benzer çalışmaların, sağlıklı bir 
şekilde yürütüleceği alanlar ancak organize 
sanayi siteleri içerisinde daha başarılı olur, 
diye düşünüyorum. Bu konunun başarılı 
olması için, herkesin ÖRSAD  çatısI altında 
yer alması gerekir, aksi takdirde  verilen ça-
baları boşa gitmesine sebebiyet verebiliriz.

ÖRSAD’DAN BEKLENTİLERİNİZ 
VE ÇALIŞMALARI KONUSUNDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ.?

ÖRSAD ‘ ın  var olduğunu daha fazla et-
kinliğini hissettirmesi için, kültürel faaliyet, 
lobi faaliyetleri konusunda  çok ciddi çalış-
malar yapması gerekir.Tekstil sektörü  için 
ÖRSAD ‘ ın çok ciddi yaptırımlar içinde 
yer alması gerekir.  Çok iyi beklentileri-
miz var ve iyi bir başlangıç yapıldığını’ da 
düşünüyorum. Özellikle dergi çalışmaları 
ve saha çalışmaları konusunda kamuoyu 
oluşturma adına başarılı buluyorum.  



Örme makinelerinde 
gerilim düşük 
tutulmalıdır.Kumaş 
düşük gerilimle 
sarılmalıdır.

ELASTAN KULLANIMINDA 
DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

Elastan satıcısından kullanacağınız iplik 
tipine göre elastan isteyiniz. Aldığınız her 
parti elastan ipliğini kullanmadan önce, yü-
zeysel olarak kontrol ediniz (bobinler, eksik 
kg, gelen tüm kolilerin denyesi doğru mu?) 
Aksi bir durum söz konusu ise, kullanma-
dan önce elastan ipliği aldığınız yere geri 
dönünüz.

Aldığınız her parti elastan ipliklerin lot nu-
marasını kontrol ediniz. Zira elinizde olan 
elastan iplikle kullanmaya kalktığınızda lot 
farkı varsa, boyamada problem çıkarabilir. 
(abraj, esneklik farkı vb. gibi hatalara neden 
olabilir)

Elastan üretim teknolojisi çok hassas oldu-
ğundan, elastan ipliğin kendisi de hassastır. 
Örme makinelerinde kullanırken, elastan 
ipliklerin geçtiği her bir aparatın eksiksiz 
çalışması gerekir. Özellikle, gerginliğe 
sebep olacak hiçbir engel olmamalıdır. 
Elastan kontaklarında bulunan makaralar, 
mutlaka döner vaziyette olmalıdır. Mekik 
ağızlarında uçuntu olmamalıdır.

KALİTELİ KUMAŞ ELDE ETMEK 
İÇİN DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN AYARLAR

Yuvarlak örme makinelerinde çekim ve 
iplik besleme sistemi arasındaki ayarlar, 
elde edilecek kumaş dokusunun kalitesini 
(gramaj, kalınlık v.s.) ve tuşesini belirleyen 
en büyük etmendir. Bu mekanizmanın ma-
kinede bulunmaması durumunda, düzgün 
bir örgü oluşamazdı. Örgü, iğneler üzerinde 

toplanır, bir süre sonra ilmek oluşamaz ve 
iğneler kırılabilir. Çünkü iğnelerin rahat 
çalışabilmeleri için, kumaşın belirli bir 
gerginlikte aşağı alınması gerekmektedir. 
Bu gerginliğin de, kumaşın her tarafında 
eşit olması gerekir.

Kumaşı ilk oluşturmaya başladığımızda; 
makinenin diğer ayarları, may ayarı, bant 
ayarı, tansiyon ayarı yapıldıktan sonra, 
kumaşta istenen gramajı tutturabilmek için- 
çekim ayarı mutlaka yapılmalıdır.

ÖRME MAKİNELERİNİN 
TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Örme işlemleri esnasında, özellikle doğal 
elyaftan iplikler, lif uçuntusu, toz ve kir, 
iğnelerin çeşitli yerlerinde ve silindir 
yatağında birikerek yağla ve aşınmış metal 
parçacıklarıyla karışmaktadır. Zaman içeri-
sinde bu karışım kompakt bir hale gelmekte 
ve bulundukları yere sıkıca yapışmaktadır. 
Bu tarzda bir kirliliğin artması, iğne yatağı 
kanalının genişliğinin daralmasına sebep 
olmakta ve sürtünmeyi artırmaktadır. İğne-
ler yavaşlamakta, iğne yatağından dışarıya 
doğru yükselmekte ve çeliklerin çeşitli 
bölgelerine temas etmektedirler. Kirlilik 
nedeniyle:

Aşırı sürtünme olur, iğne ve makine aşınır, 
iğneler hasar görür, yüksek makine sıcaklığı 
oluşur, aşırı enerji tüketimi söz konusu olur.

ÖRME KUMAŞLARDAKİ 
ELASTOMER MALZEMENİN 
KOPMA SEBEBİ

Üç nedeni vardır:

Elastomer malzemeden, terbiye işlemlerin-
den (özellikle ısıl işlemler) ve örme maki-
nesindeki örücü elemanların vermiş olduğu 
hasarlardandır.

Yukarıdaki nedenlerden birincisi olan elas-
tomer malzeme kaynaklı kopma, sektörün 
“bayat likra” olarak tabir ettiği uygun 
olmayan saklama koşullarına maruz bıra-
kılan veya ikinci, üçüncü kalite elastomer 
malzemelerdir. 

Bu tipte bir elastomer malzeme ile üre-
tim yapıldığında örme işlemi esnasında, 
malzemeye verilen ön gerilimler neticesin-
de malzeme özelliğini yitirmiş olduğun-
dan dolayı kopacaktır. Ancak bu kopma 
bölgelerinin görümü, keskin bir yüzeye 
sahip olmayacaktır. Ayrıca, bu kopma örme 
makinesindeki iplik kontrol tertibatları ta-
rafından fark edilerek makineyi durduracak 
ve kopuk malzemenin örülmesi engellene-
cektir. Dolayısıyla kumaş yapısı içerisinde-
ki elastomer malzemenin tamamen kopması 
örme işlemi sırasında değil, iplikler ilmek 
formunu aldıktan sonra gerçekleşmiş olma-
sı gerekmektedir.

Bu tip hatanın termal işlemler ( kurutma 
gibi) sonucunda oluşması da mümkün 
değildir. Çünkü elastomer malzemede olu-
şacak termal hasarın görünümü, lif ucunun 
büzülmesi şeklinde olacaktır ve bu şekilde 
bir görünümün olmaması nedeniyle bu hata, 
ısı kaynaklı olmamaktadır.

Diğer bir elastomer kopma hatası nedeni 
olarak; örme makinesindeki örücü eleman-
ların (iğne, platin) aşınmış olan yüzeyleri-
nin kesici bir alet vazifesi görerek elastomer 
malzemeye verdikleri, zarar neticesinde ta-
mamen ve/ veya tamamen olmasa da büyük 
bir kısmının kopması ve daha sonraki aşa-
malarda örme kumaşa uygulanan gerilimler 
(kumaş açma ve sarma kısmı, boyahanedeki 
kurutma işlemi… vb) sonucunda da kalan 
kısmının koparak ortaya çıkabileceği kuv-
vetle muhtemeldir.  

Ekrem Hayri PEKER / Kimya Mühendisi
TEKSARGE
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ELASTAN KARIŞIMLI İYİ BİR 
KUMAŞ ÜRETİMİ İÇİN YAPILMASI 
GEREKEN İŞLEMLER
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Enerji fiyatlarının 
aşağıya çekilebilmesi 
için enerji tüketimi 
üzerinden alınan 
vergi ve  fonların 
azaltılması veya 
kaldırılması 
gerekmektedir

BOY-BO TEKSTİL’İ 
ANLATIRMISINIZ?

1995 yılında  kurulan Boy-BO Tekstil ola-
rak , Esenyurt/İSTANBUL’ daki  40.000m2 
açık, 30.000m2 kapalı alanda günlük ortala-
ma 30 ton üretim yapmaktadır..

Kurulduğu  günden beri, kalite anlayışı ile 
alanımızda lider firma olarak büyümesini 
Boy-Bo tekstil yaptığı, Arge çalışmalarıyla 
dünya tekstili ile rekabet edecek güce sahip 
duruma geldi. 

Yarattığı istihdamla, fason ve satış servisi 
verdiği uluslararası markalara, kendisini 
kanıtlamış ve sektörde yüksek pazar payına 
sahip bir firma konumuna gelmiştir.

Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, 
H&M,Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, 
Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW, 
Colins gibi uluslararası markalara hiz-
met verirken, insan kaynaklarına ve ürün 
geliştirmeye, yaptığı yatırımlarla kalitesini 

ve verimliliğini arttırmaya devam ettirmek-
tedir..

2017 yılında devreye alacağı 10,000m2 lik 
yeni binasıyla baskı üzerine son derece tek-
nolojık bir yatırım yapmayı planlamaktadır,

Bunun yanında, son teknoloji, jakar ve pun-
ta tesisimiz bu ay devreye alınmaktadır..

2005 yılında yurt dışına yatırım yapma 
kararı alan işletmemiz, bunun ilk atılımına  
Özbekistan da gerçekleştirmiştir.

Bugün tam entegre olduğumuz ülkede iplik, 
konfeksiyon, boyahane ve baskı üzerine  7 
fabrikamız bulunmakta ve 5500 personeli-
mizle üretim gerçekleştirilmektedir.

Boy-Bo tekstil, Rusya nın Moskova 
şehrinde, yaklaşık 700ton kapasiteli satış 
depolarıyla, her an hazır ürünlerinin, Pa-
zarda satışını yapmaktadır. Her geçen gün 
Rusya ve Özbekistan piyasasında ciddi bir 
pazar payına sahip olarak bölgede yatırım 
açısında önemli bir işletme durumdadır.

SEKTÖREL ANLAMDA, 
HANGİ KONULARDA DEVLET 
DESTEĞİNE İHTİYAÇ 
BULUNMAKTADIR.

Üretimde, enerji fiyatlarının mutlaka ucuz-
latılması ve dünya ortalamaları seviyesine 
çekilmesi gerekmektedir. Enerji fiyatlarının 
aşağıya çekilebilmesi için enerji tüketimi 
üzerinden alınan vergi ve  fonların azal-
tılması veya kaldırılması gerekmektedir. 
Üretimde enerji maliyetlerinin rakip ülke-
lerle aynı seviyeye getirilmesi ihracatçıya 
yapılacak en büyük teşvik olacaktır.

BOYAHANE VE İSCİLİK İLE 
İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİZ 
NELERDİR.?

İşçilik, rekabet gücünü etkileyen önemli 
bir maliyet unsurudur.  her sektörde olduğu 
gibi, tekstil sektöründe de eleman istihdamı 
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TEKSTİL SEKTÖRÜ PAHALI ENERJİ 
SEBEBİYLE, CİDDİ BİR REKABET 
SORUNUYLA KARŞI KARŞIYADIR

Alper GÖZEN
Boy- BO Tekstil Genel Müdür
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sıkıntısı yaşanmaktadır.

SSK primleri ve vergi maliyetleri yüksek 
olduğundan dolayı, elemanlara vereceğimiz 
ücretlerde kısıtlı oluyor. bu sebeple, elema-
nın ne kadar işe ihtiyacı olursa olsun, ücret 
düşüklüğü sebebiyle işbaşı yapmamaktadır,  
ya da işsizlik maaşı aldıklarından dolayı 
kayıt dışı çalışmak istemektedir..

Kayıt dışı eleman çalıştırmayan, vergilerini 
zamanında ödeyen işverene çeşitli teşvikler 
getirilerek, işverene destek olunmalıdır.

Ülkemizde işsizlik çok ciddi boyutlarda 
olmasına karşın, tekstil sektöründe nitelikli 
eleman yetersizliği söz konusudur. Mesleki 
eğitime önem verilmelidir. 

Eğitim kurumları ve işverenler nitelikli işçi 
yetiştirebilmek için işbirliği yapmalıdır. 
Meslek liselerinde sektörün ihtiyacı doğrul-
tusunda yeni bölümler açılmalıdır.

Tekstil sektörü pahalı enerji sebebiyle, ciddi 
bir rekabet sorunuyla karşı karşıyadır. Üre-
timde enerji fiyatlarının dünya ortalamaları 
seviyesine çekilmesi gerekmektedir. 

 

GN.MÜDÜR  ALPER GÖZEN 
HAKKINDA:

27/10/1980 Malatya doğumluyum.1996 
yılında merter de dönemin büyük kumaşçı-
larından birinde tekstilci olarak iş hayatına 
başladım.2003 yılına kadar aynı firmada, 
sırasıyla tüm organizasyonlarda yer aldım.

Daha sonra 2003 yılında kurduğum ve 
kendime ait olan, kumaş satış ve konfeksi-
yon firmasıyla, 2010 yılana kadar işveren 
olarak devam ettim.

2010 yılında piyasada riskli bir dönem 
olması sebebiyle, ,is yerimi ortağıma 
devrederek bo goup firmasında profosyonel 
olarak yöneticiliğe başladım. Yaklaşık 6 
yıldır boybo boyahanesi ve örgü tesisin-
de fabrika müdürlügü görevini başarıyla 
sürdürmekteyim, 



Türk Tekstil Sektörü 
Makine Anlamında 
Çoğunlukla Dışa 
Bağımlıdır.

TÜRKİYE’DE TEKSTİL 
SEKTÖRÜNDE KULLANILAN 
YERLİ MAKİNELERİN 
YETERLİLİĞİ KONUSUNDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Türk tekstil sektörü makine anlamında 
çoğunlukla dışa bağımlıdır. Bilhassa iplik, 
dokuma, örme ve konfeksiyon makinele-
rinin tamamına yakını yurt dışından ithal 
yoluyla karşılanmaktadır. 

Makine ve teknoloji temininde dışa bağımlı 
olduğumuz için tekstil sektörümüz fason-
culuktan öteye gidememektedir. Her 5 yılda 
teknolojisi değişen, 10 yıl sonra ekono-
mik değeri kalmayan tekstil makinelerini 
kendimiz üretemediğimiz için büyük ölçüde 
yurtdışına döviz ödenmektedir; sektörden 
kazandıklarımız ve iyice azalan karlarımız 
yurtdışına gitmektedir.

Burada boya apre makinesi üreten arka-
daşların haklarını teslim etmek gerekir. Bu 
arkadaşlar yaptıkları makineler ile sektö-
rümüz ve ihracatımızın kendi alanları ile 
ilgili çalışmalarında büyük başarı sağla-

mışlardır. 400 milyon dolar ihracatımızın 
yüzde 50’sini boya apre makine üreticisi 
arkadaşlar yapmakta, ülkemizin ihtiyacını 
görmekte ve Avrupalı markalarla çok rahat 
rekabet edebilmektedirler.

DAHA ÖNCE YAPTIĞIMIZ 
GÖRÜŞMEDE TEKSTİL İLE 
İLGİLİ MAKİNELERİN 5’E 
AYRILDIĞINI SÖYLEMİŞTİNİZ.
ÜLKEMİZDE EN ÇOK 
KULLANILAN MAKİNELER 
HANGİ SAHALARDA 
KULLANILMAKTA VE ADEDİ NE 
KADARDIR?

Tekstilin üretim aşamalarını elyaf, iplik, 
dokuma, örme, hazır giyim ve konfeksiyon 
olarak sıralayabiliriz. Bunların hepsi birbir-
lerini tamamlayan zincirlerdir. Ülkemiz bu 
tedarik zinciri anlamında makine üretimini 
yapmış olup kendi ihtiyacını karşılayabil-
mektedir. Bu coğrafyada en yeni makine 
parkları ve en büyük kapasiteler bizde 
mevcuttur. Ev tekstili, çorap, halı, dokuma, 
örme, terbiye ve konfeksiyonda dünya teks-
til sektöründe ön sıralarda yer almaktayız.

DÜNYADA YUVARLAK ÖRME 
MAKİNASI YATIRIMI  VE ADEDİ 
NE KADARDIR?

YERLİ ÜRETİM 
MAKİNELERİNİN TÜRKİYE’DE 
KONUMU NEDİR? ARTMASI 
İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

• Türk tekstil makine üreticileri daha 
karmaşık olan dokuma ve iplik makinele-
rini üretememektedirler. Bunun için doğru 
planlamalar yapılmalı, yabancı makinelerin 
kullanımı azaltılmalı, yerli makinelerin 
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TEMSAD BAŞKANI ADİL NALBANT’LA DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÖRME KUMAŞ 

MAKİNALARI HAKKINDA  KONUŞTUK:

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ 
MAKİNE ANLAMINDA 
ÇOĞUNLUKLA DIŞA 
BAĞIMLIDIR
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geliştirilmesi ve tercih edilmesi teşvik edil-
melidir. 2011 yılında İspanya/Barselona’da 
düzenlenen İTMA 2011 fuarın’ da Türk 
tekstil makine üreticileri en büyük satışı 
türk tekstil üreticilerine gerçekleştirmişler-
dir. İTMA 2015 fuarın’ da da böyle olacak 
gibi görünmektedir.

• Türkiye bir tekstil ülkesidir ve öyle 
olmaya da devam edecektir. Bu nedenle 
tekstil makinelerine yatırım yapılmaktadır 
ve yapılacaktır. Türk tekstil sektörünün 
dışa bağımlı ve fason üretici görüntüsünden 
kurtarılması gerekmektedir. Bunun için 
de üretimde kullanılan tüm teknolojilerin 
geliştirilmesi ve üretilmesi yani kendi kay-
naklarımızın doğru kullanılması zorunludur.

İTHAL EDİLEN MAKİNELERE 
2014 YILI İÇERİSİNDE ÖDEN 
DÖVİZ MİKTARI NE KADAR?

• 2014 yılı tekstil makine sektörü için 
ihracatta rekor yılı oldu. 2013 yılında 327 
milyon dolar olan ihracatımız 2014 yılında 
60 milyon dolar yani yüzde 18 artarak 387 
milyon dolara yükseldi. Ancak 2 mil-
yar dolar ithalat gerçekleştirdiğimiz için 
dünyadaki en büyük 3. İthalatçı ülke olduk. 

2013 senesinde 2 milyar 177 milyon dolar 
ithalat gerçekleşirken 2014 yılında yüzde 7 
azalarak 2 milyar 28 milyon dolara düşmüş-
tür. Umarız ithalattaki bu düşüş eğilimimiz 
2015 yılında da artarak devam eder.

• 2015 yılı sadece bizim için değil dün-
ya için de çok önemli bir yıl olacak gibi 
görünüyor. 2008 yılında yaşanan global 
ekonomik krizin etkileri giderilmiş gibi 
görünse de Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’da-
ki sorunlar hem bizleri hem de bölgeyi ve 
hatta Dünya’yı etkileyebilecek potansiyele 
sahiptir.

• Makine ihracatımızı gerçekleştirmemiz 
için devlet desteği gereklidir. Enerjiden 
sonra 2. Büyük ithalat kalemimiz olan 
makine sanayisi için her yıl 30 milyar dolar 
parayı ithalata ödüyoruz.

Makine ithalatı yaptığımız ülkeler 
Türkiye’de bizden çok daha avantajlı 
konumdadırlar. Bu firmaların ülkelerinden 
aldıkları destekler, finansmanları ve bağlan-
tıları çok daha güçlü durumdadır. Bizlerin 
yaşadığı sıkıntıları yaşamadıkları için çok 
rahatlıkla makinelerini bizlere satabilmek-
tedirler.

Bizim yöneticilerimiz ise ithalattan aldıkları 
vergilen avantaj gören bir zihniyetle kendi 
üreticisini ikinci plana atmakla kalma-
mış; üretimi zorlaştırarak ağır istihdam 
koşullarıyla ve diğer yaptırımlarla adeta 
cezalandırmıştır. 8-10 yıl döviz kurunun 
düşük tutulması ülkemizin ithalat cenneti, 
toplumumuzun tüketim toplumu olmasına 
neden olmuştur.

2014 yılı tekstil makine sektörü için 
ihracatta rekor yılı oldu. 2013 yılında 327 
milyon dolar olan ihracatımız 2014 yılında 
yüzde 18 artarak 387 milyon dolara yüksel-
di. Bununla birlikte 2 milyar dolar ithalat 
gerçekleştirdiğimiz için Dünya’da en büyük 
3. İthalatçı olduk. 

Daha önce 3. Makine ithalatçısı konumun-
da olan Hindistan’a baktığımızda son 5 
yılda makine üretimini geliştirdiklerini ve 
sadece kendi ülkelerine değil Türkiye’de ve 
Dünya’da da çok başarılı satışlar gerçekleş-
tirdiklerini görüyoruz.

2015 yılında gelişen ekonomik, siyasi ve 
toplumsal olaylar bu yılın kaybedilmesine 
neden olmuştur.  
Kaynak:örme dünyası/ümit karaman



Dünyanın en büyük 
10 premium denim 
üreticisi arasında 
yer alan Çalık 
Denim’in Gold 
Sponsorluğunu 
üstlendiği Tekstil ve 
Hazır Giyim Zirvesi, 
Boğaziçi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
ev sahipliğinde 
gerçekleşti. İlk kez 
düzenlenen zirvede, 
Tekstil ve Hazır 
Giyim sanayisinin 
Türk ekonomisindeki 
yeri ve konumu 
sektörün öncü 
isimleri tarafından 
masaya yatırıldı.

Premium denim üretiminde dünya-
nın en büyük 10 firmasından biri 
olan Çalık Denim, Boğaziçi Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi ev sahipliğinde ilk kez gerçekleş-
tirilen Tekstil ve Hazır Giyim Ekonomisi 
Zirvesi’ni Gold Sponsor olarak destekledi. 
Tekstil ve Hazır Giyim sanayisinin Türk 
ekonomisindeki yeri ve konumunun detay-
lıca masaya yatırıldığı zirvede Çalık Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, 
Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici, 
LC Waikiki CEO’su Mustafa Küçük, Mar-
kafoni CEO’su İlker Baydar, İstanbul Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi gibi sektörün 
öncü isimleri bir araya geldi. 

Etkinliğin açılış konuşmasını takiben Yrd. 
Doç. Dr. Ali Coşkun moderatörlüğünde 

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Çalık, LC Waikiki CEO’su Mustafa 
Küçük ve Türkiye Giyim Sanayicileri Der-
neği Başkanı Şeref Fayat’ın panelist olduğu 
“İhracatın Kilit Taşı: THG” paneli gerçek-
leştirildi. Panelde Ahmet Çalık, Türkiye’de 
Tekstil ve Hazır Giyim sektörünün ülkenin 
kalkınmasındaki rolüne değinerek sektörü 
ileriye taşımak için neler yapılması gerekti-
ğine değindi.

Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici 
ise “iCloth” konulu tekstil ve hazır giyimde 
teknoloji ve inovasyonun önemini anlatan 
konuşma gerçekleştirdi. Hamit Yenici, ko-
nuşmasında teknoloji ve inovasyonu doğru 
bir şekilde tekstil sektörüne entegre etmenin 
ihracata ve sürdürülebilir inovasyona nasıl 
katkı da bulunacağına da dikkat çekti. 
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Premium denim 
üretiminde dünyanın 
en büyük 10 
firmasından biri 
olan ve üretiminin 
yüzde 60’ını ihraç 
eden Çalık Denim, 
İTHİB tarafından 
düzenlenen 
“İhracatın Liderleri 
Ödülleri”nde Platin 
Ödülün sahibi oldu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafın-
dan, hazır giyim, tekstil, deri ve halı 
sektörlerinde ihracatta gösterdikleri 

performans ile ülke ekonomisine sağla-
dıkları katkılardan dolayı başarılı ihracat-
çıların ödüllendirildiği “İhractın Liderleri 
Ödülleri” organizasyonunda Çalık Denim’e 
Platin Ödülü verildi. Raffles İstanbul Zorlu 
Center’da gerçekleştirilen organizasyonda 
ödülü Çalık Denim adına Mali ve İdari 
İşler Direktörü Fatih Doğan aldı.

Çalık Denim, yenilikçi ve özgün dokunuş-
ları ile Türkiye’nin dokuma konfeksiyon 
ihracatında %26,1’lik bir paya sahip olan 
dokuma denim giysilerinin gelişimine 
büyük katkı sağlıyor. 

Yılda 40 milyon metre kare denim kumaşı 
üreten ve üretiminin yüzde 60’ını ağırlık-
lı olarak Avrupa, ve ABD’ye ihraç eden 
Çalık Denim, önümüzdeki dönemde Güney 
Amerika ve Uzak Doğu pazarlarına yapılan 
ihracatı arttırmayı hedefliyor. Dünyada 
premium denim üretiminde en büyük 10 

şirketten biri olan Çalık Denim, küresel 
denim markalarının en önemli tedarikçileri 
arasında yer alıyor.

ÇALIK DENİM HAKKINDA

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Çalık tarafından Malatya’da 1987 
yılında 111 milyon dolarlık bir yatırımla 
kurulan Çalık Denim, dünyada premium 
denim üretiminde ilk 5 arasında yer almak-
tadır. Özellikle denim kumaş, gabardin ve 
iplik üreten Çalık Denim’in yıllık kumaş 
üretim kapasitesi 40 milyon metreye 
ulaşmıştır. Çalık Denim, üretiminin yüzde 
60’ını ihraç etmektedir. Çalık Denim; 
Diesel, Armani Jeans, Liu Jo, Benetton, 
Pepe Jeans, Hugo Boss, Ralph Lauren, 
Guess Top Shop, River Island, Kuyichi, 
Scotch&Soda, Replay, Celio, Citizens of 
Humanity, Ann Taylor, Acne, H&M, Calvin 
Klein, G-Star, Tommy Hilfiger, GAP, 
Mark&Spencer, Jack&Jones ve Zara gibi 
dünya markaları ve Mavi, Colins, LTB gibi 
Türkiye markaları için üretim gerçekleştir-
mektedir. 

ÇALIK DENIM’E 
İHRACAT LİDERLERİ 
PLATİN ÖDÜLÜ 



Tekstil meslek 
okulları bu 
anlamda daha fazla 
desteklenmeli ve 
sayıları arttırılmalı

KENDİNİZİ VE FİRMANIZI 
TANITIRMISINIZ?

Firmamız 2012 yılında kurulmuş olmasına 
rağmen 25 yıllık sektörün içinden gelen 
iplik, boyama, baskı ve örme tecrübemiz 
en son model ve trend makinalarda fantezi 
kumaş üretimi yapmaktayız.

Tamamı elektronik jakarlı olan makinaları-
mız ile kendi tasarımlarımızı bünyemizde 
hazırlayıp dünya modasına yön veren küre-
sel tedarikçi ve mümessiller ile çalışmakta-
yız. Firma olarak öncelikle kaliteden ödün 
vermeden hızlı servis ve üretim birinci 
önceliğimizdir.

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDEKİ 
GELİŞMELER HAKKINDA NELER 
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Örme sektöründe makine anlamında daha 
fazla üretim veren daha hızlı makinalar 
ülkemize girmeli eski ve performansı düşük 
olan makinalardan vazgeçmeliyiz. Kendi ta-
sarımımızı ve kendi markamızı oluşturma-
mız gerekiyor ARGE ye daha fazla yatırım 

yapıp daha fazla rekabetçi olmalıyız.

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNÜN 
YAŞADIĞI SORUNLARIN 
BAŞINDA İLK SIRALARDA YER 
ALAN KONU HANGİSİDİR? 

Örme sektöründe yaşanan sorunların 
başında nitelikli iş gücü geliyor. Yeni nesil 
örmeye çok sıcak bakmıyor. Tekstil meslek 
okulları bu anlamda daha fazla desteklen-
meli ve sayıları arttırılmalı. Ayrıca işve-
renler olarak iş güvenliği ve sağlığı bizim 
dikkat etmemiz gereken en önemli konu 
olmalı unutmamalıyız ki insan hayatı her 
şeyden önce gelir.  

2015 YILINA GÖRE 2016 
YILINDA SEKTÖR ADINA 
BEKLENTİLERİNİZ NELERDİR?

2015 yılı örme sektörü için pazarın daral-
dığı ve emtia fiyatlarının azaldığı bir yıl 
oldu 2016 yılı daha rekabetçi ve zor bir yıl 
olacak bunu ancak modayı önden takip ede-
rek dünyadaki rakiplerimizden daha hızlı ve 
doğru tasarımlar yaparak aşabiliriz.

SEKTÖRDEKİ HAKSIZ 
REKABET İÇİN SÖYLEMEK 
İSTEDİKLERİNİZ?

Sektördeki arkadaşlarımızın en büyük 
eksikliği kendi ARGE’lerini yapmadan 
hazır iş gelsin diye beklemeleri ve başka 
tedarikçilerin kumaşını ve ARGE’sini fiyat 
avantajı sağlayarak iş yapmaya kalkma-
ları tabiri caiz ise hazıra konmaları bunu 
yaparken hem bizlere hem kendilerine hem 
de sektöre zarar vermektedir.

ÖRME KUMAŞTA BU YIL EN ÇOK 
TERCİH EDİLEN KUMAŞLAR 
ÇEŞİTLERİ HANGİSİDİR. 
NEDEN?

Türkiye olarak Avrupa’ya yakınlığımız 
ve hızlı servis vermemiz bizin en büyük 
avantajımız bu avantajı iyi kullanmamız 
durumunda fantezi ve güncel modaya 
uygun olan tasarımların tamamı hızlı üretim 
yapmak koşulu ile kullanılacaktır. 

Derginize ve size Teşekkür ederim. 
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KENDİ TASARIMIMIZI VE KENDİ 
MARKAMIZI OLUŞTURMAMIZ 
GEREKİYOR

Abide Örme Genel Müdürü Mehmet Karacan
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Ajans I Tekstilkent  0212 637 59 59
Matbaa I Topkapı  0212 544 73 73
info@vitamindizayn.com  www.vitamindizayn.com

02 03 04
FOTOĞRAF ÇEKİMİ WEB  TASARIM TANITIM ÜRÜNLERİ

Logo, fuar standı, ilan,
3d karakter, broşür ve katalog 
çalışmaları

Ürün, manken ve fabrika 
çekimleri

Flash animasyon ve 
güncellenebilir web sitesi 
çalışmaları

@
Broşür, katalog, fiyat listesi 
tasarım ve imalatı

06 07 08
AMBALAJ & 
KARTON ÇANTA

ETİKET KARTELA PROMOSYON

Mukavva / karton kutu,
karton çanta, klasör imalatı

Kağıt ve pvc ürün etiketleri Kendinden saplı, plastik saplı 
kumaş kartelaları

Ajanda, defter, bloknot, 
takvim

01
TASARIM

05



2023 hedeflerimizi 
gerçekleştirebilmemiz 
için sektörün 
sorunlarını 
tartışıp çözümler 
üretebileceğimiz 
kararlar alınmalı.

Hasan KORKMAZCAN

Ribanateks Yönetim Kurulu Başkanı Yıllar sonra, ülkemizde tam teşek-
küllü bir tekstil makineleri fuarı 
düzenlenmesini sevindirici bul-
duğumu ifade etmek istiyorum.

Neredeyse, küçük bir ITMA gibi görün-
düğünü söyleyebilirim, bu aynı zamanda 
ülkemizin ne kadar ciddi bir tekstil üreticisi 
olduğunun da göstergesi gibiydi. Umarım, 
ülkemizde böyle büyük ve geniş katılımlı 
kumaş fuarları da düzenlenir.  

Fakat, ne yazık ki bu kadar tekstil sanayi 
yatırımlarına ve buna bağlı ihracat kabi-
liyetine rağmen, tekstil sektörü hak ettiği 
görüntüde ve itibarda olamıyor! Öyle ki, 
Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden sonra, 
turizm sektörü her gün bir başka sızlan-
ma ile basında kendinden söz ettirmeyi 
başarırken, en az turizm kadar, Rusya 
federasyonuna tekstil ve tekstil hammadde-
leri satan biz tekstilcilerden, neredeyse hiç 
bahsedilmedi, hatta yok sayıldık, geçmişte 
de ve hatta her dönemde sektörümüze hak 
edilen değerin verilmediğini söylemenin, 
çok haksız bir davranış olmayacağını, yada 
en azında turizm gibi, ülkemizin lokomotif 

sektörü olan, Tekstil sektörünün, hep üvey 
evlat muamelesi gördüğü de aşikardır. 
Tekstil’in önemi çok daha iyi anlatılmalı 
ve bizlerde yerinde veya daha esnek teşvik 
uygulamalarından yararlandırılmalıyız.

Yukarıda bahsettiğim sebeplere bağlı 
olarak, bulunduğumuz coğrafya itibari ile 
bölgemizin en büyük örme kumaş imalatı 
yapan ülkesi olmasına rağmen, özellikle 
örme kumaş atölyeleri için söylüyorum, 
günümüzün şartlarına göre fiziki alt yapı-
mızı hala Avrupa standartlarına çıkartmış 
durumda değiliz.

Sektörümüz, bu dağınık ve bakımsız 
halinden dolayı, devlet kurumları nezdin-
de ve çalışan kesim açısından, sempati ile 
bakılmayan bir görünüme bürünmüş olup, 
ciddi oranda eleman problemi yaşamak-
tadır. İhracat, istihdam gibi önemli katma 
değer ürettiğimiz, yada ülkemize ne kadar 
faydalı olduğumuz daha iyi anlatılmalı, 
2023 hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz 
için sektörün sorunlarını tartışıp çözümler 
üretebileceğimiz kararlar alınmalı.

Son yıllarda, özellikle İstanbul gibi güzide 
bir şehrimizde, çok ciddi kentsel dönüşüm 
projeleri hayata geçirilmiş olmasına rağ-
men, bu uygulama sadece konut yapımı ile 
sınırlı kalmamalı diye düşünüyor ve özel-
likle şehir içinde imalat yapan küçük sana-
yicilere de, kentsel dönüşüm imkânlarından 
yararlandırılıp, sanayi bölgelerinde arsa 
veya sanayi siteleri tahsis edilmelidir, bu 
anlamda ÖRSAD ın sanayi sitesi proje-
sini çok doğru ve isabetli bir talep olarak 
görmekteyim.

Sektörümüzün olmazsa olmazı olan boya-
hanelere sahip çıkılması ve mevcut yerle-
rinde teşvik edilmesi çok önemli ve faydalı 
bir uygulama olacağına inanmaktayım ve 
bu boyahanelerle koordineli bir çalışma ya-
parak, örme sektörünün ihracat rakamlarını 
arttırmak mümkün olabilir.

Sektörümüzün, yeni pazarlar oluşturabilme-
si için kesinlikle ihracat yapma kabiliyetini 
n geliştirilmesi gerektiğini ve bu imkânları 
oluşturmak için İTHİB, İSO, İTO gibi 
kuruluşların ortak çalışması ve sektörün ih-
tiyacına cevap verecek faaliyetler yapmaları 
en önemli hedefleri olmalı. 
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Ülkemiz, Tekstil 
Sektöründe 
dünyanın önde 
gelen ülkelerinden 
birisidir.

Sektör ihracatta yıllarca birinci sıra-
da yer aldı. Son yıllarda birinciliği 
az farkla otomotive kaptırdı. Ancak 
önümüzdeki yıllarda tekrar ihracat 

lideri olacağına inanıyoruz. Katma değeri 
baz alırsak, Tekstil Sektörünün açık ara 
birinci olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

TEKSAD olarak Çin’den hiçbir kısıtlamaya 
tabi tutulmadan transfer baskı için gelen 
hazır kâğıtların sektördeki desencilere ve 
transfer baskı için kâğıt basan işletmelere 
verdiği zararı dile getirmiş ve önlem alın-
masını istemiştik. Bu çabalarımız sonucu 
Çin’den gelen hazır kâğıtlara anti-damping 
vergisi uygulanmaya başlandı. Bu şekilde 
sektörün zarar görmesi engellendi.

Dernek olarak, ülkemiz tekstil ihracatının 
aynı makine parkıyla şu anki kapasitesinin 
üç katına çıkabileceğine inanıyoruz. Bunun 
için öncelikle ucuz ürün satma stratejisi terk 
edilmelidir. Sektör bu amaçla yeni pazar-
lara girmek için, bölgelere hitap edecek 
pazarlama şirketleri kurmalıdır. Sektörde-
ki birlikler ve dernekler AR-GE için fon 
yaratmalıdırlar.

Sektörde çalışacak her düzeydeki eleman-
ların meslek öncesi eğitiminin çok önemli 

olduğunu düşünüyoruz. Üniversiteden 
mezun olan Kimya ve Tekstil mühendisleri, 
Meslek Yüksek Okulu mezunları okul-
ları bitince deyim yerindeyse, “SUDAN 
ÇIKMIŞ BALIK” gibi kalıyorlar. Oysa 
TUBİTAK’ın sektörün yoğun olduğu 
bölgelerde kuracağı TEKSTİL EĞİTİM ve 
UYGULAMA MERKEZLERİ; sektörün 
ihtiyaç duyduğu teknik kadroları eğitecek 
ve araştırma yapacaklar için platform oluş-
turacaktır.

Bu merkezlerde Dokuma-Örme-Önter-
biye-Boya-Desen-Baskı-Bitim işlemleri 
bölümleri olmalıdır. Elyaf ve iplik eğitimi 
için çırçır ve iplik fabrikalarıyla anlaşma 
yapılmalı, gerekirse fabrika kiralanmalıdır. 
Merkezler fabrika gibi üretim yapmalıdır.

“Bizden” kriteri yerine meslekte deneyimli, 
öğretme kabiliyeti olan, bilgisini esirgeme-
yen emekli mühendis ve ustabaşılardan olu-
şacak kadro; mini tekstil fabrikası olan bu 
merkezlerde stajyer öğrencileri yetiştirecek-
ler, okulundan mezun olmuş mühendislerin 
araştırmalarına destek vereceklerdir. Tekstil 
sektörüyle ilgili dallarda okuyan öğrenciler 
bu şekilde YAPARAK ÖĞRENECEKLER, 
bu şekilde Teknik Kadroların yaratıcılık ve 
üretkenlikleri artacaktır.

Bu merkezlerde verilecek teknik kurslarla 
da mesleğin ihtiyaç duyduğu teknik kadro-
lar yetiştirilecektir.

Bu merkezlerde akademisyenlerimiz yap-
tıkları teorik çalışmaları pratiğe uygulama 
fırsatını bulabilecekler ve bu şekilde sektöre 
katkı da bulunabilecekler.

Ayrıca sektörde enerji tasarrufu sağlayacak 
ve su tüketimini azaltacak yatırım ve Ar-Ge 
projelerine destek verilmelidir.

TUBİTAK’ın sektörün yoğun olduğu 
Çorlu-Çerkezköy, Bursa, Denizli, Adana, 
Maraş gibi illerde kuracağı bu merkezler, 
ihracatımızın artmasının yanı sıra, sektöre 
girmek isteyen yeni yatırımcılara da cesaret 
verecektir. 

TUBİTAK ACİLEN BÖLGESEL 
TEKSTİL ARAŞTIRMA ve UYGULAMA 
MERKEZLERİ KURMALI
Ekrem Hayri Peker

Kimya Mühendisi / Tekstil Araştırmaları 
Derneği Başkanı
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KAYRA, meslek 
liselerinden mezun 
olan öğrencilere 
istihdam alanı 
sağlıyor. Meslek 
Liseleri kapsamında 
eğitim veren 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nden 
bünyesinde 
bulundurduğu 40 
stajyer ile gençlerin 
iş bulma olanaklarını 
ve becerilerini 
geliştirmeyi 
amaçlıyor.

Meslek Liseleri’nin Türkiye’de 
kalifiye eleman yetiştiren 
kurumlardan olduğunun altını 
çizen KAYRA Tekstil Genel 

Koordinatörü Furkan Ortakaya, tüm tekstil 
firmalarının da meslek liselerine destek 
vermesi gerektiğini vurguladı. 

Tasarım, planlama, kalite kontrol, kesim-
hane, satış pazarlama ve kurumsal iletişim 
departmanlarında stajyerlere destek veren 
KAYRA, öğrencilerin mezun olmadan iş ya-
şamı ile tanışmasına öncülük ederken mezun 
olanlar için de tecrübe kazanması açısından 
bir okul niteliği görevini üstleniyor.

HER BİR İLMEK, BİN EMEK

Tekstil sektörünün tasarım aşamasından 
üretim aşamasına çok ciddi ve el işçiliği 
isteyen bir sektör olduğunu belirten Orta-
kaya, kullanıcılara sunulan ürünlerde uzun 
süreli çalışmaların ve ciddi bir ekibin emeği 
olduğunu vurguluyor. Tekstil sektöründe 
çalışmak isteyen bireylerin tüm aşamaları 

yerinde gözleme imkanının olması gerekti-
ğini belirten Furkan Ortakaya ekliyor “Biz 
KAYRA olarak gelecekte tekstil sektörüne 
yön verecek yetenekleri ortaya çıkarmayı 
amaçlıyoruz. 

Burada tüm stajyerlerimiz bütün personeli-
miz ile eşit seviyede tutularak aynı sorum-
lulukları paylaşıyor. Bu da iş hayatlarında 
tercih edecekleri sektörü yakından tanıma-
larına olanak sağlıyor. 

TÜM MESLEK 
LİSELERİNE ERİŞİM 
SAĞLANMALI
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Ülkemizin gelişmişlik düzeyi-
nin yükselmesi, değişen siyasi 
coğrafya ve ülkemizdeki bazı 
sektörlerdeki ekonomik sıkıntılar 

şirketlerimizi ve bireysel yatırımcılarımızı 
dış ülkelere yönletti. Önce inşaatçılarımız 
uluslararası piyasaya açıldılar. Libya’da 
kazanılan deneyimlerden sonra Orta doğu ül-
kelerinde alınan ihaleleri Rusya’da kazanılan 
ihaleler izledi. İnşaat firmalarımız Dünya-
nın her tarafında iş yapıyorlar. Bu alanda 
dünyada ilk dörtteyiz. İlk 250 firma içinde 43 
müteahhit Firmasıyla ikinci sıradayız. Birinci 
65 firmayla Çin, ikinci sırada 32 firmayla 
ABD bulunuyor. Ancak 2015 yılı rakamları-
na göre 521 milyarlık bu pazardaki payımız 
aynı değil. Pazarın %5.6’sına hâkimiz. İlk 
sırada %17.2 ile Çin yer alıyor. %14.7 ile 
İspanya ikinci, %11.4 ile ABD üçüncü sırada 
yer alıyor. Ülkemiz dördüncü sırada.

Sonra Osmanlı coğrafyasındaki Balkan ülke-
lerine yöneldik. Gerek kültürel bağlar, gerek 
Osmanlı bakiyesi Türk ve Müslüman azınlık-
lar doğal bir kültür köprüsü oluşturuyorlardı. 
Sanayi ve ticaretteki gelişmişlik düzeyimizle 
Balkan ülkelerine birçok alanda önder olduk. 
Türk şirketleri Arnavutluk’tan Romanya’ya; 
Bankacılıktan, şişe cama; fırıncılıktan, 
konfeksiyona; inşaattan tavukçuluğa, her 
alanda yatırım yaptılar. Balkan ülkelerin sı-
rayla AB’ye üye olması firmalarımız için bu 
ülkeleri köprü haline getirdi. Yatırımcılarımız 
bilgi birikimi Balkan ülkelerindeki ekono-
mik gelişmeyi olumlu yönde etkiledi. Bizim 
AB’ye üyeliğimiz mi? Gelmez ayın son 
çarşambasında. Ayrıca üye olmamız gereki-
yor mu? Bence hayır. Bölgesel büyük devlet 
olduğumuzu; Büyük bir imparatorluğun 
mirasçısı olduğunu unutmamamız gerekiyor. 
AB’ye üyeliğimizi Fransa halkına soracak 
da biz niye kendi halkımıza sormuyoruz. 
Dışa açılmamız orta doğudan sonra Kafkasya 
ve Orta Asya ile devam etti. İnşaat sektörü 
dışında bazı alanlarda bilhassa tekstilde, , 
gıdada firmalarımız, yatırımcılarımız hayal 
kırıklığına uğradılar. Şu anda dış yatırım için 

moda Mısır. Yeterli iş gücü var mı? Enerji 
şimdilik ucuz bulunuyor ya yarın? Su yeterli 
mi? Mısır’da ürettiğin malı ABD’ye satmak 
için mal bedelinin yüzde on üçü kadar 
İsrail’den malzeme almak zorundasın Yani 
bir çeşit vergi ödüyorsun. Kotalar kalktığında 
bu yatırımların bir cazibesi kalacak mı?

Konuyu toparlarsak bir ülkeye yatırım yap-
mak istiyorsak;
1- Ülkenin yatırım mevzuatını, verdiği 
teşvikleri iyice öğrenmeliyiz. Firmanın o 
ülkeden bir avukatı olmalı. Yatırım yapıla-
cak ülkedeki Ticaret Ateşimizden ve yatırım 
yapılacak ülkenin ticaret ateşelerinden bilgi 
almalıyız.
2- Yatırım yapılacak ülkedeki enerji maliyet-
leri ve yeterli enerji olup olmadığı anlaşıl-
malı. Ülke içinde enerji açısından bölgesel 
yetersizlikler, sıkıntılar olabilir.
3- İş gücü maliyetleri iyi analiz edilmeli. Şu 
anda dünyanın hiçbir yerinde 20-30 dolara 
kalifiye işçi bulmak mümkün değil. Kalifiye 
işçi heryerde pahalıdır. İş gücü açısından da 
dünya globalleşti. İnsanlar çok para kaza-
nacakları yerlere ülke içi / ülke dışı göç 
ediyorlar.
İş gücünün maliyeti yanında bulunabilirliği 
de önemli bir konu. Yatırım yapılacak ülke-
nin her yerinde bilhassa kırsal kesimlerde ni-
telikli iş gücü bulmak mümkün olmayabilir.
4- Fabrikanın yer seçimi çok önemli. Türk 
Cumhuriyetlerde yapılacak yatırımlar için 
büyük kentler ve sanayi için kurulmuş yerle-
şim bölgeleri tercih edilmeli
5- Yer seçiminde bölgesel yatırım ve teşvik-
leri bulunup bulunmadığı diğer faktörler göz 
önünde bulunarak iyice incelenmeli. Bazen 
teşviksiz bölgelerdeki merkezler enerji ve iş 
gücü açısından daha cazip olabilir.
6- Türkiye’deki alışkanlıklar terk edilmeli. 
Ülkemizde arıtma çoğu sanayici için problem 
değil. Her türlü zehirli atık içeren suları en 
yakın kanala, dereye, nehre akıtmak serbest. 
Yatırım amacıyla gidilen ülkelerde “rüşvet” 
yaygınsa da bulunduğum ülkede şu ana kadar 
tanıdığım hiçbir yatırımcı bunu başaramadı. 

Bildiğim hiçbir boyahane arıtmasız çalışa-
madı.
7- Pazar araştırması yatırım başlamadan 
yapılmalı. Yatırım yapılacak ülkenin çevre 
ülkelerle olan gümrük indirimleri ( AB, 
Rusya ve Türkiye ile ) incelenmeli. Türk 
Cumhuriyetlerinde yapılacak yatırımlar için 
Rusya ( 280 milyon ) ve çevresi ( 70 milyon 
) 350 milyonluk gelişen / büyüyen bir Pazar.
Rusya ve hinterlantındaki ülkelerin ürettiği 
petrol, doğalgaz, altın ve diğer madenlerden  
sattıkları pamuk ve gıda maddelerinden elde 
ettikleri gelirler artmış; Bu ülkeler hızla alt 
yapılarını yenilemeye başlamış hızla yeni 
okullar, konutlar, hastaneler yapılmakta; yeni 
fabrikalar kurulmakta .Yatırımcılar bu pazarı 
göz ardı etmemelidirler.kısaca toparlarsak;
1-Doğru yatırım alanı
2- Doğru ülke
3- Yatırım yapılacak ülkenin konumu; çevre 
ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkileri
4- Yatırım yapılacak ülkenin yatırımcıya 
sağladığı genel ve bölgesel teşvikler
5- Yatırım yapılacak bina ve arazinin kolayca 
bulunması.
6- Enerji fiyatları ve enerji temininin problem 
olmaması.
7- İş gücünün ucuz olması, nitelikli iş gücü-
nün kolayca bulunabilmesi.
8- Bankacılık sektörünün gelişmiş olması; 
para transferlerinde problem yaşanmaması, 
Türk Bankası varmı?
9- İletişim kolay olması. Telefon, faks, inter-
net kullanımının yaygın olması
10- Türkçe bilen çalışanların kolayca bulu-
nabilmesi
11- Türkiye’yle kültürel yakınlık
12- Pazara ve Türkiye’ye nakliyenin kolay 
olması
13- İç pazarın durumu
14- Devlet görevlilerin yatırımcılara karşı 
tavrı .
15- Ve en önemlisi bu projeyi yönetecek 
deneyimli bir lider.
Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür.
Kısacası iyi Pazar araştırması, iyi plan, iyi 
yer seçimi, iyi bir lider. 

DIŞ ÜLKELERDE YAPILAN 
YATIRIMLARDAKİ 
HATALAR
EKREM HAYRİ PEKER
Kimya Mühendisi / Tekstil Araştırmaları Derneği Başkanı



Kısa zamanda tescilli 
Spinit teknolojisiyle 
donatılmış yeni 
nesil yuvarlak örgü 
makinalarının 
üretimine geçiyoruz.

Fitilden kumaş da örebilen yuvarlak 
örgü makinası: Mayer & Cie.‘nin 
yeni teknolojik hamlesi bunu 
mümkün kılıyor. VDMA üyesi fir-

maların yuvarlak örgü makinaları, Spinning 
prosedürünün son aşamasına gelebilmek 
için, hali hazırda önceden işlenmiş ipliğe 
ihtiyaç duyuyorlar.

Buna karşın Albstadt’daki SME yeni 
kuşak makinaların Spinit Sistemiyle, bunu 
sadece Intermediate iplik etabıyla yapmak 
mümkün. Böylece İplik ve bobin makina-
larına gerek kalmaksızın, bütün bu süreçler 
atlanmış oluyor.

İLK “SATIŞA HAZIR” SPİNİT 
MAKİNASININ MODELİ ITMA 
2015 MİLANO FUARI’NDA 
SERGİLENDİ.

Dünya pazarının lideri olan Mayer Cie.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Benjamin Mayer, 
bir röportajında sürdürülebilir gelişmelere 
dair verilen taahhütlerin sadece ürün kalite-
sini değil aynı zamanda şirketleri de pozitif 
anlamda etkilediğini vurguluyor.

BAY MAYER 2015 ITMA’DAKİ 
SLOGANINIZ ADETA BİR 
TOPLANMA ÇAĞRISI 
GİBİYDİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YENİLİKLERİN SANATI”. 
ŞİRKETİNİZ UZUN ZAMAN ÖNCE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLUNU 
SEÇTİ. NE KADAR YOL KAT 
ETTİNİZ?

Mayer & Cie. GmbH & Co. KG iki yıl önce 
geniş kapsamlı bir enerji yönetim projesi 
başlattı. Bu çalışmanın ilk tohumları 4 yıl 
önce atılmıştı. 

Bu kapsamdaki hedefimiz altyapımızı 
komple modernize etmekti. Çünkü sistemi-
mizin bir bölümü günümüz teknolojisine 
uygun değildi. Buradaki en büyük amacı-
mız enerji tasarrufu oldu. Hedefimiz bariz 

bir şekilde daha az kullanılan kaynakla, her 
bir makinamıza daha fazla güç yükleyebil-
mekti.   

BU BAĞLAMDA ŞU ANA KADAR 
BU HEDEFİNİZİN NE KADARINI 
GERÇEKLEŞTİREBİLDİNİZ?

İşe komple ısıtma sistemini modernize 
ederek başladık. Air condition sistemini 
tamamıyla yeniledik ve üretimde kullan-
dığımız soğutma sistemini revize ettik ve 
borularımızı değiştirdik. 

Verimli boru yalıtımı ve modern elektro-
nik anahtarlama sistemi, birkaç soğutma 
ünitesinde tasarruf yapabilmemize olanak 
sağladı. Air condition sistemleri çok fazla 
enerji tüketiyor, gelecekte onların yarısını 
bu sistemde elden geçirmeyi düşünüyoruz. 
Burada ortaya çıkan, önemli bir enerji tasar-
rufu var. 

Biz bu hamleyle daha az enerji masraflarıy-
la, önümüzdeki yıllarda birkaç yüz bin Euro 
tasarruf ermeyi planlıyoruz. Isı kaybının 
önüne geçilebilmesi için tüm binalarımızı 
yalıtımdan geçiriyoruz.

PEKİ ÖNÜMÜZDEKİ 2 YIL İÇİN 
NE PLANLADINIZ? 

Mayer & Cie. İhtiyaçlarını karşılayabilmek 
için yeterli miktarda elektrik ve ısıyı üret-
meye devam edecek. Kapasitemize bağlı 
olarak yakın gelecekte bir ya da iki birbirle-
rine bağlı ısı ve enerji üniteleri kuracağız.
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MAYER & CIE.‘DEN OYUNUN 
KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK 
SPINIT TEKNOLOJİSİ
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Sürdürülebilirlik konusu sadece kurumsal 
altyapınızla alaklı değil, bu tabii ki aynı 
zamanda ürünlerinizi de etkiliyor. Kısa 
zamanda tescilli Spinit teknolojisiyle dona-
tılmış yeni nesil yuvarlak örgü makinaları-
nın üretimine geçiyoruz. 

Spinit yenilikçi bir hareket. İki İngilizce 
kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır, 
Spin ve knit. Bu metodun yenilikçi bir gele-
ceği olması, örgü öncesinde veya esnasında 
entegre bir spinning sürecini barındırmasın-
da yatıyor. 

Yuvarlak örgüde yürüyen normal süreç, 
işlemi bitmiş ipliğin yuvarlak örgü maki-
nasına girmesi ve orada işlem görmesidir. 
Ancak Spinit makinasında süreç yarı bitmiş 
iplikle başlar, Pres spinning makinasından 
henüz çıkmış olan ipliğe “Flyer” denir.

Yarı işlenmiş ipliği, bitmiş iplik haline 
getirebilmek için, Ring Spinning makina-
larının içinde geçirmek gerekir. Bu işlem 
hem geniş yer kaplar hem de çok enerjiye 
mal olur. 

Tabii Spinit teknolojisini kullanıyorsanız 
o ayrı, o zaman bu sizin için geçerli değil. 
Yarı işlenmiş iplik 3 ile 5 mm kalınlığın-
dadır. Bu teknoloji sayesinde doğrudan 
yuvarlak örgü makinasına giriyor, burada 
bükülüp sonra da örülüyor. Bütün makine 
parkuru bu işlemle çalışır. 

Spinit teknolojisi sayesinde; pamuğun 
işlenmesinden başlayıp, son ürün teslimine 
kadar komple bir üretim yapan imalatçılar 
için aynı işi % 40 daha az alanla yapmak 
mümkün olacak. Bu kısım bu teknolojinin 
en avantajlı bölümüdür.

BU KARLILIK SADECE 
GENİŞ HACİMLİ ALANLARIN 
TASARRUFUYLA KALMIYOR 
ÖYLE DEĞİL Mİ?

Mayer & Cie. olarak biz de son derece 
sık dokuyup ince eledik. Normalde bir 
kilogram kumaşın maliyeti nedir ve Spinit 

teknolojisiyle maliyeti nedir? Spinit ile % 
25 tasarruf edebiliyoruz. Örneğin, bir ülke-
deki enerji ve emek gücüne bağlı olarak, bir 
kilo örülmüş kumaş klasik yollarla örülmüş 
olan kumaştan dörtte bir daha ucuza imal 
ediliyor.  

Mayer & Cie. GmbH & Co. KG Blue 
Competence-VDMA Girişim’in bir üyesidir 
ve “dayanıklı sürdürülebilirlik kriterleri ve 
standartları toplantılarına karşı sorumludur” 
Peki bu ne anlama gelir?

Bir yandan enerji yönetimi projelerine 
yatırım yaparken aynı zamanda ürünleri-
mizin performansını arttırmaya yönelik 
de son derece kararlıyız. ITMA’da sergi-
lediğimiz her makinamız yüzde 10 ila 25 
arasında daha geliştirilmiş ve güçlüdür. Bu 
şu anlama geliyor, bu makinalarımız hem 
üretim anlamında verimliliği arttırırken, 
enerji anlamında da daha fazla tasarruf 
sağlamaktadır. Ayrıca bu şekilde rakipleri-
mize karşı koruduğumuz liderliğimizi de 
sürdürebiliriz.  

Spinit ile ilgili olarak, çalışanlarımız hızlı 
bir şekilde ilerleyerek bu yeni teknolojiyi 
tam zamanında ITMA 2015 Fuarı’na satışa 
hazır hale yetiştirdiler. Bu arada Mayer & 
Cie. her ticari fuarda olduğu gibi burada 
Blue Competence üyesi olduğunu bir kez 
daha göstermiştir. 

SİZİN MAKİNALARINIZI 
KULLANMAYI TERCİH EDECEK 
OLAN MÜŞTERİLERİNİZ İÇİN BU 
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” SİZCE 
NE KADAR ÖNEMLİ? 

Bu konuda son 5 yılda inanılmaz güzel 
değişimler yaşandı. “Sürdürülebilirlik” ke-
limesi her yerde duyulmaya başlandı, hatta 
hiç duymayı beklemeyeceğiniz ülkelerde 
bile. 

İlk aklıma gelen örnek Bangladeş. Oradan 
sürdürülebilir ürünler ile ilgili talepler 
aldık. Dünyanın her yerinde, dayanıklı ve 
sürdürebilir tüketim talep eden müşterile-
rimizin sayısı git gide artıyor. Birçok ülke 
çevresel yönetmeliklerini sıkılaştırıyor. 

Bir Alman makine üreticisi olarak iyi bir 
örnek oluşturmak ve bu akımın lideri olmak 
istiyoruz. Örneğin Shangai’daki imalat 
yerimizi yeni bir tesise taşıyoruz. Orada 
yerine getirmemiz gereken şartlar oldukça 
sıkı. Kısaca söylemek gerekirse… Çinliler 
bile artık çevresel koruma konusunda dev 

adımlar attı ve bu konuda Almanya’dan 
pek de farklı değiller artık. Tabii ki bu gibi 
değişimler bir gecede olamaz. Biz Almanya 
olarak bile, şu an olduğumuz bu seviyeye 
gelebilmemiz için onlarca yıl geçmesi 
gerekti. 

Dünyadaki Globalizasyon kavramı sanırım 
artık “Made in Germany” demeyi daha da 
zorlaştırıyor. Mayer & Cie. Olarak aynı 
zamanda Çek Cumhuriyeti ve Çin’de de 
üretim yapıyorsunuz. Alman kalitesi sem-
bolü yerini, “sürdürülebilirlik” markasına 
mı bırakacak?

Bugünlerde müşterilerimiz kalitenin 
Mayer & Cie.’den geldiğini biliyorlar. Çek 
Cumhuriyeti’nden gelen Almanya ile eşit. 
Çin’deki üretim tesisi de aynı şekilde. Çok 
basit, istikrarlı olarak kaliteli sevkiyatları-
mızı yıl be yıl sürdürmeliyiz. Sürdürülebi-
lirlik daha çok önem kazanmaya başladı. 
Birçok ülke sıkı çevresel koruma tedbirle-
rini kanunlarında gevşetiyor ve daha iyi ça-
lışma şartları sunuyor. “Made in Germany” 
imajı belki biraz azalacak – ancak asla 
tamamıyla yok olmayacak. Zaten olması 
gereken de bu!

110 yılı aşkın bir süredir Mayer & Cie. 
T-Shirt, kazak, eşofman altı ve birçok diğer 
ürünlerin imal edildiği yuvarlak örgü maki-
naları üretti. 

Bu süreçte kaliteli kumaşın merkezi olan 
Mayer & Cie. Birçok patent aldı ve oto-
matik yuvarlak örme sürecinde devrimsel 
gelişmelere imza attı. 

Şimdi de piyasanın global lideri konu-
munda. Makinalarımızın %90’ı ithal 
ediliyor: Türkiye ile başlayan Asya pazarı 
Hindistan’a kadar uzanıyor. Hatta Endonez-
ya ve Çin’e kadar uzanan bir yol bu. Aynı 
zamanda Güney Afrika da bizim için geniş-
leyen bir pazar.  2014 yılında toplu satışla-
rımız 90 milyon Euro’nun biraz altındaydı. 
Bir önceki yıla nazaran %5 daha fazla. 

Mayer’in en son teknolojisi Spinit sistemi, 
Spin ve örgüyü ilk defa bir arada yapan bir 
makine. Dünya çapına 430 çalışanı bulunan 
ve klasik anlamda “babadan kalma” bir 
aile şirketi olan Mayer Ailesi dördüncü 
kuşak tarafından yönetiliyor. Şirketimizin 
Albstadt’daki merkezinin yanı sıra Çin, 
Brezilya ve Çek Cumhuriyeti’nde de şube-
leri bulunuyor. 

The Textile Magazine / Mr.Benjamin Mayer
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Bakan Tüfenkçi karşılıksız çekte hapis cezasının  en az 6 ay olacağını söyledi. 
Meclisin tatil öncesi yasalaştıracağını açıklayan, Gümrük ve Tekel Bakanı Bülent 
Tüfenkci, meclis tatile girmeden yasanın çıkarılacağını ifade etti. CNN Türk 
kanalına yaptığı açıklamada; ödenmeyen çeklere, 6 aya kadar hapis cezasının, 

meclis tatile girmeden yasalaşması için çalışmaların başladığını söyledi. Bu yasa ile birlikte 
iflas erteleme ile ilgili çalışmaların son şeklini aldığı ve yine meclis tatile girmeden yürürlü-
ğe gireceğini sözlerine ekledi. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Mesleki Yeterlilik Belge-
si Zorunluluğu Getirilen 
Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 

Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş-
tir. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki 
listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. 
İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on 
iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belge-
si olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırı-
lamayacaktır. 

Kaynak:myk mesleki yeterlikik kurumu 

KARŞILIKSIZ ÇEK’TE 
HAPİS CEZASI

40 MESLEKTE MYK MESLEKİ 
YETERLİLİK BELGESİ 
ZORUNLU HALE GETİRİLDİ



Haber

63 ÖRME DÜNYASI Mayıs - Haziran 2016

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu, 1 
Temmuz 2016 tarihi itibariyle 50’den az çalışana sahip şirketler 
için de zorunlu oluyor. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, 
görevlendirmediği her bir kişi ve 2016 yılında aykırılığın devam 
ettiği her ay için 6.511 TL idari para cezası uygulanacak. 10’dan az 
çalışanı bulunan işyerlerinin işverenleri veya vekilleri ise iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimden geçerek ve OSGB’lerden, kamu sağlık hizmet 
sunucularından ya da aile hekimlerinden İşyeri Hekimi hizmeti 
alarak yükümlülüklerini yerine getirebilecek.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi 
çalıştırma zorunluluğu, kamu ve özel 
sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm 
işyerleri için 1 Temmuz 2016 tarihin-

de yürürlüğe girecek yeni yasa ile 50’den 
az çalışana sahip şirketler için de zorunlu 
olacak. 

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye 
genelindeki 50’den az çalışana sahip “az 

tehlikeli“ şirketlerin işverenleri, sağlıklı ve 
güvenli işyerlerinin oluşması, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının önlenebilmesi için 
işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri 
Hekimi görevlendirecek.

Önceden iş kanunları içerisinde yer alan 
madde hükümleri ile uygulanan iş sağlığı 
ve güvenliği önlemlerinin, 20 Haziran 2012 
tarihinden itibaren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası kapsamında ele alındığını 
ifade eden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Uzmanı Mahmut Arslantürk, yeni yasa ile 
ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Yeni yasayla işin niteliğine göre işyerleri 
“çok tehlikeli“, “tehlikeli“ ve “az tehlikeli“ 
olmak üzere tehlike sınıflarına ayrıldı. 

Yeni durumlara uyum sağlanması ama-
cıyla yasanın bazı hükümleri aynı yasanın 
38. maddesi gereği aşamalı olarak hayata 
geçirildi. 

Son olarak ise 1 Temmuz 2016 tarihi itiba-
riyle “az tehlikeli“ ve 50’den az çalışana 
sahip işyerlerinde de yasanın 6. ve 7. mad-
delerini uygulama zorunluluğu geldi. 

Yeni düzenlemeyle birlikte, 50’den az 
çalışanı olan “az tehlikeli“ işyerleri, 6331 
sayılı yasa gereği 1 Temmuz 2016 tarihin-
den itibaren “tehlike sınıfına ve çalışan sa-

yısına göre“ İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri 
Hekimi görevlendirmek veya Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Birimi’nden (OSGB) hizmet 
almak suretiyle yükümlülüklerini yerine 
getirmek zorunda olacaklar. 

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işve-
renlere ise 6331 sayılı yasanın 26. maddesi 
gereği görevlendirmediği her bir kişi ve 
2016 yılı dahilinde aykırılığın devam ettiği 
her ay için 6.511 TL idari para cezası uygu-
lanacak.“

10’DAN AZ ÇALIŞANA SAHİP 
ŞİRKETLER İSG HİZMETİNİ 
KENDİLERİ YÜRÜTECEK

“Az tehlikeli“ şirket kapsamında olup 
10’dan az çalışana sahip işyerleri için özel 
durumun söz konusu olduğunu belirten 
Mahmut Arslantürk, “10’dan az çalışana sa-
hip işyerleri, işverenleri ve işveren vekilleri 
bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluş-
lardan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi 
almak şartıyla, iş güvenliği hizmetlerini 
kendileri yürütebilecek. 

Ayrıca bu işyerleri, OSGB’lerden, kamu 
sağlık hizmet sunucularından ya da aile 
hekimlerinden İşyeri Hekimi hizmeti alarak 
yükümlülüklerini yerine getirebilecekler“ 
diye konuştu. 

TÜM ÇALIŞANLAR İŞ SAĞLIĞI 
ve GÜVENLİĞİ ŞEMSİYESİ 
ALTINA GİRİYOR

Mahmut Arslantürk



Tekstil, hepimizin bildiği üzere 
emek yoğun bir sektördür. İmalat 
sürecinde kontrol altında tutul-
ması gereken faktörlerden en 

önemlisi, insan faktörüdür. 

Makine, ekipman ve hammadde konuların-
da üst düzey yatırımları yaparak, son derece 
kalifiye elemanlar ile bu makinelerin işle-
yişini sağlasak dahi, aklımıza gelemeyecek 
aşamalarda yaşanabilecek insan hataların-
dan dolayı büyük zararlara uğrayabiliriz. 

Bunun önüne geçmek için pek çok yöne-
timsel araç geliştirilmiştir. Kalite yönetim 
anlayışı, tüm süreçleri ele alması, sorumlu-
luk ve yetki dağılımı, süreç yönetimi bakış 
açıları ile pek çok işletmenin zaman içinde 
benimsediği bir yöntem haline gelmiştir.

Bu yazımızda, tekstilde kalitenin uygula-
ma yöntemleri, çeşitli tekstil alt dallarında 
yaşanan örnek sorunlar ve neden oldukları 
hatalar ile kalite yönetim yaklaşımına göre 
çözüm yollarını ele alacağız. 

Daha kapsamlı olarak, İplik, Dokuma, 
Örme ve Konfeksiyonda yaşanan hatalar ile 
daha verimli çalışma yöntemleri ayrı bir ya-
zıda daha derinlemesine zaman ayıracağız.

Kalite özetle, müşteri beklentilerini 
karşılama seviyesidir. Kalite yönetimi de 
bu beklentiyi hep aynı seviyede karşılaya-
bilmeyi sağlayan en önemli araçtır. Aynı 
ürünü, birden fazla sefer ürettiğimizde, 
her seferinde aynı sonucu alabilmektir. Ve 
kalite yönetimin en önemli alt yapısı, tüm 
süreçlerimize tamamen hakim olmaktan 

geçer. Çok kısa olarak “yaptığını yaz, yaz-
dığını yap” mantığı ile işler.

Firmamızda kalite yönetim çalışmalarının 
başladığını ya da yönetimin oluşan hatalar-
dan dolayı artık dur deme ihtiyacı duyduğu-
nu varsayalım. 

Biz de, firmada çalışan herhangi bir depart-
manın sorumlusuyuz. Bu aşamada ya çö-
zümün ya da sorunun bir parçası olmamız 
beklenecektir.

İşimizi korumak ve kariyer gelişimimize 
katkı sağlamak adına taşın altına elimizi 
koymaktan çekinmeyerek, çalışma arka-
daşlarımızın bir kısmı ile birlikte hataların 
üzerine gitmeye karar verdik. Yönetimin de 
bu noktada desteği ve kararlılığı var. 
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TEKSTİLDE KALİTE 
YÖNETİMİ
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2016 Mart ayı Türkiye geneli tekstil 
ve hammaddeleri sektörü ihraca-
tında değer bakımından %4, miktar 
bakımından ise %10 oranında artış 

sağlanmıştır. 2016 yılı Mart ayı Türkiye 
geneli sektör ihracatı ürün gruplarına göre 
incelendiğinde; dokuma kumaş ürünlerinin 
%37 pay ile ilk sırada, örme kumaşların 
%19 ile ikinci sırada, dokunmammış kumaş 
ve eşyaların ise %16’lık pay ile ise üçüncü 
sırada yer aldığı görülmektedir. Sektörde 
başlıca ihracat ürünleri olan dokuma ve 
örme kumaşlar, dokunmamış kumaşlar ve 
eşyalar ile suni-sentetik ipliklerde ortala-
manın üzerinde artış kaydedilirken pamuk 
ipliği ve elyaf ürünleri ihracatında değer 
kaybı görülmüştür.

2016 Mart ayı Türkiye geneli tekstil ve 
hammaddeleri sektör ihracatı ülkeler 
bazında incelendiğinde, İtalya’nın 66,2 
milyon dolar ihracat ve %9’luk pazar payı 
ile ilk sırada, Bulgaristan’ın 42,8 milyon 
dolar ihracat ve %6 pay ile ikinci sırada, 
Almanya’nın ise 35,2 milyon dolar ihracat 
ve %5’lik pay ile ise üçüncü sırada yer 
aldığı görülmektedir. 

Mart ayında başlıca pazarlar içerisinde 
Rusya Federasyonu’nda yaşanan kayıplar 
Bulgaristan, Polonya ve Moldavya’ya ya-
pılan ihracat ile karşılanmaya çalışılmıştır. 
Bu ülkelere yapılan ihracatta önemli artışlar 
sağlanmıştır. ABD’ye yapılan ihracatta 
miktar bakımından artış görülürken ihracat 
değerinde %12 oranında kayıp yaşanmıştır. 
Yine İran pazarında hem miktar hem de 
değer bakımından kayıp görülmüştür.

TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL 
VE HAMMADDELERİ 
SEKTÖRÜ OCAK–MART 2016 
DEĞERLENDİRMESİ

2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye geneli 
tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı ürün 
grupları bazında değerlendirildiğinde; do-
kuma kumaş ürünlerinin 706 milyon dolar 
ve %37 pay ile ilk sırada, örme kumaşların 
356,5 milyon dolar ve %18 pay ile ikinci 
sırada, dokunmamış kumaş ve eşyaların 
ise 325,3 milyon dolar ve %17’lık pay ile 
ise üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 
Yılın ilk üç ayında başlıca ürünler olan do-
kuma ve örme kumaş ürünleri, dokunmamış 
kumaş ve eşyalar ile suni sentetik iplikler 
ihracatında hem miktar hem de değer bakı-
mından artış kaydedilirken pamuk ipliği ve 
elyaf ürünlerinde ise düşüş görülmüştür.

ATHİB 2016 OCAK-
MART DÖNEMİ İHRACAT 
DEĞERLENDİRMESİ

2016 yılının ilk çeyreği itibariyle Birliği-
miz tekstil ve hammaddeleri ihracatının 
ürün gruplarına göre dağılımında; dokuma 
kumaşların %42 pay ile ilk sırada, örme 
kumaşların %23 ile ikinci sırada, pamuk 
ipliklerinin ise %12 ile üçüncü sırada yer 
aldığı görülmektedir. 2015 yılına kıyasla, 
sektör ihracatında en önemli ihraç kalemi 
olan dokuma kumaşlarda ihracat değer 
bakımından aynı kalırken, örme kumaşlarda 
%4 artış, pamuk ipliğinde ise %9 düşüş 
kaydedilmiştir. Pamuk elyafında ise mik-
tarda %33, değerde ise %8 oranında düşüş 

dikkat çekmiştir.

Yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat gerçek-
leştirilen ürün grupları içerisinde dokuma 
kumaş ihracatı geçen yıla göre aynı kalırken 
Rusya Federasyonu’nda yaşanan kayıplar 
Bulgaristan pazarı ile telafi edilmeye çalışıl-
mış, Portekiz’deki ciddi düşüşe karşılık ise 
Ürdün’e yapılan ihracatta artış sağlanmıştır. 
Örme kumaşlarda miktardaki %9’luk artışa 
karşılık, değerdeki artış %4 olmuştur. Bu 
ürün grubunda ABD’ye yapılan ihracatta 
%40 oranında kayıp görülürken, Polonya 
pazarında gelişme kaydedilmiştir. 

Pamuk ipliğinde ise Portekiz ve 
Bulgaristan’da görülen düşüş ürün genel 
ihracat rakamına etki etmiştir.

2016 Ocak-Mart döneminde en çok ihracat 
gerçekleştirilen üç ülke detaylandırılacak 
olursa; en önemli pazarımız olan İtalya’ya 
yapılan ilk beş ürün içerisinde suni-sente-
tik elyaf ve iplik ihracatında önemli artış 
sağlandığı görülürken; dokuma kumaşlarda 
ise düşüş yaşanmıştır. 

Bu dönemde ABD’ye yapılan ihracat örme 
kumaş ürünlerinde düşüşe bağlı olarak bir 
miktar gerilerken; iplik ürünlerinde önemli 
artış sağlanmıştır. 2015 yılının ilk üç ayında 
en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü 
ülke olan Bulgaristan’a yapılan ihracatta 
tüm ürünlerdeki artış bu pazarın Rusya 
Federasyonu’na ikame olarak tercih edilme-
sinden kaynaklanmıştır. 
Kaynak İhracatçı birlikleri

TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL 
VE HAMMADDELERİ 
SEKTÖRÜ MART 2016 
DEĞERLENDİRMESİ



Türkiye’de Bölge ve İl Bazında Yuvarlak Örme Kumaş ve Triko Üretiminin Ağırlıklı Olarak Bulunduğu Bölgeler ve İller

Makine Sayısında Azalan Şekilde İl Bazında Türkiye’de Yuvarlak Örme ve Triko İçin Bazı Bölgeler ve İller Aşağıda Belirtilmiştir.

Yuvarlak Örme Kumaş Üretimi Olan İller:

İstanbul-Çorlu-Çerkezköy-Kahramanmaraş-Bursa-Denizli-Gaziantep-Kayseri-Malatya  (gri renk)

Bölgeler:

Marmara Bölgesi-Trakya Bölgesi-İç Anadolu-Doğu Anadolu

Triko Üretimi Olan İller:

İstanbul-Ankara-Bursa-Adapazarı(Geyve)-Konya-Samsun

Bölgeler:

Marmara Bölgesi-Orta Anadolu-Karadeniz Bölgesi

Analiz
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ÖRME KUMAŞ VE 
TRİKO ÜRETİMİNİ 

KAPSAYAN BÖLGELER
İTÜ (Tekstil Mühendisliği) Araştırma Görevlisi Sena Cimilli Duru

Örme Dünyası Dergisi Ümit Karaman



Haber
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Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası 
A.Ş. (TSKB) 2016 
yılının ilk üç ayına 
ilişkin faaliyet 
sonuçlarını açıkladı. 
Banka’nın konsolide 
olmayan finansal 
tablolarına göre, 
toplam aktif 
büyüklüğü 20,9 
milyar TL olarak 
gerçekleşti. Aynı 
dönemde nakdi ve 
gayrinakdi kredileri 
ile TSKB’nin Türkiye 
ekonomisine 
sağladığı destek 15,5 
milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
A.Ş. (TSKB), 2016 yılının ilk 
üç aylık döneminde toplam aktif 
büyüklüğünü, yıllık bazda yüzde 

21 artırarak, 20,9 milyar TL’ye ulaştırdı. 
Bankanın nakdi kredileri ise yıllık bazda 
yüzde 15’lik büyüme kaydederek 13,8 
milyar TL oldu. TSKB’nin net dönem kârı 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 
oranında artış göstererek 132,3 milyon TL 
olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, özkay-
naklarını 2,6 milyar TL’ye taşıyan Banka, 
güçlü sermaye yapısını korurken yıllık 
bazda yüzde 20,8 özkaynak getiri oranı ve 
yüzde 2,5 aktif getiri oranı elde etti. 

TSKB GENEL MÜDÜRÜ SUAT 
İNCE: “TSKB OLARAK 2016 
YILINA HEDEFLERİMİZ 
DOĞRULTUSUNDA BAŞARILI 
BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB’nin 
ilk üç aylık verileriyle ilgili olarak yaptığı 
değerlendirmelerde “TSKB olarak 2016 
yılına hedeflerimiz doğrultusunda başarılı 
bir başlangıç yaptık” dedi. Suat İnce, şöyle 
devam etti: “Kurumsal kredilerde toparlan-
manın hissedilmeye başladığı ilk üç aylık 
dönemde uzun vadeli plasmanlarla Türkiye 
ekonomisine sağladığımız destek nakdi ve 
gayrinakdi kredi olarak 15,5 milyar TL’ye 

ulaştı. Sağlıklı büyümemizi sürdürürken 
aktif kalitemizi koruduğumuz 2016’nın ilk 
çeyreğinde, binde 4 olan takipteki alacaklar 
oranımız da değişmedi.” 

“FİNANSAL BAŞARILARIMIZI 
KALKINMAYI DESTEKLEYİCİ 
KAYNAKLAR VE YENİ 
GİRİŞİMLER İLE 
PEKİŞTİRİYORUZ”

Suat İnce, Banka olarak finansal başarılarını 
kalkınmayı destekleyici kaynaklar ve yeni 
girişimler ile pekiştirdiklerinin altını çize-
rek; “Yılın ilk üç aylık döneminde özellikle 
KOBİ’lere kalkınma finansmanı kurum-
larından kaynak sağlarken, aynı zamanda 
kalkınmayı destekleyecek yeni girişimleri 
artırmak için de çalışmalar gerçekleştirdik. 
Bu kapsamda, T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı garantörlüğünde Avrupa 
Yatırım Bankası’ndan (EIB) 100 milyon 
Euro tutarında kaynak temin ettik. Öte 
yandan, aynı dönemde KOBİ’lerin inovatif 
yatırımlarını desteklemek amacıyla Avrupa 
Yatırım Fonu ile ‘InnovFin Kobi Garanti 
Anlaşması’na imza attık. Sağladığımız uzun 
vadeli yatırım kredilerinin yanı sıra bu tür 
girişimlerle de, istihdam yaratma ve rekabet 
avantajı sağlama konularında şirketlere ve-
receğimiz desteği büyüterek sürdüreceğiz” 
diye konuştu. 

TSKB’NİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 
20,9 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

TSKB Genel Müdürü Suat İnce



Değerli ÖRSAD üyeleri, bu yazı-
mızda sizlere kısada olsa genel 
hatlarıyla işçilere karşı işve-
renlerin haklarını ve yapmaları 

gerekenleri özetlemeye çalışacağım. Sizler 
için faydalı bilgiler barındırdığını düşün-
mekteyim.

1475 sayılı kanun zamanında kanunun 13. 
Maddesi gereğince işveren herhangi bir 
sebep veya gerekçe göstermeden dilediği 
işçiyi dilediği zaman, istediği şekilde işten 
çıkarma hakkına sahiptir.

İş güvencesi nedeniyle işverenin işten 
çıkarma hakkına bazı sınırlamalar getirildi 
ve prosedür yenilendi.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanununun 
17.maddesi gereğince ihbar sürelerine 
uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla 
birlikte işverenin sadece ihbar süresine 
uyması gerekmiyor, aynı zamanda çalışanı-
nı işten çıkarmak için sebep de göstermesi 
gerekiyor.

İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

İşçinin işverenin talimatlarına uyma yü-
kümlülüğünün sonucu işverenin yönetim 
hakkı, kural koyabilme, talimat verme ve 
disiplin cezası verebilme yetkileri bulundu-
ğu kabul edilir.

İşverenin yönetim hakkına yargı tarafından 
müdahale edilemez.

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİ 
OLAN İŞÇİYİ ÇIKARMADAN 
ÖNCE UYMASI GEREKEN İHBAR 
SÜRELERİ

6 aydan az çalışan işçilerde, bildirim tari-
hinden itibaren 2 hafta sonra,

6 ay ile 1,5 sene arasında çalışmış işçilerde 
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başla-

yarak 4 hafta sonra,

1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için, bildiri-
min diğer tarafa yapılmasından başlayarak 
6 hafta sonra,

3 yıldan fazla zamandır çalışanlar için 
bildirimin yapıldığı tarihten 8 hafta sonra iş 
sözleşmesi feshedilebilir.

Kanunda belirtilen ihbar sürelerine göre, 
bildirim şartlarına uymayan taraflar bildirim 
süresine ilişkin ücret tutarını tazminat ola-
rak vermek zorunda kalır.

Bununla beraber işveren, bildirim süresine 
ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleş-
mesini hemen feshedebilir. 

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ 
GEÇERLİ NEDENLE FESHİ

İşverenin 4857 sayılı İş Kanununun 25. 
Maddesinde aşağıda belirtilen sebepler-
de fesih hakkını kullanabilmesine imkan 
bulunmaktadır. İşverenin sağlık ve zorlayıcı 
sebeplerle iş akdini feshetmesi kendisini ih-
bar öneli vermek ve tazminatını ödemekten 
kurtarır. Bu süreci işveren doğru bir şekilde 
yürütmez ise ahlak ve iyiniyet kurallarına 
uymayan hallerden iş çıkışı yapılmış olsa 
bile tazminat ödemek zorunda kalabilir!

Sağlık Sebepleri ; işçinin kendi kastından 
veya derli toplu olmayan yaşayışından 
yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir 
hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, 
bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardı-
na üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden 
fazla sürmesi.

AHLAK VE İYİNİYET 
KURALLARINA UYMAYAN 
HALLER VE BENZERLERİ; 

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleş-
menin esaslı noktalarından biri için gerekli 
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadı-
ğı halde bunların kendisinde bulunduğunu 
ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan 
bilgiler ve sözler söyleyerek işçinin işvereni 
yanıltması,

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyele-
rinden birinin şeref ve namusuna dokuna-
cak sözler sarf etmesi veya davranışlarda 
bulunması yahut işveren hakkında şeref ve 
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda 
bulunması,

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel 
tacizde bulunması veya sataşması,

İşçinin işyerinde yedi günden fazla hapisle 
cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir 
suç işlemesi

Makale
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İŞVERENLERİN 
HAKLARI VE YAPMASI 
GEREKENLERAv. ESAD FATİH BAYAR



Makale
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İşçinin işverenin güvenini kötüye kullan-
mak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek 
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağ-
lılığa uymayan davranışlarda bulunması,

İşçinin işverenden izin almaksızın veya 
haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 
iki iş günü veya bir ay içerisinde iki defa 
herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü 
yahut bir ayda üç iş günü işine devam 
etmemesi,

İşçinin yapmakla ödevi bulunduğu görevle-
ri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta 
ısrar etmesi

İşyerine gelmeyen devamsızlık yapan işçi-
nin işe davet edilmesi zorunluluğu bulun-
mamaktadır. Buna rağmen işe davet edilen 
işçi işyerine gelmediği takdirde hizmet 
akdi kıdem tazminatı ödenmeksizin işveren 
tarafından feshedilebilir.

İşçinin isteği halinde ücretsiz izin verilme 
zorunluluğunu düzenleyen yasal ve akdi bir 
hüküm olmadığından bu talebin kabul edil-
memesiyle işçinin istifa hali haklı görün-
meyeceğinindenkıdem tazminatı isteğinin 
reddine karar verilmesi gerekir.

Sağlık hastalık veya işyerinde toplu 
zehirlenme, toplu kaza gibi bir sebepten 
kaynaklanmadıkça işçilerin aralarında anla-
şarak yahut sendikaca verilen karara uyarak 
viziteye çıkma bahanesiyle topluca işi 
bırakmaları veya ücretlerinin ödenmemesi 
sebebiyle vezne kuyruğu eylemi yapmaları; 
kıdem tazminatı alamayacak şekilde işveren 
tarafından hizmet akitlerinin sona erdiril-
mesini gerektirir.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem 
tazminatına hak kazanamaz.

Belli bir süre arayla aynı işyerinde tekrar 
işe başlayan işçinin bu çalışması yeni bir 
hizmet akdidir. İşçinin doğacak haklarının 
bu sözleşmeye göre hesaplanması gerekir.

İşçinin kendi isteği veya savsaklaması 
yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşür-
mesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp 
da eli altında bulunan makineleri, tesisatı 
veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük 
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede 
hasara ve kayba uğratması.

KRİZ DÖNEMİNDE İŞVERENİN 
HAKLARI

İşçi ödünç verilebilir; İşveren yazılı rıza-
larını almak ve benzer bir işte çalışmak 
koşuluyla işçilerini 6 ay süre ile bir başka 
işverene geçici iş ilişkisi kapsamında gön-
derebilir. 6 aylık süre en fazla 18 aya kadar 
çıkarılabilir. 

Kısa çalışma ödeneği; İşveren, başvuru 
yapmak suretiyle işçilerine kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanabilir. Bu durumda 
işveren işçilerini 3 ay süreyle kaybetmemiş 
olur.

Geçerli nedenlerle işçi çıkarma; İşveren, 
ekonomik krizi gerekçe göstererek “geçerli 
nedenle” işçi çıkarabilir. Geçerli nedenle 
işçi çıkarmasının avantajı: İşçinin işe iade 
edilmek üzere iş mahkemesinde dava açma-
sı halinde mahkeme krizin varlığını kabul 
ederse, işçinin işe iade edilmesi taleplerini 
reddeder.

Toplu işçi çıkarma; İş Kanununun 29. Mad-
desine göre; işyerinde çalışan işçi sayısı:

20 ile 100 arasında ise, en az 10 işçinin.. 
101 ve 300 arasında ise en az yüzde on 
oranında işçinin.. 301 ve daha fazla ise en 
az 30 işçinin işine 17.madde uyarınca ve 
bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı 
tarihlerde son verilmesi “toplu işçi çıkar-
ma” sayılır.

İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve 
benzeri işletme, şyeri veya işin gerkleri so-
nucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu 
en az otuz gün önceden bir yazı ile,

İşyeri sendika temsilcilerine, çalışma ve 
sosyal güvenlik bakanlığının ilgili bölge 
müdürlüğüne, Türkiye İş Kurumuna bildirir.

İş kanunu uyarınca toplu işçi çıkartılması 
olayında, bazı bildirimlerin yazılı yapılması 
gerekiyor.

Yapılacak olan bildirimlerde ; işçi çıkar-
manın nedenleri, bundan etkilenecek işçi 
sayısı ve grupları, işe son verme işlemleri-
nin hangi zaman diliminde gerçekleşeceği, 
hususunda bilgi verilmesi gerekiyor.

Yasaya aykırı olarak toplu işçi çıkarmanın 
cezası İş Kanununun 29.maddesinde belir-
tilen hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran 
işveren veya vekili hakkında aynı yasanın 
100.maddesi gereğince her işçi için 584 TL 
(2016 yılı için) idari para cezası uygulan-
maktadır.

İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşme-
sinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki 
iş için yeniden işçi almak istediği takdirde, 
nitelikleri uygun olan işten çıkarılan işçileri 
tercihen işe çağırmakla yükümlüdür.

Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde 
çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde 
toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde 
geçici iş ilişkisi gerçekleşmez.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği,  işverenler işyerle-
rinde meydana gelen iş kazasını ve tespit 
edilecek meslek hastalığını en geç iki iş 
günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğü-
ne bildirmek zorundadırlar.

Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak 
isteyen işçiler konunun teknik özellikler 
taşıması nedeniyle kendiliğinden buna karar 
veremeyecekler, işyerinde hayati veya acil 
bir tehlikenin varlığı  konusunda iş sağlığı 
ve güvenliği kurulunun yazılı tespitini 
almaları gerekmektedir. İş sağlığı ve güven-
liği kurulunun  bulunmadığı işyerlerinde 
bu tespit yazısı bu konuda görevli işveren 
vekilinden alınacaktır. 

İŞYERİNİN DEVRİNDE KIDEM 
TAZMİNATINDA SORUMLULUK

Borçlar Kanunu 179. Maddesine göre “bir 
mameleki veya işletmeyi aktif ve pasifleri 
ile birlikte devralan kimse, bunu mameleki 
veya işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte 
devralan kimse, bunu alacaklılara ihbar 
veya gazetelerle ilan ettiği tarihten itibaren 
onlara karşı mamelekin veya işletmenin 
borçlarından mesul olur; şu kadar ki iki 
yıl müddetle evvelki borçlu dahi yenisi ile 
birlikte müteselsilen mesul olur” bu madde 
uyarınca aktiflerin ve pasiflerin, yani hak-
ların ve borçların ve bu arada hizmet akdi 
ilişkilerinin işyerini devralana teker teker 
geçmesi gerekir. Bununla birlikte, işyeri 
devrinde borçların ve hizmet ilişkilerinin  
bir bütün olarak geçeceği ve böylece devra-
lan işverenin kanun gereği olarak işçilerin 
hizmet akitlerine de taraf olacağını kabul 
etmek, mevcut ekonomik hayatın gereksi-
nimlerine uygun düşecektir.

Sizlere ufakta olsa yardımcı olabilecek 
bilgiler verebildiysem ne mutlu.. ÖRSAD 
olarak hukuki sorunlarınızın çözümü için 
daha detaylı hizmete devam edeceğiz. Bir 
sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle...  



Gelişmiş ülkeler 
teknik tekstile olan 
yatırımlarını her 
geçen yıl artırıyor 
ve kalkınmalarına 
katkıda bulunuyor. 

Dünyanın önemli iplik ve tekstil 
üreticilerinden Türkiye, yeni pa-
zarlara katma değerli ürünlerle 
açılmayı planlıyor.

2015, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden 
tekstil ve hazır giyim için zor bir yıl oldu. 
2014 yılında çevre ülkelerdeki siyasi ve 
ekonomik gelişmeler nedeniyle başlayan 
çalkantılar, 2015 yılında da devam etti. 
Rusya ile ilgili olarak, rublenin dolar kar-
şısında değer kaybetmesi ve bunun sonucu 
kur farklılıklarının doğurduğu birtakım 
ticari zorluklar, Türkiye’nin Rusya ile siyasi 
gerilim yaşaması, tekstil üretimi ve ihracatı 
yapan firmaları daha da sıkıntılı bir sürece 
itti. 

Geçtiğimiz yıllarda Rusya en çok tekstil 
ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke konumun-
dayken, 2014 sonu itibariyle sıralamada 
ikinci sıraya gerileyerek yerini İtalya’ya 
devretti. Bu gerilim iklimi rakamlara da 
olumsuz yansıdı. 2014’de 18,7 milyar gibi 
bir ihracat rakamına ulaşan sektör, 2015 
yılını yüzde 9,4 düşüşle 17 milyar dolar 
ihracatla kapattı. 2015’te kilogram bazında 
ihracat fiyatı yüzde 5 artmasına rağmen, pa-
rite etkisinden kaynaklı nedenlerle sektörün 
geliri düştü.

8 MİLYAR DOLARIN ANALİZİ

Elbette bu tablo sektörün alt dallarına da 
olumsuz yansıdı. Bugün toplam 8 milyar 
dolar değerinde olan tekstil ihracatının 2,6 
milyar dolarla yüzde 33’ünü dokuma ku-
maş, 1,4 milyar dolarla yüzde 18’ini örme 
kumaş, 584 milyon dolarla yüzde 7’sini 
elyaf ve 1,7 milyar dolarla yüzde 22’sini de 
diğer tekstil ürünleri oluşturuyor. 

Sektörün en önemli alanlarından ipliğin 
payı ise 1,6 milyar dolarla yüzde 20 civa-
rında. Bu üretici gücüne rağmen geçen yıl 
yaşanan gelişmeler başta iplik olmak üzere 
alt sektörler bazında ihracatta gerilemelere 
neden oldu. Dokuma kumaş, iplik, örme 
kumaş, elyaf, ev tekstili ve teknik tekstil 
ihracatında yüzde 9 ile yüzde 15 arasında 
değişen oranlarda ihracat düşüşleri gerçek-
leşti.

Tüm bu negatif tabloya rağmen tekstil 
sektörü 2016’ya umutlu girdi. Sektörde son 
günlerde yavaş yavaş da olsa bir toparlan-
ma olduğunu söyleyen İstanbul Tekstil ve 
Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, dö-
nemsel rakamlara bakıldığında geçtiğimiz 
yılın rakamlarına yaklaştıklarını söylüyor.
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İPLİK VE KUMAŞ 
SEKTÖRÜ
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YENİ PAZARLAR GÜNDEMDE

Sektör, 2016’da büyümek için yeni pazar-
lara odaklanmış durumda. Bunların başında 
İran geliyor. 2015 yılında İran’a yönelik 
başarılı bir ticaret heyeti düzenlediklerini 
söyleyen İsmail Gülle, “Alıcılarla sektör 
temsilcilerimizi buluşturduk. Bu yıl yine 
ikinci bir heyet organizasyonu düzenlemek 
amacıyla çalışmalarımızı başlattık. îyi 
sonuçlar almayı umuyoruz” diyor.

2016 yılında sektörün gündemindeki diğer 
pazar ise ABD. İTHÎB, bu ülkeye ihracatın 
artması için çalışmalara başlamış durumda. 
ABD tekstil pazarında sürekli artan bir pay-
lan olduğunu söyleyen İsmail Gülle, “2016 
yılı için hedefimiz bu artışı hızlandırmak ve 
ABD pazarına ihracat yapamayan firma-
larımız için bu pazan kolaylaştırmak. Zira 
ABD çok büyük bir pazar ve bu potansiyeli 
değerlendirmek için daha fazla gecikmeme-
liyiz” diye konuşuyor.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Sabri Ünlütürk ise İran ve ABD’nin yanı 
sıra Kanada, Güney Kore, Japonya, Hong 
Kong ve Çin pazarlarına dikkat çekiyor.

TEKNİK TEKSTİLE 
YÖNELDİLER

Dünyanın önemli iplik ve tekstil üretici-
lerinden Türkiye, yeni pazarlara katma 
değerli ürünlerle açılmayı planlıyor. Bu 
doğrultuda şirketler özellikle teknik tekstil 
üretimine yönelik elyaf ve iplik üretiminde 
yatırım için fırsat kolluyor.

Türkiye’nin sahip olduğu modern iplik üre-
tim tesisleriyle dünyanın önde gelen iplik 
üretici ve ihracatçılarından biri olduğunu 
söyleyen İsmail Gülle, şöyle konuşuyor: 
“Özellikle teknik tekstil alanında yapılan 
uygulamalar ile ipliği farklı özelliklerde pa-
zara sunan üreticiler öne çıkmaya başladı. 

Teknik tekstil sektörü her zaman bahsetti-
ğimiz üzere sağladığı katma değer ile önü-
müzdeki yıllarda sektörümüzün lokomotifi 
olacak. 

Gelişmiş ülkeler teknik tekstile olan yatı-
rımlarını her geçen yıl artırıyor ve kalkın-
malarına katkıda bulunuyor. Türkiye’nin de 
bu yönde çalışmalarını hızlandırarak, üreti-
cileri gerek yeni yatırımlara teşvik edecek 
gerekse mevcut yatırımlarını geliştirecek 
şekilde desteklemesi gerekli.”

Özel sipariş ürünler üretme konusunda 
Türkiye’nin dünyada önemli marka ülkeler-
den biri olduğunu kaydeden sektör temsil-
cileri, dolayısıyla iplik sektörü ihracatının 
ve talebinin sürekli arttığına dikkat çekiyor. 
Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de 
teknik tekstil elyafı ve yüksek mukavemetli 
iplik gibi teknik tekstil ürünlerinin temel 
hammaddelerinin üretimine yönelik önemli 
yatırımlarda artış bekleniyor.

KONFERANS DÜZENLEYECEK

Hatta İTHİB, bu yılın ikinci yarısında Tek-
nik Tekstil Konferansı düzenleyerek sektör 
paydaşlarını bir araya getirmeyi planlıyor. 
İsmail Gülle, İstanbul Tekstil ve Konfeksi-
yon İhracatçı Birlikleri’nin (İTKİB) kurdu-
ğu İstanbul Tekstil Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi’nin (İTA) kapasitesinin artırıldığı-
nı söylüyor. Gülle, “Geçtiğimiz yıl Aachen 
Üniversitesi ile imzaladığımız işbirliği an-
laşması sayesinde İTA İstanbul’un kurumsal 
kapasitesinin artırıldığını sektöre tanıtmayı 
ve Türkiye Teknik Tekstil Teknoloji 

Platformu’nun yeniden canlandırılmasına 
ilişkin sektörün görüş ve önerilerini öğren-
meyi hedefliyoruz” diyor.

SANKO DÜNYAYA ÜRETİM 
YAPIYOR

Sanko Holding’in amiral gemisi Sanko 
Tekstil, dünyanın sayılı iplik üreticileri 
arasında yer alıyor. Sanko Tekstil, aynı 
zamanda inovasyona yönelik çalışmalar da 
yapıyor. Organik, geri dönüştürülebilir ve 
sürdürülebilir pamuklu tekstil üretimi yapan 
şirket, böylece ekolojik dengenin bozulma-
masına da katkıda bulunuyor. 

Bu başarısını tekstilin diğer alanlarına da 
taşıyan Sanko, örgü tesislerinde 400’e 
yakın örme makinesiyle Avrupa’daki en 
büyük üretim kapasitelerinden birine sahip. 
Boya ve kasar işlemlerinde Oeko-Tex 
sertifikasına sahip olan Sanko Tekstil boya-
hanelerinde, her tür elyaf, iplik ve kumaş, 
doğanın renkleriyle boyanıyor ve baskı 
yapılabiliyor.

Sanko’nun havlu ve bornoz tesislerinde ise 
yıllık 5 bin tonun üzerinde üretim yapılıyor. 
Havlu ve bornoz üretiminin tamamını ihraç 
eden Sanko, zengin tasarım çeşitliliğini Ma-
isonette ve Egeria markalarıyla dünyadaki 
müşterilerine ulaştırıyor. Sanko’nun önemli 
üretim alanlarından biri de denim. Dünya-
nın sayılı dokuma işletmelerinden biri olan 

isko Dokuma, yıllık 250 milyon metre ka-
pasitesi ile müşteri istekleri doğrultusunda 
denim kumaş üretiyor. Üretim kapasitesiyle 
denim üretiminde dünyada söz sahibi olan 
isko Dokuma, üstün kalite avantajının yanı 
sıra, ürün gamını sürekli yenileyip müşteri 
taleplerini en iyi şekilde karşılayarak dünya 
markalarına hizmet veriyor.

PAMUK ÜRETİMİNİN TEŞVİKİ 
GEREKİYOR

“Türkiye, yalnızca ev tekstilinde değil teks-
til ve hazır giyimin her alanında dünyanın 
önemli üreticilerinden biri. Bu sebeple 
güçlü teknoloji ve know-how altyapısına 
sahibiz.Ulaşım yollarının kavşak noktasın-
da, kıtaların birleştiği yerde bulunan Tür-
kiye, hızlı ve kaliteli serviste de parmakla 
gösterilen ülkelerden birisidir. 

Ülkenin sahip olduğu modern finans altya-
pısı, firmaların global piyasalardaki güvenli 
pozisyonu ile tamamlanınca iş yapmak 
için tercih edilen ülkelerden biri oluyoruz. 
Eksiklerimizden ziyade üzerinde çalışıl-
ması gereken noktaları ise şu şekilde dile 
getirebiliriz: 

Yeni bir fuar ve kongre merkezi kurul-
ması, pamuk üretiminin teşviki, ithalatta 
koruyucu önlemler alınması, büyük ölçekli 
bölgesel AR-GE merkezleri kurulması, cari 
açığın azaltılması için ithalatta ek vergi-
lerin kapsamının genişletilmesi ve yüksek 
teknoloji kullanımı gerektiren üretimlerin 
teşvik edilmesi.”

İPLİK SEKTÖRÜ İSTANBUL’DA 
BULUŞTU

Dünyanın önemli iplik üreticilerinden biri 
olan Türkiye dünyanın en büyük iplik fuar-
larından birine ev sahipliği yapıyor. Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4-6 Şubat 
tarihlerinde 13’üncü Uluslararası İstanbul 
iplik Fuarı, 18 ülkeden 233 firma ve 75 
ülkeden 7 bin 254 profesyonelin ziyaretiyle 
gerçekleşti. Bu yıl yepyeni etkinliklerle 
ziyaretçilerin karşısına çıkan fuar, başta 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
tarafından ‘Örgüden Hikayeler’ konseptiyle 
tasarlanan ‘Örgü Oda’ olmak üzere, farklı 
kurum, kuruluş ve dernekler ile birlikte 
hazırlanan çeşitli aktivitelere ev sahipliği 
yaptı. Bir sonraki iplik Fuarı’nın 2-5 Şubat 
2017 tarihinde Tüyap’ta gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. 
Kaynak: http://www.isfikirleri-girisimcilik.com/iplik-ve-

kumas-sektoru



Sempozyumda yeni 
mezun ve son sınıfta 
okuyan mühendis 
adayları da sunum 
yaptılar.

14 Mayıs cumartesi günü Tekstil Araş-
tırmaları Derneği Nilüfer Dernekler 
Yerleşkesinin iki salonunda çoşkulu 
bir etkinlik gerçekleştirdi. Büyük bir 

katılımın olduğu bu etkinlik Dünya Giyim 
Sanayicileri Federasyonu başkanlığını 
yapmış olan Umut Oran’ın “Hazır Giyim-
de Ufuk Turu 2030” konulu sunumuyla 
başladı.

Daha sonra İTÜ’den gelen Prof. Dr. Cevza 
Candan ve Prof. Dr. Banu Nergis Uygun 
“Tekstilde Kullanılan Yeni Lifler” konusun-
da yaptıkları sunumla yeni lifleri tanıttılar.

Yine İTÜ’den Prof. Dr. Ömer Berkalp 
kalımcılara dokusuz yüzeyler-non woven 
üretimini anlattı.

Ege Üniversitesi’nden Prof.Dr. Işık Tarakçı-
oğlu tekstilde ar-genin önemine değindi.

Akademisyen tasarımcı İpek Tohumcu Mar-
ka ve moda kavramlarına değindi. Amerika 

pazarı hakkında bilgi verdi. 

Dernek II. Başkanı Dilek Uzatıcı “Baskıda 
Maliyet Düşürme Yöntemleri” konusuna 
değinirken, Makine Mühendisi Aydın May-
daer “Enerji Yönetimi” konusuna dikkat 
çekti. Tekstil Mühendisi Emrah Özdeğir-
menci az bilinen bir konuya değindi ve katı-
lımcılara “Örgü ve Dokuma Kumaşların Pat 
Batch Yöntemiyle Boyanması” konusunu 
anlattı.

Sempozyumda yeni mezun ve son sınıf-
ta okuyan mühendis adayları da sunum 
yaptılar.

Yeni mezun Tekstil Mühendisi Nagihan 
Erdoğdu “Tekstüre İşlemi” konusunu, mü-
hendis adayı Esma Uğurlu “Yuvarlak Örme 
Kumaşların Özelliklerinin Karşılaştırılma-
sı” konularında birer sunum yaptılar.

Sempozyum plaket töreniyle sona erdi. 
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Önce alüminyum girdi yaşantımı-
za, kısa sürede imal ve kullanım 
kolaylığı yüzünden her yeri 
kapladı. Daha sonraki devrim 

plastikler oldu. Plastik kap-kacaklar, eşyalar 
hızla kullandığımız metal, cam ve tahtadan 
yapılmış eşyaların yerini aldı. 
Tarımdaki devrim zirai ilaçlar ve suni 
gübreler oldu. Bunların Kullanımı teşvik 
edildi, zirai ilaçlar hızla dünyamıza yayıldı. 
Ülkemizde bu gelişmelerden nasibini aldı. 
Plastikler şimdi bunama hastalığı olan 
Alhzeimer neden olduğu söylenen alümin-
yumu hayatımızdan çıkardı. Plastiklerin ve 
boyamasında kullanılan boyaların zararlı 
etkilerinin anlaşılması için 50 yıl geçmesi 
gerekti.

Ölçüsüz ve toprak ölçümü yapılmadan 
kullanılan suni gübrenin toprağı kanser 
yaptığı, tarım ilaçlarının aşırı kullanımının 
ve ilaçlanmış zirai ürün ve meyvenin insana 
zararı yeni konuşulmaya başlandı. 
Bu konuların gündeme gelmesinin sebebi 
insan sağlığına verilen önem değil, ABD ve 
Avrupa’daki sigorta şirketlerinin yukarıda 
saydığımız etkenlerin sebep olduğu hasta-
lıkların tedavisi için ödedikleri çok yüksek 
fatura bedelleriydi. Etçil beslenme ve mera 
yerine kapalı ortamlarda yetiştirilen sığır et-
lerinin başlıca neden olduğu kanser ve kalp 
krizi ölümleri rekor dereceye ulaşmıştı. 
Araştırmalar plastiklerin, katkılı ve koruyu-

cu kullanılmış gıdaların kanser patlaması-
nın başlıca nedeni olduğunu ortaya koydu. 
Plastik ve kumaşlarda kullanılan boyala-
rın yanı sıra tarımsal ilaçların da kanser 
patlamasında etkili olduğu anlaşıldı. Bazı 
kansorejen madde ve boyalar yasaklansa 
da bütün bu olumsuzluklara çare olarak 
“Organik Tarım” öne çıktı.

Pamuk ekiminde kullanılan ilaç ve gübrenin 
toprağı kanser ettiği anlaşılınca dünyanın 
tanınmış markaları “Organik Pamuk Üreti-
mi” çağrısında bulundular. Hedef üretilen 
pamuğun yüzde onuydu. Pamuk ekim alan-
larının her geçen gün biraz daha arttığını 
düşündüğümüzde hedefin büyüklüğü daha 
iyi anlaşılır. Bu hedefe hızla yaklaşılmak-
tadır. Organik pamuk üretiminde ülkemiz 
birincilik konusunda Hindistan ile yarışıyor. 
Organik pamuğa talep her geçen artarak 
sürüyor. Ülkemizdeki pamuk üreticileri 
yeterince para kazanamıyorlar. Pamuk 
ithalatçısıyız. Organik pamuk üreticiye para 
kazandıracak. Üstelik organik pamuk tekstil 
sektörünün ihracatını daha da arttıracak. 
Nasıl sağlıklı gıdaya yani organik gıdaya ta-
lep artıyorsa dünyada sağlıklı giyime talep 
hızla artıyor. Bunu değerlendirelim. 
Güneydoğuda gelir düzeyi düşük. Organik 
pamuk bu çiftçilerin gelirlerini arttırıp top-
raklarında kalmaya teşvik edecek. Sektör 
kuruluşları üreticilere teknik destek ve 
pazarlama imkânı sağlarken, bankalardan 

da uygun vadeli krediler verilerek organik 
pamuk üretimi teşvik edilmelidir. 
Pamuk üretiminde kullanılan ilaç ve güb-
reler belli bir yıldan sonra toprağı kanser 
yapıyor. Dünyada kullanılan tarım ilaçları-
nın neredeyse üçte biri pamuk üretiminde 
kullanılıyor. Organik pamuk üretimi sadece 
bu nedenle teşvik edilse yeridir. Yağmur su-
ları ilaç ve kimyasalları derelere, nehirlere, 
göllere ve yer altı sularına taşıyarak suları 
kirletiyorlar, bunu unutmamalıyız.

Sağlıklı gıda üretimi ABD ve AB’de başla-
yarak yayıldı ve kısa sürede ülkemizde de 
başladı. Büyük kentlerde organik ürünlerin 
satıldığı pazarlar kurulmaya başladı. Dün-
yada ve ülkemizde organik ürün tüketmek 
isteyen büyük bir tüketici kitlesi oluştu. 
Organik tarıma gelirsek; organik tarım 
suni ilaç ve gübre kullanmadan yapılan bir 
tarımdır. Belirli kurallar içinde yapılıyor, 
kayıt olmanız gerekiyor. Ekim yapılan 
araziye komşu olan yerlerde de ilaç kulla-
nılmayacak.Aynı şekilde köylerde doğal 
ortamlarda yetiştirilecek tavuk, ördek, 
hindi, kaz ve bunların yumurtaları ayrı bir 
zenginlik kaynağı.

Ormanlık bölgelerde ise doğal olarak 
yetişen ahlat, güvem, kızılcık meyveleri 
başta olmak üzere elma, armut, şeftali gibi 
meyveler yetiştiriliyor. Bu meyveler daha 
da çeşitlendirilip, çoğaltılabilir.

 
Önemli bir konu bu ürünlerin yurtiçi ve 
dışında pazarlanmasıdır. Benim pazarlama 
konusunda iki önerim var. İlki illerde bu 
ürünleri Türkiye’de pazarlayacak bir şirket 
kurmak. Bu şirket iyi bir reklam kampan-
yasıyla tüm ülkeye ve ülke dışına organik 
ürünleri satabilir. Bu ürünleri depolamak 
için soğuk hava depoları ve paketleme 
tesisleri kurulmalı. İnternet üzerinden 
gelecek siparişlere cevap verecek bir sistem 
oluşturulmalı.

Ülkemiz bu şekilde tarımdan daha fazla 
para kazanır. Üreticiler zenginleşir, refah 
seviyesi, kültür düzeyi artar. Tarımsal böl-
geler bırakın göç verm eyi, göç eden nüfus 
geri döner. 
Kaynak: TEKSARGE

ORGANİK TARIM ve ORGANİK 
PAMUK ÜRETİMİNİN ÖNEMİ



Spandeks üretiminde dünyanın lider 
firmalarından Huafon Spandex denize 
açıldı. Huafon’un ana sponsorluğu ve 
Suadiye Yelken Kulübü’nün  organizasyonu 
ile gerçekleşen Huafon Cup Yelken Yarışları 
4-5 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleşti. Huafon’un sponsorluğunu 
yaptığı 7Bela isimli tekne de yarışlarda 
Huafon Spandex adına yarıştı. 

Türkiye’de yelken kültürünün yay-
gınlaşmasına ve yelken sporunun 
gelişimine katkı sağlamayı hedef-
leyen “Huafon Cup” yelken yarış-

ları, 4-5 Haziran’da İstanbul’da düzenlendi. 
Yelken dünyasının önde gelen 20 takımının 
kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, Huafon 
Spandex adına “7 Bela” isimli tekne yarıştı. 
Yelken severleri bir araya getiren organizas-
yon ile Marmara Denizi sularında görsel bir 
şölen yaşandı. Etkinliğe Huafon’u temsilen 
kurumun global CEO’su Mr. Jichu Pan, 
Huafon Türkiye CEO’su Mr. Bo Cheng ve 
Huafon Türkiye Genel Müdürü Ersan Altan 
katıldı.

Takımlar iki gün süren zorlu mücadele-
nin ardından 5 Haziran’da Setur Kalamış 
Marina’da Huafon Group tarafından 
düzenlenen ödül töreninde bir araya gel-
diler. Ödül töreninde tüm takımları tebrik 
eden Huafon Spandex Global CEO’su Mr. 
Jichu Pan; “Çin’den çok uzakta, Avrupa 
ve Asya’nın birleşimi olan bu benzersiz 
lokasyonda, yelken kulüpleri ile uzun süreli 
bir dostluk inşaa ettik. Bunu da Huafon 
Spandex’in Türkiye ofisindeki arkadaşla-

rımızın kurduğu dostluklar sayesinde elde 
etmiş bulunuyoruz. Günlük kullanım amaçlı 
tekstil ürünlerinden, spor ve eğlence amaçlı 
özel malzemelere kadar geniş kullanım ala-
nı bulan spandeks’in dünyadaki en büyük 
üreticilerinden Huafon Spandex’in dünyaya 
ve dolayısıyla yaşamımıza kattığı değeri 
daha geniş kitlelere yaymak ve yelken 
sporuna katkıda bulunmaya devam etmek 
istiyoruz.” dedi.

Huafon Spandex Türkiye Genel Müdürü 
Ersan Altan ise, etkinlik ile ilgili şunları 
söyledi: “Huafon’un kurumsal kültürünün 
en önemli yapı taşlarından çevreye saygılı 
temiz üretim ve kurumsal vatandaşlık ilke-
leri doğrultusunda, yelken sporuna destek 
verilmesi kurumumuz tarafından anlamlı 
bulundu. Bu düşünceyle Huafon Spandex 
olarak, Türkiye’de IRC-O ve IRC-1 sını-
fında yarışacak bir tekneye sponsor olmaya 
karar verdik ve “7 Bela” ekibiyle bir araya 
geldik. Bizim için de bir ilk olan Huafon 
Cup yelken yarışlarında yelken severlerle 
buluşmak bize heyecan verdi. Bu etkinliği 
gelecek yıllarda da devam ettirmeyi arzu 
ediyoruz” 
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ÖZET:

Projenin amacı insan yaşamını kolaylaş-
tıracak kumaşlar üretmektir. Yaşadığımız 
ortamda kullandığımız kumaşları bir düşü-
nelim, yaşamımızda ne kadar önemli yer 
tuttuğunu görürüz. İnsanlar sıhhi ve konfor-
lu ortamlarda yaşamaya layıktır ve bunun 
için özellikli kumaş üretimi yapılmalıdır.

Nilüfer çiçeğinin su iticilik özelliği yüz-
yıllardır bilinmektedir. Teknolojideki son 
gelişmeler bu özellikleri veren mikro kap-
süller üretimini mümkün kılmıştır. Çalışma-
mız bu özellikleri içeren nano kimyasallarla 
yapılacaktır.

TAHMİNİ PROJE SÜRESİ:

Varsayılan proje süresi 6 aydır.

TAHMİNİ PROJE BÜTÇESİ:

Basında yapılacak tanıtım bedelleri, yapı-
lacak testler için labaratuar ücretleri dâhil, 
tahmini proje bütçesi 250 bin TL.

PROJENİN AMACI

Nilüfer çiçeğinin özelliklerini taşıyan ve 
Nano teknolojiyle üretilmiş mikro kapsül-
lerin fular aplikasyonuyla, döşemelik ku-

maşlara aplike edilerek, kir-leke tutmazlık 
ve su iticilik kazandırmaktır. Kumaşa, bu 
özelliğinin yanında anti-bakteriyel özellik 
kazandırılacaktır.

PROJENİN KAPSAMI:

Nilüfer çiçeğinin su iticilik özelliği 
yüzyıllardır bilinmektedir. Teknolojideki 
son gelişmeler bu özellikleri veren mikro 
kapsüller üretimini mümkün kılmıştır.

Bu kapsülleri yapışma özelliği olan kim-
yasal maddeler yardımıyla, kullandığımız 
tekstil ürünlerine aplike edilecektir. Bu 
özellikteki tekstil ürünleri, kir – leke – su 
itici özellik kazanacaktır. Yeni nesil nano 
kimyasallar, şu an kullanılan kaplamalardan 
farklı olarak, hava alma özelliğine sahip 
olduğu için vücudumuza bir zararı yoktur. 
Ayrıca AB’nin istemediği karbon-8 türevle-
ri yerine karbon-6 türevleri kullanılacaktır. 
Ayrıca bu kumaşlara anti-bakteriyel özellik 
kazandırılacaktır.

Otomobillerin koltuklarına döşenen ku-
maşlar üzerinde özel bir çalışma yapağız. 
Kapalı bir ortam olan otomobilin içinde-
ki kumaşların temizlenmesi çok zordur. 
Üstelik otomobili sürerken oluşan hava 
akıları otomobilin içini tozla doldurmakta-
dır. Sağanak yağışlarda döşemelik kumaşlar 

ıslandığında koku yapmaktadır.  Aplikasyon 
yapılan kumaş, su-kir-leke tutmazlık özel-
liğini ve bakterilere karşı etkileri akredite 
edilmiş labaratuarlarda test edilecektir.       
Önce kumaşlara fular aplikasyonu yoluyla 
anti-bakteriyel uygulaması yapacağız. Se-
çeceğimiz anti-bakteriyel, çevreyi kirleten 
gümüş iyonları içermeyecektir. Onun yerine 
amonyum kuartener tuzları kullanılacaktır.

Bu projeyle kullanımı her geçen gün 
yaygınlaşan dokusuz kumaşlara da anti-
bakteriyel uygulaması yapılacak ve bu 
çalışmaların neticeleri de akredite edilmiş 
test edilecektir.

YAKLAŞIM:

Basit döşemelik kumaşları farklı uygulama-
larla son yıllarda hızla gelişen oto koltuğu 
imalat sektörüne farklı bir yaklaşımla 
katkı koymak istedik. Farklılaşmayı özel 
üretilmiş nano kimyasallarla yapmayı tercih 
ettik.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ:

Otomotiv sektörü ülkemizde hızla büyü-
mektedir. Gelişmiş tekstil sanayinin yanı 
sıra, oto yan sanayisi de ileri düzeye var-
mıştır. Ülkemizde üretilen tüm taşıtlar için 
kumaş ve araç koltuğu yapılmasının uzun 
bir geçmişi vardır. Son on yıldır yabancı 
yatırımcılar ülkemizde koltuk üretimi için 
sürekli yatırım yapmaktadırlar.

Yukarıda saydığımız özellikteki kumaşlar, 
ülkemizdeki oto döşeme ve koltuk üretimi 
sektörü gelişecek, otomotiv sektörümüzün 
rekabet edebilirliği artacaktır. 

Kaynak teksarge.com

KİR-LEKE-SU İTİCİ 
VE ANTİBAKTERİYEL 
DÖŞEMELİK KUMAŞ 
ÜRETMEK
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Şehit Galip Balkar Endüstri Meslek Lise-
sinin, geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 
ki temasını “Yöresel Motiflerin Uyanışı” 
olarak belirlenen defile, Giyim Üretim 
Teknolojisi Alanı Yılsonu Defilesi Mehmet 
İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonun-
da 2 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Kalabalık bir davetli grubunun izlediği 
defilede, tekstil ve hazır giyim sektörünün 
değerli işadamları Torolsan Tekstil Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Fevzi TOROLSAN, 
ÖRSAD Örme Sanayicileri Derneği Başkan 
Vekili Sayın Abdullah Karabela ve İTHİB 
İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vehbi 
CANBOLAT gerçekleştirilen bu muhteşem 
defilede,  Şehit Galip Balkar Endüstri Mes-
lek Lisesini yalnız bırakmadılar .    

Açılış konuşmasını Okul Müdürümü, Ümit 
Aydın´ın yaptığı programda, defile hazırlık 
ve eğitim faaliyetlerini içeren slayt gösteri-
leri de yapıldı. ÖRSAD, Örme Sanayicileri 

Derneği Başkan Vekili Sayın Abdullah Ka-
rabela yaptığı konuşmada; ÖRSAD ailesi 
olarak meslek okullarındaki bu tür faaliyet-
leri desteklediklerini, eğitim konusunda her 
türlü ekipman ve diğer mesleki konulardaki 
yardımlarını, ellerinden geldiği kadar ger-
çekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti. 

Sektörün en büyük sorunu olan kalifiye 
eleman konusunda çok hassa olduklarınıda 
ifade eden Karabela, bu konuda ÖRSAD 
olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarını 
sözlerine ekleyerek, katkısı bulunan herkese 
teşekkür etti.

Daha sonra İTHİB İstanbul Tekstil Ham-
maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Sayın Vehbi CANPOLAT 
da birer konuşma yaparak bu defilenin 
gerçekleşmesinde emği geçen okul idaresi, 
öğretmen ve öğrencileri kutladı. 
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YÖRESEL MOTİFLERİN 
UYANIŞI
ÖRSAD
Başkan 
Vekili 
Abdullah 
Karabela
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Her yıl standının 
yer aldığı ITM 2016 
Uluslararası Tekstil 
Makineleri Fuarı 1-4 
Haziran tarihlerinde 
Tüyap Kongre ve 
Fuar Merkezinde 
gerçekleştirildi.

Dünya Tekstil Sektörünün 
İstanbul Buluşması: ITM 
Uluslararası Tekstil Makineleri 
Fuarları Dünya tekstil sektörünü 

İstanbul’da buluşturan ITM Uluslararası 
Tekstil Makineleri Fuarları, Teknik Fuarcı-
lık- Tüyap ortaklığı ve TEMSAD (Tekstil 
Makine ve Aksesuar sanayicileri Derneği) 
desteğiyle yapılıyor. ITM Fuarlarına katılan 
1000’den fazla tekstil teknolojileri üreticisi 
firma, son modellerini çalışır olarak sunu-
yorlar. Türkiye’nin ve bölgenin konusunda 
en büyük fuarı olan ITM, dünyanın da en 
önemli fuarları arasında yer alıyor.

Fuar açılışında, ÖRSAD Başkanı Fikri 
KURT, İTHİB Başkanı İsmail GÜLLE, 
Okul Müdürümüz Ümit AYDIN, İSO 
Başkan Yardımcısı Adnan DALGAKIRAN 
ve okulumuzun mezunu TEMSAD Başkanı 
Adil NALBANT yer aldı.

ÖRSAD, Şehit Büyük Elçi Galip Balkar 
Meslek Lisesinde ki çalışmaları yakından 
takip ederek geleceğin tekstil mühendisleri-
ne destek olmaya devam ediyor. Öğrencile-
rin sektörde başarılı olmaları için malzeme 
desteği de veren, ÖRSAD bu konudaki 
çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 

ŞEHİT BÜYÜKELÇİ GALİP 
BALKAR TEKNİK VE ENDÜSTRİ 
MESLEK LİSESİ



İlmeklerin birbiri 
üzerine geçmesiyle 
oluşan kumaşa örgü 
kumaş denir. Örgü 
kumaşların eni pus 
kelimesi ile ince ve 
kalınlığı fein/fayn 
kelimesi ile ifade 
edilir.

Yetmişli yıllarda gelişmeye 
başlayan örme sektörü seksen-
lerden itibaren hızlı bir gelişme 
göstermiş, örme giysilik kumaş 

ihracatı tekstil ihracatımızda ön sıralara 
yerleşmiştir.

Ülkemiz dünyada örme kumaş üretim ve 
ihracatında bu alana sonradan giren Çin’in 
ardından ikinci sıradadır. Bu bilgiler ışığın-
da bildiklerimizi tekrar anımsayalım.

Örgü Nedir?

İlmeklerin birbiri üzerine geçmesiyle oluşan 
kumaşa örgü kumaş denir. Örgü kumaşların 
eni pus kelimesi ile ince ve kalınlığı fein/
fayn kelimesi ile ifade edilir.

Örgü makineleri çift ve tek plaka olmak 
üzere iki gruba ayrılır.

Kovan

Örme makinelerinin temel elemanı ko-
vandır. Kovana uygun iğne ve platinlerin 
faynlarına göre, kanal yatakları açılmıştır. 

Örme makineleri; çaplarına uygun şekilde 
iğne ve platin kapasitesine göre çeşitli pus-
larda faynlarına uygun bir şekilde düzen-
lenmiştir. Örgü yapma esnasında platin ve 
iğnelerin doğru ve düzgünlüğünü sağlaması 
için, kanalların iğne ve platinlere kılavuzluk 
yapar.

Örme makinelerinin kovanı, teknik özelliği 
nedeniyle yumuşak metalden yapıldığı için, 
her zaman özel bir sistemle korunması ve 
saklanması gerekir. 

Tek plakalı makinelerin, genelde fayn 
ayırımı nedeniyle yedek kovanları vardır. 
Kovanı değiştirmek gerekirse çok itinalı şe-
kilde değiştirmelidir. Değiştirme esnasında, 
yumuşak metalden yapıldığı için, en ufak 
bir darbe kovana zarar verebilir. Kanalların 

orjinalliğinin bozulması; iğne veya platine 
zarar verir, hem de kumaş yüzeyinde dikine 
çizgiler oluşmasına sebep olur. 

Hatayı düzeltmek için; darbe alan kısmın 
en yakın bozulmamış kanallarına, faynına 
uygun iğne veya platin sıralamak gerekir. 
Bozulan kanallara uygun kanal açma bıçak-
ları yardımıyla veya kanallara uygun kanal 
eğeleri ile darbe alan kısmı kendi orijinal 
biçimine dönüştürülmelidir.

Gramaj Kontrolü nasıl yapılır

Kumaşın düzgün olan yerlerinden, topun 
baş tarafından yaklaşık 50 cm ve kenarların 
20-25 cm içerisinden gramaj alınır.

Ham Kumaşlarda Çekme Testi 
Alma

T cetveli ve 50*50 cm’lik şablon test için 
gerekli alettir. Yaklaşık 80 cm’lik ham 
parça kesilir. Ham en ölçülür. Sağ-sol 
gramaj alınıp, ikiye bölünüp tek gramaj 
yazılır.50×50 cm’lik şablon kullanılır. 

Ham parçanın üzerine bu şablon yerleştiri-
lir. Şablon ve keçeli kalemle kumaşa çizilip, 
çamaşır makinesine atılır. 90°C’de 2 saat 19 
dakika hijyen programında yıkanır. ~ 2-2,5 
saat kurutma yapılır. Parça kuruyunca, 
ölçtüğümüz eni 50’den çıkartıp yüzdesini 
bulmak için 2 ile çarparız.  Örnek: eni:42 
cm ► 50-42=8, 8*2= -%16 eni oluyor.

Kumaşa çizdiğimiz karenin boyutunu ölçü-
yoruz. 50’den çıkartıyoruz, 2 ile çarpıyoruz. 
Örnek: boyu 43 cm olsun. 50-43=7, boydan 
çekme oranı 7*2= -%14 oluyor.

Yıkama sonrası en: komple kumaşın enini 
ölçüyoruz. Tüp ise 95×2, açık en ise 210 
gibi.

Yıkama sonrası gramaj: kumaşın iki kena-
rından gramaj alıp 2’ye bölünüp tek gramaj 
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yazılır.

Yıkama sonrası karenin (şablon) en, boy 
değerleri 50 cm’i geçerse, değerler ”+ 
”oluyor.

Dönme: çizdiğimiz 50*50 şablon kurutma-
dan çıktıktan sonra T cetvelini her zaman 
karenin içerde kalan kısmına dayıyoruz. 
Kalan kısmını ölçüyoruz.

Yıkama sonrası enini 1,07 ile çarpıyoruz. 
Yıkama sonrası çıkan gramajı katsayılar 
çizelgesindeki katsayı ile çarpıyoruz.

Elastan Karışımlı İyi Bir Kumaş 
Üretimi İçin Yapılması Gereken 
İşlemler

• Örme makinelerinde gerilim düşük tutul-
malıdır.

• Kumaş düşük gerilimle sarılmalıdır.

• Kumaş kırışıksız, rulo şeklinde sarılma-
lıdır.

• Kumaş ruloları birbiri üzerine yoğun 
olarak yığılıp saklan mamalıdır.

• Depolamada kırık izi oluşacak şekilde 
bekletilmemelidir.

• Aynı formda iki aydan fazla bekletilme-
melidir.

• Kullanılacak örme makinası yağının seçi-
mine özen gösterilmelidir.

• Sararma tehlikesine karşı, yüksek sıcak-
lıkta termofikseden kaçınılmalıdır.

Elastan Kullanımında Dikkat 
Edilmesi Gerekenler

Elastan satıcısından kullanacağınız iplik 
tipine göre elastan istemeliyiz. Aldığınız 
her parti elastan ipliğini kullanmadan önce, 
yüzeysel olarak kontrol ediniz. Eksik bobin, 
eksik kg, gelen tüm kolilerin denyesi doğru 
mu? Aksi bir durum söz konusu ise, kul-
lanmadan önce elastan ipliği aldığınız yere 
geri dönünüz.

Aldığınız her parti elastan ipliklerin lot nu-
marasını kontrol ediniz. Zira elinizde olan 
elastan iplikle kullanmaya kalktığınızda lot 
farkı varsa, boyamada problem çıkarabilir.  
Abraj, esneklik farkı vb. gibi hatalara neden 
olabilir.

Elastan üretim teknolojisi çok hassas oldu-
ğundan, elastan ipliğin kendisi de hassastır. 
Örme makinelerinde kullanırken, elastan 
ipliklerin geçtiği her bir aparatın eksiksiz 
çalışması gerekir. Özellikle, gerginliğe 
sebep olacak hiçbir engel olmamalıdır. 
Elastan kontaklarında bulunan makaralar, 
mutlaka döner vaziyette olmalıdır. Mekik 
ağızlarında uçuntu olmamalıdır.

Kaliteli Kumaş Elde Etmek İçin 
Dikkat Edilmesi Gereken Ayarlar

Yuvarlak örme makinelerinde çekim ve 
iplik besleme sistemi arasındaki ayarlar, 
elde edilecek kumaş dokusunun kalitesini 
(gramaj, kalınlık v.s.) ve tuşesini belirleyen 
en büyük etmendir. 

Bu mekanizmanın makinede bulunmaması 
durumunda, düzgün bir örgü oluşamazdı. 
Örgü, iğneler üzerinde toplanır, bir süre 
sonra ilmek oluşamaz ve iğneler kırılabi-
lir. Çünkü iğnelerin rahat çalışabilmeleri 
için, kumaşın belirli bir gerginlikte aşağı 
alınması gerekmektedir. Bu gerginliğin de, 
kumaşın her tarafında eşit olması gerekir.

Kumaşı ilk oluşturmaya başladığımızda, 
makinenin diğer ayarları, may ayarı, bant 
ayarı, tansiyon ayarı yapıldıktan sonra 
kumaşta istenen gramajı tutturabilmek için 
çekim ayarı mutlaka yapılmalıdır.

 Örme Makinelerinin Temizliğinin 
Önemi,

Örme işlemleri esnasında, özellikle doğal 
elyaftan iplikler, lif uçuntusu, toz ve kir, 
iğnelerin çeşitli yerlerinde ve silindir 
yatağında birikerek yağla ve aşınmış metal 
parçacıklarıyla karışmaktadır. 

Zaman içerisinde bu karışım kompakt bir 
hale gelmekte ve bulundukları yere sıkıca 
yapış maktadır. Bu tarzda bir kirliliğin 
artması, iğne yatağı kanalının genişliğinin 
daralmasına sebep olmakta ve sürtünmeyi 
artırmaktadır. İğneler yavaşlamakta, iğne 
yatağından dışarıya doğru yükselmekte ve 
çeliklerin çeşitli bölgelerine temas etmekte-
dirler. Kirlilik nedeniyle:

Aşırı sürtünme olur, iğne ve makine aşınır, 
iğneler hasar görür, yüksek makine sıcaklığı 
oluşur, aşırı enerji tüketimi söz konusu olur.

Örme Kumaşlardaki Elastomer 
Malzemenin Kopma Sebebi

Başlıca üç nedeni vardır:

• Elastomer malzemeden,

• Terbiye işlemlerinden (özellikle ısıl 
işlemler)

• Örme makinesindeki örücü elemanların 
vermiş olduğu hasarlar dandır.

Yukarıdaki nedenlerden birincisi olan elas-
tomer malzeme kaynaklı kopma, sektörün 
“bayat likra” olarak tabir ettiği uygun 
olmayan saklama koşullarına maruz bıra-
kılan veya ikinci, üçüncü kalite elastomer 
malzemelerdir. 

Bu tipte bir elastomer malzeme ile üretim 
yapıldığında örme işlemi esnasında, mal-
zemeye verilen ön gerilimler neticesinde 
malzeme özelliğini yitirmiş olduğundan 
dolayı kopacaktır. 

Ancak bu kopma bölgelerinin görümü, kes-
kin bir yüzeye sahip olmayacaktır. Ayrıca, 
bu kopma örme makinesindeki iplik kontrol 
tertibatları tarafından fark edilerekasarın 
görünümü, lif ucunun büzülmesi şeklinde 
olacaktır ve bu şekilde bir görünümün 
olmaması nedeniyle bu hata, ısı kaynaklı 
olmamaktadır.

Diğer bir elastomer kopma hatası nedeni 
de örme makinesindeki örücü elemanların 
(iğne ve platin) aşınmış olan yüzeylerinin 
kesici bir alet vazifesi görerek elastomere 
verdikleri zarar neticesinde, elostomerin 
tamamen veya tamamen olmasa da büyük 
bir kısmının kopmasıdır. 

Daha sonraki aşamalarda örme kumaşa uy-
gulanan gerilimler (kumaş açma ve sarma 
kısmı, boyahanedeki kurutma işlemi) so-
nucunda da kalan kısmının koparak ortaya 
çıkması kuvvetle muhtemeldir.  Teksarge
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2016 Mart ayı Türkiye geneli tekstil 
ve hammaddeleri sektör ihracatı 
ülkeler bazında incelendiğin-
de, İtalya’nın 66,2 milyon dolar 

ihracat ve %9’luk pazar payı ile ilk sırada, 
Bulgaristan’ın 42,8 milyon dolar ihracat ve 
%6 pay ile ikinci sırada, Almanya’nın ise 
35,2 milyon dolar ihracat ve %5’lik pay ile 
ise üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 

Mart ayında başlıca pazarlar içerisinde 
Rusya Federasyonu’nda yaşanan kayıplar 
Bulgaristan, Polonya ve Moldavya’ya ya-
pılan ihracat ile karşılanmaya çalışılmıştır. 
Bu ülkelere yapılan ihracatta önemli artışlar 
sağlanmıştır. 

ABD’ye yapılan ihracatta miktar bakımın-
dan artış görülürken ihracat değerinde %12 
oranında kayıp yaşanmıştır. Yine İran paza-
rında hem miktar hem de değer bakımından 
kayıp görülmüştür.

TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL 
VE HAMMADDELERİ 
SEKTÖRÜ OCAK–MART 2016 
DEĞERLENDİRMESİ

2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye geneli 
tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı ürün 
grupları bazında değerlendirildiğinde; do-
kuma kumaş ürünlerinin 706 milyon dolar 
ve %37 pay ile ilk sırada, örme kumaşların 
356,5 milyon dolar ve %18 pay ile ikinci 
sırada, dokunmamış kumaş ve eşyaların ise 
325,3 milyon dolar ve %17’lık pay ile ise 
üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 

Yılın ilk üç ayında başlıca ürünler olan do-
kuma ve örme kumaş ürünleri, dokunmamış 
kumaş ve eşyalar ile suni sentetik iplikler 
ihracatında hem miktar hem de değer bakı-
mından artış kaydedilirken pamuk ipliği ve 
elyaf ürünlerinde ise düşüş görülmüştür.

ATHİB 2016 OCAK-
MART DÖNEMİ İHRACAT 
DEĞERLENDİRMESİ

2016 yılının ilk çeyreği itibariyle Birliği-
miz tekstil ve hammaddeleri ihracatının 
ürün gruplarına göre dağılımında; dokuma 

kumaşların %42 pay ile ilk sırada, örme 
kumaşların %23 ile ikinci sırada, pamuk 
ipliklerinin ise %12 ile üçüncü sırada yer 
aldığı görülmektedir. 2015 yılına kıyasla, 
sektör ihracatında en önemli ihraç kalemi 
olan dokuma kumaşlarda ihracat değer 
bakımından aynı kalırken, örme kumaşlarda 
%4 artış, pamuk ipliğinde ise %9 düşüş 
kaydedilmiştir. Pamuk elyafında ise mik-
tarda %33, değerde ise %8 oranında düşüş 
dikkat çekmiştir.

Yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat gerçek-
leştirilen ürün grupları içerisinde doku-
ma kumaş ihracatı geçen yıla göre aynı 
kalırken Rusya Federasyonu’nda yaşanan 
kayıplar Bulgaristan pazarı ile telafi edil-
meye çalışılmış, Portekiz’deki ciddi düşüşe 
karşılık ise Ürdün’e yapılan ihracatta artış 
sağlanmıştır. 

Örme kumaşlarda miktardaki %9’luk artışa 
karşılık, değerdeki artış %4 olmuştur. Bu 
ürün grubunda ABD’ye yapılan ihracatta 
%40 oranında kayıp görülürken, Polonya 
pazarında gelişme kaydedilmiştir. 

Pamuk ipliğinde ise Portekiz ve 
Bulgaristan’da görülen düşüş ürün genel 
ihracat rakamına etki etmiştir.

2016 Ocak-Mart döneminde en çok ihracat 
gerçekleştirilen üç ülke detaylandırılacak 
olursa; en önemli pazarımız olan İtalya’ya 
yapılan ilk beş ürün içerisinde suni-sente-
tik elyaf ve iplik ihracatında önemli artış 
sağlandığı görülürken; dokuma kumaşlarda 
ise düşüş yaşanmıştır. 

Bu dönemde ABD’ye yapılan ihracat örme 
kumaş ürünlerinde düşüşe bağlı olarak bir 
miktar gerilerken; iplik ürünlerinde önemli 
artış sağlanmıştır. 

2015 yılının ilk üç ayında en fazla ih-
racat gerçekleştirilen üçüncü ülke olan 
Bulgaristan’a yapılan ihracatta tüm ürünler-
deki artış bu pazarın Rusya Federasyonu’na 
ikame olarak tercih edilmesinden kaynak-
lanmıştır. 

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ
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TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ 
2015 YILINA GÖRE NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Tekstil sektöründeki daralma her yıl biraz 
daha artıyor..İşin açıkçası 2015 yılına göre 
2016 yılında fazla bir değişiklik yok, ülke-
miz Pazar payı olarak ihracatta ciddi kan 
kaybetmeye devam ediyor…

Avrupanında, 2012 yılında başlayan ve 
2016 yılına kadar devam eden küçülme 
politikaları (kemer sıkma) ülkemizi ciddi 
yönde etkiliyor…Biz tekstilciler en az gıda 
sektörü kadar önemli bir pazara hitap edi-
yoruz ve ülke ekonominde ciddi paydamız 
var…Bu sektörlerin çıkmaza girmesi ülke 
ekonomisini direkt etkiliyor

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDE 
YAŞANAN SIKINTILAR 
NELERDİR.?

Her sektörde yaşanan sıkıntılar örme 
sektöründe de yaşanıyor, en büyük  sıkın-
tımız  kenetlenemiyor olmamızdır. Daha 
önce yazdığım bir yazıda olduğu gibi güç 
birliği ve kaliteli eleman yetiştirememe 
sorunumuz var.Meslek liselerinin çok faal 
çalışamaması, stajyerlerin kağıt üstünde 
staj yapması gibi sıkıntılar      Okuldan yeni 
mezun olan her genç ilk işe başladığında 
çıraklık dönemini direk geçerek üst düzey 
yönetici pozisyonunda iş arar olmuştur….

Örme sektörünün en büyük sıkıntısı birlik, 
beraberlik ve aynı zamanda kalifiye eleman 
yetişmeme sıkıntısıdır. Unutulmasın ki 
pamuk tozu yutulmadan makine yağı eline 
bulaşmadan ne usta olunur nede örmeci…

SEKTÖREL DENEYİMİ 
YÜKSEK OLAN BİRİ 
OLARAK PİYASAYI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Piyasa değerlendirmesine gelecek olursak, 

hızlı balık büyük balığı yer tezini savunu-
yorum…Piyasa şuan kaliteli hızlı ve malı-
nın arkasında duran işletmelerle çalışmak 
istiyor.

Ayrıca, İstanbul artık Avrupa’nın moda ve 
ar&ge şehri haline geldi ar&ge ye önem 
vermediğiniz takdirde yok olup gidersiniz.
Diğerlerinin gelecek uzun vadede hiç şansı 
yok!

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDEKİ 
DAĞINIKLIĞIN (YERLEŞİM 
OLARAK)NEDENLERİ VE 
ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 
HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ?

Örme kumaş sektöründeki dağınıklığın 
tek sebebi birleştirici, iyi anlatabilen,  ikna 
galibiyeti olmayan ve proje üretemeyen 
yöneticilerin olmasından kaynaklanıyor…

Sayın Başkan bu dönem bu konuya biraz 
önem verdi ve insanların gözlerinizdeki 
ışığı görebiliyoruz…

Eğer proje düzgün işlerse herkes rahat 
edecek!

HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE 
GEÇMEK İÇİN NASIL BİR 
ÇALIŞMA YAPILMALI?

Haksız rekabetin önüne geçmek diye bir 
şey olamaz, böyle bir şeyin olması için tek 
elden koca bir sektörün yönetilmesi lazım 
ki buda imkansız…

Haksız rekabete rağmen daha önce yazdı-
ğım gibi firmalar olarak düzgün duruşa sa-
hip olursanız kazanan yine siz olursunuz…

Hâksız rekabeti önleyemezsiniz!

Herkese hayırlı kazançlar diliyorum. Rö-
portaj için size teşekkür ederim. 

ÖRME SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK 
SIKINTISI BİRLİK, BERABERLİK 
VE AYNI ZAMANDA KALİFİYE 
ELEMAN YETİŞMEME 
SIKINTISIDIR…’’

Murat KEÇECİ

İstanbul artık 
Avrupa’nın moda ve 
ar&ge şehri haline 
geldi ar&ge ye önem 
vermediğiniz tak-
dirde yok olup gid-
ersiniz.Diğerlerinin 
gelecek uzun vadede 
hiç şansı yok!
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