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Göz alıcı tasarımı ve maksimum performansı ile sınırların 
ötesinde bir otomobil. Zirvedekiler için yeniden tasarlanan 
BMW X6, Teknik Oto şubelerinde sizi bekliyor.

DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ. Yeni BMW X6

www.teknikoto.com
Sheer

Driving Pleasure

SINIR BOZUCU.
YENİ BMW X6.

Teknik Oto
   Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi

Teknik Oto Bursa - 1 Yeni Yalova Yolu 15. Km. No: 65 Ovaakça - Bursa Tel: (0224) 280 49 20 
Teknik Oto Bursa - 2 İzmir Yolu Cad. No: 82 Nilüfer - Bursa Tel: (0224) 441 68 66 
Teknik Oto Eskişehir Bursa  Yolu 13. Km. No: 226 Eskişehir Tel: (0222) 411 21 41

BMW X6 20,5x27 Teknik oto.indd   1 3/17/15   2:26 PM
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DOSAB Bölge Müdürlüğü
DOSAB Gül Sokak No: 11

Osmangazi / Bursa
Tel: 0224 261 00 40 (3 Hat)

 Faks: 0224 261 00 43

DOSABSİAD
Mustafa Karaer Cad. No: 18 

Osmangazi / Bursa
Tel: 0224 261 20 10

Faks: 0224 261 20 09

Atık Su Arıtma Tesisi
Yeni Yalova Yolu

Terminal arkası Bursa
Tel: 0224 261 28 94 (3 Hat)

Faks: 0224 261 28 97

Bursa Tasarım Teknoloji
Geliştirme Merkezi - BUTGEM

Mustafa Karaer Cad.
Çiğdem 2 Sk. Bursa
Tel: 0224 261 12 11

DOSAB Sosyal Tesisleri
Çiğdem Sokak
No: 5 DOSAB

Osmangazi / Bursa
Tel: 0224 261 29 57

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yılın ilk çeyreğine ekonomik vizör-
den bakıldığında görülen fotoğraf, gerek 
ülkemiz gerekse diğer ülkeler için çok iyi 
değildi. Avrupa’nın yüzde 1,5 ile en iyi 
büyümesini yakalayan İspanya, işsizliği 
yüzde 5’e inen ABD, düşen petrol fiyatlarını 
iyi kullanan Hindistan gibi pozitif ayrışan 
ülkeler var ama fotoğrafın geneli net değil.

Elbette temel mesele ekonomilerin 
nasıl büyüyeceği… Rusya’nın bu yıl dara-
lacağı, Brezilya ve Çin’in durgun olacağı, 
AB’nin en iyimser yüzde 1,2 büyüyeceği 
varsayımları altında, Türkiye seçim yılında 
nasıl bir büyüme performansı gösterecek? 
2014’te ekonomimiz yüzde 2,9 büyüdü, 
2015 için resmi beklenti yüzde 4… Ancak 
uluslar arası kuruluşlar ve piyasa beklenti-
leri yüzde 3 ve altını işaret ediyor. 

Bir başka ilgi çekici not; 2009 seçimleri 
hariç Adalet ve Kalkınma Partisi son 12 

yılın en düşük büyüme, en yüksek işsizlik 
oranları ile seçime gidiyor.

Dergimizin bu sayısına gelince… 
DOSAB’ın çevre yatırımları bu sayımı-

zın kapak konusu… Su geri kazanımını 
hedefleyen yeni arıtma tesisi projesi, 
ülkemizdeki çevre mevzuatı ve sanayici-
lerin yükümlülükleri başlıkları ilgi çekici 
bilgiler içeriyor.

Dosya konumuz ise tekstil sektöründe 
hızla yükselen ve geleceği parlak görülen 
bir değer olan dijital baskı… 

Ezgi Çetin Kılıç’ın Premiere Vision Paris 
izlenimlerini geniş şekilde sayfalarımızda 
bulabilirsiniz; en yaratıcı ve en yenilikçi 
kumaş trendleri ve 2016 ilkbahar-yaz 
ürünleri…

Dergimizin değer yaratması dileğiyle, 
keyifli okumalar...

EDİTÖRDEN

İÇİNDEKİLER

DOSABSİAD adına sahibi
İbrahim Öztürk
Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni
İbrahim Erdemir
DOSAB Yönetim Kurulu
Başkan Ferudun Kahraman
Başkan Yardımcısı İlhan Sarı
Üyeler Burhan Çakır, Ersan Özsoy, Haluk Sami Topbaş
DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül
DOSABSİAD Yönetim Kurulu
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Başkan Vekili Vedat Kantar
Başkan Yrd. İbrahim Öztürk, Özer Boyalıklı, Orhan Bilici
Genel Sekreter Ayhan Yılmaz
Genel Sayman Recep Solakoğulları
Üyeler Hasan Moral, Adnan Şarmen,  Emre Engin, 
Adnan Kar,  İbrahim Erdemir, Hakan Kale,
Cengiz Yedikardeş, Aykut Bursalı
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DOSAB’DAN

FERUDUN KAHRAMAN / DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Of The Board  / yonetim@dosab.org.tr

Değerli Sanayici Dostlarım;
Enerji arz güvenliği konusu dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de hayati önemdeki meselelerden birisidir. Güvenli, sürdürüle-
bilir ve rekabetçi bir enerji sektörünün oluşmasının yanı sıra, 
enerji maliyetlerini düşürüp, verimlilik artışını sağlayarak, 
sanayimizin küresel ticarette rekabet gücünü yükseltmek için 
daha çok çalışmak ve proje üretmek gerektiği ortadadır. Bu 
gerekliliği, 31 Mart tarihindeki elektrik kesintisinde bir kez 
daha gördük. 

Günlük yaşamımız büyük sekteye uğradı, sanayide üretimi-
miz durdu. Kendi enerji santraline sahip olan az sayıdaki bazı 
organize sanayi bölgeleri, bölge içi dağıtım şebekeleri aracılı-
ğıyla kapalı sisteme geçip fabrikalarına elektrik sağladılar.

DOSAB olarak Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi Projemizi 
hayata geçirmek için geçen yıl Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) sürecini başlatmıştık. 31 Mart’ta yaşanan kesinti bize bir 
kez daha gösterdi ki, enerji arz güvenliğine katkı açısından da 
son derece doğru bir proje üretmişiz. 

Bu projemizle ilgili olarak, ÇED Raporu, İnceleme ve De-
ğerlendirme Komisyonu’nca yeterli bulundu ve nihai kabulü 
yapıldı. 1 Nisan tarihi itibariyle ÇED Raporu halkın görüş ve 
önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ve 
Bakanlıkta 10 gün görüşe açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mız, görüş ve önerileri de dikkate alarak projeyle ilgili bir karar 
alacak.

Şu hususlara bir kez daha dikkatinizi çekmek isterim;
Enerjide dışa bağımlılık arz şoklarına karşı bizleri savunma-

sız kılmaktadır. Yerli kaynaklı ve yenilenebilir enerji projeleri 
arz güvenliği açısından son derece önemlidir.

DOSAB hem böyle bir projeyi hayata geçirmenin hem de 
çevresel etkiler anlamında dünyadaki en son teknolojileri 
kullanarak, mevcut buhar tesislerinin yerini almasıyla hava 
kalitesini daha iyileştirecek bir yatırımın arifesindedir.

Herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dilerim.

Security of Energy Supply
Dear Industrialist friends,
Security of energy supply is one of the vital issues in 

our country as well as in the world. Besides generating a 
safe, sustainable and competitive  energy sector it is also 
important to reduce the energy cost and to increase the 
productivity by allowing our industry to work harder to 
improve competitiveness in global trade along with creating 
projects. This requirement is now clearly evident after the 
electricty cut which occured on 31 st of March.

Our daily life and production stopped in industry. Some 
organized industrial zones having their  own power plants 
,supplied electricty to their factories by switching to closed 
circuit through their intra-regional distribution webs.

As DOSAB we initiated last year the process of 
Environmental Impact Assessment to establish our steam 
and electricty power plant. The electrical cut that occured on 
31st March showed us once again that we produced a right 
project which could be contribution to the security in Energy 
supply.                

EIA Report related to our Project was approved by the 
Investigation and Evaluation Commission. Dating from the 
1st April, EIA report was forwarded to Provincial Directorate 
of Environment and Urbanization and to Ministry of 
Environment for a public consensus and proposal which will 
last for 10 days. Ministry of Environment and Urbanization 
will reach a decision by considering the consensus and 
proposal. 

I would like to draw your attention once more to the 
following issues;

The dependence on outsourced energy makes us 
vulnerable against supply shocks . Locally sourced renewable 
energy projects are very crucial in terms of the security of 
energy supply. 

DOSAB both establishing such a project and by using the 
latest technologies in the world in terms of environmental 
impacts, is ready for the investment which will  improve the 
air quality and replace the existing steam plant.

I wish everyone a healthy,a happy and a successful day.

Enerji Arz Güvenliği
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DOSABSİAD’DAN

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Of The Board / dosabsiad@dosabsiad.org.tr

Günler, aylar hızla geçiyor, yılın ilk çeyreğini tamamla-
dık. Ülkemiz ve dünya gündemi çok yoğun. İş dünyası ise 
üretim ve ihracat başta olmak üzere faaliyetlerini sürdürme 
gayretiyle çalışıyor.

Geçen yılın tamamı ile yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme 
rakamlarından ihracata, kapasite kullanımından tüketici 
güven endeksine kadar açıklanan değişik veriler ve yapılan 
değerlendirmeler, daha hızlı bir tempo ile çalışmamız gerek-
liliğini ortaya koyuyor.

İş dünyasının her zaman için en önem verdiği konuların 
başında istikrar gelmektedir ve mevcut huzur, güven ve 
istikrar ortamının devamı bizlerin üzerinde hassasiyetle 
durduğu bir konudur.

DOSAB’daki fabrikalarımızda çarklar hızla dönmeye 
devam ediyor, bu konuda bölgemiz sanayicileri ile işadam-
larına ülkemiz ekonomisine katkılarından dolayı her zaman 
teşekkür ediyoruz.

DOSABSİAD olarak biz de birlik ve beraberliğin devam-
lılığı adına gerek sosyal faaliyetlere, gerekse üyelerimizin 
ihtiyaç duydukları değişik konulardaki bilgilendirme 
toplantılarına devam ediyoruz. İki yıl önce yapmaya söz 
verdiğimiz faaliyetleri gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz. 
Bölgemiz için önemli bir eksiklik olarak kabul ettiğimiz ve 
işyerlerimizde çalışanlarımızın çocuklarının faydalanacağı 
kreşin inşaatı hızla devam ediyor. 

DOSAB yönetimimizin ve bizlerin çevre hassasiyeti 
ve duyarlılığımızın bir göstergesi durumundaki hatıra 
ormanımızla ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Bursa Çevreyolu 
İğdir Tüneli yamaçlarında 65 bin metrekare alan üzerine 
fidanlarımız dikildi.

Artık geleneksel hale gelen ve bölgemiz firmaları arasın-
da büyük ilgi gören futbol turnuvamızın 10.sunu önü-
müzdeki günlerde tertipleyeceğiz. Kısacası var gücümüzle 
DOSAB ve DOSABSİAD için çalışıyoruz.

Her şeyin başı sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle; 
işlerinizde başarı ve bol kazanç temennisiyle saygılarımı 
sunarım.

We Are Working For DOSAB And DOSABSİAD
Days and months are passing rapidly; we have completed 

the first quarter of the year. Both the global agenda and ours 
are quite busy. The business world is  working hard to remain 
their operations, especially industries and export actions.

From the growth figures of the past whole year and the first 
quarter of this year to export, from the utilization of capacity 
to consumer confidence, different declared data and the 
evaluations point out the need for an increase in the work pace.

Stability has the top place among the topics of highest 
importance and we place a precise emphasis on the 
continuation of the current trust and stability atmosphere.

Wheels keep turning firmly at our factories in Demirtaş 
Organised Industrial Zone and we offer our gratitudes to our 
local businessmen and industrialists for their contributions to 
our national economy.

As DOSABSIAD we remain both our social activities in 
the name of maintaining the rapport and solidarity and the 
informative meetings on the topics our members are in need 
for.

We are happy for having completed the tasks we had 
undertaken as the board of directors at our general assembly 
two years ago. The construction of the kindergarten building 
which has been considered as a lack and will be used by our 
employees’ at work.

We also have completed our works on our commemorative 
forest which is an indicator of both DOSAB’s and our 
environmental sensitivity to remain for generations. Our tree 
seedlings have been planted on 65.000 square metres on the 
slopes of Iğdere tunnel on the belt line of Bursa.

We also have completed the 4th of the backgammon 
tournaments we hold for our businessmen. Now traditional, 
the 10th of our football tournament which is recognised with 
great interest among our local companies will be organised 
in the coming days. Briefly, we are working passionately for 
DOSAB and DOSABSIAD.

Ending my words with such a feeling, I offer my respect 
with my wishes for health, peace, happiness, and success and 
high earnings in your businesses.

DOSAB ve DOSABSİAD İçin Çalışıyoruz
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Ne doların yükselişi, ne elektriğe gelen zam
sizi ilgilendirmesin. Firmanızın geleceği için
birikimlerinizi Sunvital güneş enerjisi sistemleri
ile değerlendirin, hem elektrik faturalarından
kurtulun, hem de en kısa zamanda  maliyetini
ödeyecek bir yatırımınız olsun.

Dolar Yükseldi

Elektriğe Zam

Tel.
Fax.

+90 224 888 0880
+90 224 888 0881 

Alaattinbey Mah. 622 Sk. Sera Plaza 
No: A-6 Nilüfer / BURSA

sunvital.com.tr
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EKONOMİDE NE OLDU / TÜRKİYE

MAKRO

11 MADDELİK İSTİHDAM VE TEŞVİK PAKETİ

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni teşvik paketini 2 Nisan’da açıkladı. Paket, 4 
milyar TL’si emeklilere ek zam olmak üzere 7.5 milyarlık destek öngörüyor. 

Bu yılın sonuna kadar başlanan yatırımlarda yatırım katkı oranı ve vergi teşviki 
yüksek oranlı olarak uygulanacak.

İSTİHDAM DESTEĞİ
İşbaşı Eğitim olarak adlandırılan, 

geçici süreli iş öğrenmek amacıyla 
çalışan kişileri işveren 6 ay boyunca 
çalıştıracak, maaşlarını İŞKUR verecek. 
Süre içinde işçi için yapılan masraflar 
vergiden düşülebilecek. İşçi aynı işye-
rinde işe alınırsa; imalat sanayinde 42, 
başka sektörde 30 ay SGK primi işveren 
hissesi İŞKUR tarafından ödenecek. 
Temmuz ayına kadar gençlerin işbaşı 
eğitim programına alınması halinde 
bir 6 ay süre daha prim teşviki yapıla-
cak. Toplum yararına çalışma İŞKUR 
tarafından uygulanan ve işsizlerin 
geçici süreler kamu hizmetlerinde 
çalıştırılması olan “Toplum Yararına 
Çalıştırma” programı kapsamında 120 
bin yeni işçi alınacak. Kişiler, fidan 
dikimi ve fidan-ağaç bakımı hizmetle-
rinde 6 ay boyunca çalıştırılacak.

YATIRIM TEŞVİKLERİ
Yatırım yapan kuruluşların, yatırım 

aşamasında harcadıkları tutarın belirli 
bir kısmını, başka şirketlerinden gelir 
elde edebiliyorlarsa vergiden düşebili-
yordu. Yeni teşvikle, bunun oranı artı-
rıldı ve birinci bölgeye de vergi indirim 
imkanı sağlandı. Yatırım için harcanan 
paranın 2015 ve 2016’da ne kadarının 
vergiden düşüleceğini gösteren yatırım 
katkı tutarı belirleyecek.

YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARI
İleri teknolojide yapılacak tüm 

yatırımlar öncelikli yatırım sınıfına 
alınacak, 5.Bölge teşviklerinden 
yararlanılacak. Yatırımlara yüksek 
oranlı teşvik bir yıl daha devam 
edecek. Yeni düzenlemeyle yüksek 
oranlı teşvikler 2015 sonuna kadar 
geçerli olacak.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ
Süre uzatma kararı kapsamında, 

2015 sonuna kadar yatırıma başlayan-
lar, işletme döneminde çalıştırdıkları 
işçilerin sigorta primlerindeki işveren 
hissesinin ödenmesi desteğinin süresi 
de uzatıldı. 

FİNANSMANA ERİŞİM İMKANI
Sermaye artırımına vergi teşviki 

TBMM’de yürürlüğe giren kanun 
sonrası, öz kaynaklarını nakdi sermaye 
olarak şirketlerinin sermayesine 
ekleyenler, ekledikleri tutar kadar 
vergiden düşebilecek. Uygulama ile 
şirket sermayelerini güçlendirme, 
yabancı ülkelerde tutulan kaynakları 
Türkiye’ye getirme hedefleniyor. 

BAZI MALLARDA KKDF SIFIRLANDI
Yatırım malları ve ara mallarının 

ithalinde, KKDF sıfırlandı Yatırım ve 
ara malları ithalatında, bedellerin 
ödenmesi vadeye bağlandıysa, buna 
yüzde 6 oranında Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi ya-
pılıyordu. Uygulamayla bu oran sıfıra 
indirilecek.

AR-GE TASARIMA DAHA ÇOK DESTEK
Tasarım merkezleri de Ar-Ge mer-

kezleri teşvik sistemine dahil edilecek. 
Ar-Ge ve tasarım personelinin saat 
ücreti karşılığı çalışmasına imkan 
sağlanacak. KOBİ’ler müşterilerinden 
aldıkları siparişleri araştırma-geliştir-
me yaparak yerine getirmeleri gereken 
durumlarda tasarım ve Ar-Ge teşvikle-
rinden yararlanacak.

GENİŞ HAZİNE KEFALETİ
Daha önce giren uygulamayla, Ha-

zine’nin Kredi Garanti Fonu’na verdiği 
destek 1 milyar TL’den, 2 milyar TL’ye 
yükseltildi. Hazine ek 20 milyar TL’lik 
garanti verilmesini sağladı. KOBİ’ler ve 
kadın girişimciler de kefalet verilebile-
cek girişimler kapsamına alındı.

İMALATÇI KOBİ VE KADINA DESTEK
Yine kefalet sistemi kapsamında, 

her bir KOBİ’nin kullandığı kredilere 
1.5 milyon TL ve her bir risk grubu 
için 2 milyon TL olan kefalet limiti, 
imalat sektöründeki KOBİ’ler için 2.5 
milyon TL’ye ve her bir risk grubun-
dakiler için 3 milyon TL’ye yükseltildi. 
Maksimum vade yapma imkanı da 10 
yıla, kefalet oranı da imalatçı KOBİ’ler 
için kullanılan kredinin yüzde 80’ine 
yükseltildi. Kadın girişimcilere destek 
Uygulamaya giren düzenlemeyle, bir 
kadın girişimci eş yapmak isterse, 100 
bin TL’ye kadar ve 5 yıl vadeli kredi 
kullanırsa, yüzde 85 Kredi Garanti 
Fonu kefaleti alabilecek.

AR-GE YATIRIMINA FİNANSMAN
Enerji, ulaştırma ve sağlık öncelikli, 

imalat sanayideki üretim projeleri 
yapılması için Türkiye Kalkınma Ban-
kası proje desteği verilecek. TÜBİTAK 
bu projelerin fizibilitesini gözden 
geçirip sonuçlandıracak. TÜBİTAK 
belirli sürelerle sınırlı olmak üzere 
özel sektörün bu türden yatırımlarına 
ortak olabilecek. Projenin finansma-
nında özel sektör yüzde 20 öz sermaye 
koymak zorunda olacak. Türkiye 
Kalkınma Bankası, yüzde 50’ye kadar 
kredi verebilecek. 

KOBİ’LERE TEMİNAT KOLAYLIĞI
Kanuni düzenleme gerektiren ve 

tasarısının yeni dönemde TBMM’de 
kabul edileceği belirtilen düzenle-
meyle, taşınır varlıklar da bankalar 
tarafından kredi teminatı olarak kabul 
edilebilecek.
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BÜYÜME 2,9, MİLLİ
GELİR DÜŞTÜ

Türkiye ekonomisi 2014’te yüzde 
2,9 büyüdü. Yılın son çeyreğinde 
toparlanan iç talep ve artan ithalat 
büyümeyi destekledi. Daralan tek 
sektör ise inşaat oldu. 2014 genelinde 
yüzde 1,3 artan iç talepte ise bu oran 
yılın son çeyreğinde yüzde 2,4’e çıktı. 
2014’ün son çeyreğinde kamu harca-
maları 2,9’luk büyümede önemli rol 
aldı. Kişi başına yıllık mili gelirde ise 
azalma var. 2013’te 10 bin 800 doların 
üzerinde olan kişi başı milli gelir yüz-
de 4’lük bir düşüşle 10 bin 404 dolara 
indi. Sektörel bazda büyümelerde ise 
inşaat sektörünün son çeyrek perfor-
mansı beklentilerin altında kaldı. 

 

TCMB FAİZ İNDİRDİ
TCMB, 24 Şubat’ta gerçekleştirdiği 

Para Politikası Kurulu toplantısında 
politika faizi olan 1 hafta vadeli repo 
ihale faiz oranını 25 baz puan düşüre-
rek %7,5’e indirdi. Faiz koridorunun 
üst ve alt bantlarında da indirime 
giden TCMB, borç verme faiz oranını 
%11,25’ten %10,75’e, gecelik borçlan-
ma faiz oranını ise %7,5’ten %7,25’e 
çekti. Ayrıca, piyasa yapıcısı bankalara 
repo işlemleri yoluyla tanınan borç-
lanma imkânı faiz oranı da %10,75’ten 
%10,25’e düşürüldü. 

9 MİLYAR EURO’LUK
TANAP PROJESİ

1.850 kilometrelik Trans Anado-
lu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin 
(TANAP) temeli, Türkiye, Azerbaycan 
ve Gürcistan Cumhurbaşkanları 
tarafından Mart ayı ortasında atıldı. 
Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 sahasın-
dan çıkarılacak doğalgazı, Türkiye’nin 
20 ilinden geçirip Avrupa’ya ulaştıra-
cak olan TANAP’ın maliyeti 9 milyar 
Euro’yu aşıyor. Bu boru hattından 
2018 yılından itibaren yılda yaklaşık 
16 milyar metreküp doğalgazın pom-
palanması öngörülüyor. Bu miktarın 
2023 yılından itibaren 23 milyar 
metreküpe, 3 yıl sonra da 31 milyar 
metreküpe çıkarılması planlanıyor. 
TANAP’ın 2020 yılından itibaren de 
Trans Adriyatik Doğalgaz Boru hattı ile 
birleşerek Avrupa’ya doğalgaz akışını 
sağlaması hedefleniyor.

TÜRKİYE EKONOMİK GÖSTERGELERİ
BÜYÜME 2011 2012 2013 2014 2015
Büyüme Oranı % 8,8 2,1 4,1 2,9 
GSYH (milyar $) 774 786,2 820,1 800 
REEL EKONOMİ 2011 2012 2013 2014 
Sanayi Üretimi Endeksi yıl ort.% 110,1 112,9 116,3 120,5 112,3/Ocak
İml. San. Kapasite Kullanımı % 73,2/Mart 73,1/Mart 72,7/Mart 73,1/Mart 72,4/Mart
İşsizlik Oranı % 9,8 9,5 10,0  10,9 
İstihdam (bin kişi) 24.110 24.821 25.262 25.642 
ENFLASYON 2011 2012 2013 2014 2015
ÜFE (Yıllık) 13,3 2,5 6,97 6,36 8,03/Mart
TÜFE (Yıllık) 10,5 6,2 7,40 8,17 7,61/Mart
DÖVİZ KURLARI 2011 2012 2013 2014 2015
$/TL 1,9065 1,7826 2,1343 2,3189 2,6220/Mart
Euro/TL 2,4592 2,3517 2,9365 2,8207 2,8162/Mart
Döviz Sepeti (1/2 Euro+1/2 Dolar) 2,1829 2,0672 2,5354 2,5698 2,7193/Mart
ÖDEMELER DENGESİ (KÜM.) 2011 2012 2013 2014 2015
Toplam Mal İhracatı (milyar $) 134,9 152,5 151,8 157,6 24,587/Oc.-Şub.
Toplam Mal İthalatı (milyar $) 240,8 236,5 251,7 242,1 33,563/Oc.-Şub.
Dış Ticaret Dengesi (milyar $) -105,9 -84,1 -99,8 -84,5 -8,9/Oc.-Şub.
Cari İşlemler Dengesi (milyar $) -75,1 -46,9 -65,1 -45,8 -2,0/Ocak
İhracat (TİM verileri-milyar $) 134,9 151,8 151,8 157,6 35,8/Oc.-Mart
BÜTÇE (KÜM. MERKEZİ YÖN.) 2011 2012 2013 2014 2015
Harcamalar (milyar TL) 314,6 360,5 407,9 448,4 36,3/Ocak
Faiz Harcamaları (milyar TL) 42,2 48,4 50,0 49,9 5,0/Ocak
Faiz Dışı Harcamalar (milyar TL) 272,4 312,1 357,9 398,5 31,3/Ocak
Gelirler (milyar TL) 296,8 331,7 389,4 425,8 40,1/Ocak
Vergi Gelirleri (milyar TL) 253,8 278,8 326,1 352,4 34,9/Ocak
Bütçe Dengesi (milyar TL) -17,8 -28,8 -18,4 -22,7 3,8/Ocak
MERKEZİ YÖN.BORÇ STOKU 2011 2012 2013 2014 2015
İç Borç (milyar TL) 368,8 386,5 403,0 414,6 416,9/Ocak
Dış Borç (milyar TL) 149,6 145,7 182,8 197,3 204,3/Ocak
BANKACILIK SEKTÖRÜ 2011 2012 2013 2014 2015
Mevduat (milyar TL) 695,5 777,2 945,8 1.052,7 11,3/Ocak
Krediler (milyar TL) 682,9 794,8 1.047,4 1.240,7 18,5/Ocak
YABANCI SERMAYE 2011 2012 2013 2014 2015
Doğrudan Yatırım (milyar $-net) 16,1 13,2 12,4 12,5 1,8/Ocak
TÜRKİYE KREDİ NOTU     
Moody’s Baa3/Negatif-Yatırım yapılabilir    
Fitch BBB-/Durağan-Yatırım yapılabilir   
S&P BB+/Negatif    

İHRACATA
DOLAR DARBESİ!

TİM verilerine göre Mart ayında ih-
racat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
13,4 geriledi. Yılın ilk 3 ayında toplam 
ihracat yüzde 6,8 gerileme ile 35 milyar 
816 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Ocak ayından bu yana dolar kurunda 
yaşanan yükseliş, Türkiye’nin ihraca-
tına darbe vururken, dünya ticareti de 
daralıyor. Türkiye’nin en büyük ticari 
partneri olan Almanya’ya ihracatı 
yüzde 18,7 gerileyerek son yılların 
rekorunu kırdı. İhracattaki bu düşüşün 
en önemli nedeni dolar kurundaki dal-
galanma oldu. Geçen yılın mart ayına 
göre bu yılın mart ayında yüzde 21,5 

oranında gerileyen paritenin ihracata 
negatif etkisi aylık 1,3 milyar doları 
buluyor. Buna karşın Türkiye’nin yılın 
ilk 2 ayında 28 AB ülkesine gerçekleş-
tirdiği ihracatta Euro bazında yüzde 7,5 
artış var.
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EKONOMİDE NE OLDU / DÜNYA
İRAN’LA NÜKLEER
ANLAŞMA!

İran’ın nükleer faaliyetlerini frenle-
me çabalarının tarihinde önemli bir an 
yaşanıyor. Aslında, Tahran yönetimiy-
le bir anlaşma yapılmaya çalışılması 
konusunda bile görüş ayrılıkları çok 
derindi. Lozan’da varılan anlaşma 
tüm tarafların kabul ettiği bir çerçe-
ve niteliği taşıyor. Buna göre İran’ın 
nükleer programı 10-15 yıl süreyle 
frenlenecek. İran, 19 bin santrifüjün-
den 6 bin 104’ünü elinde tutabilecek. 
Bunlardan yalnızca 5 binden biraz 
fazlası uranyum zenginleştirme niteli-
ğine sahip olacak. Geride kalan herşey 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 
denetçilerinin gözetiminde depolana-
cak. İran düşük derecede zenginleşti-

rilmiş uranyum stoklarını azaltacak. 
Yeraltındaki Fordow tesislerinde 15 
yıl boyunca hiçbir şekilde uranyum 
zenginleştirme işlemi yapılmayacak. 
Denetçiler, İran’ın nükleer programının 
tüm kaynaklarına, uranyum yatakla-
rına ve değirmenlerine de girebilecek. 
Bunların karşılığında,  ABD ve AB’nin, 
İran’a nükleer faaliyetleri dolayısıyla 
uyguladığı yaptırımlar askıya alınacak. 
Ancak bu sürecin nasıl uygulanacağına 
ilişkin takvim henüz açıklanmadı.

EURO BÖLGESİ’NDE 
İMALAT TOPARLANIYOR

Euro’da yaşanan değer kaybı 
sayesinde Euro Bölgesi’nde imalat ve 
istihdam toparlanıyor. Euro Bölgesi 
fabrikaları zayıf para biriminden 
yararlanırken, satın alma müdürleri 
imalat sektörü endeksi (PMI) Mart 
ayında son 10 ayın en yüksek düzeyine 
yükselerek 52,2 oldu. Endekste 50’nin 
üstündeki değerler büyümeye işaret 
ederken 50’nin altı daralma anlamına 
geliyor. Euro Bölgesi endeksi ise son 23 
aydır 50’nin üstünde. Euro, Ocak-Mart 
arasında Dolar karşısında yaklaşık 
yüzde 12 değer yitirdi. Bunun sonucun-
da ithalat daha pahalı hale gelirken, 

ihraç malları uluslar arası piyasa-
larda ucuzladı. Euro Bölgesi ülkeleri 
arasında İrlanda ve İspanya, sırasıyla 
56,8 ve 54,3 PMI rakamları ile başta. 
Fransa, Yunanistan ve Avusturya’da 
PMI 50’nin altında kalarak daralmaya 
işaret etti.

AB-YUNANİSTAN
SATRANCI!

20 Nisan’a kadar yeni yardım paketi 
alamaması halinde borcunu ödeyemez 
hale gelmesinden endişe edilen Ati-
na’nın sunduğu son reform paketi de 
Brüksel’i tatmin etmedi. AB’de paketin 
sadece soyut fikirler topluluğu olduğu 
yorumu yapılıyor. Yunanistan’ın geçen 
hafta Cuma günü sunduğu reform 
önerilerinin arasında sigara ve alkollü 
içeceklerde vergi artışı, yolsuzlukla 
mücadele ve özelleştirmelerin devam 
etmesi gibi maddeler vardı. Avrupa 
Birliği’nden gelen olumsuz açıklamayı 

değerlendiren Yunanistan Başbakanı 
Aleksis Tsipras, “Kemer sıkma taleple-
rine kayıtsız şartsız boyun eğemeyiz” 
dedi. “Avrupa’yla kopma yaşamak 
istemiyoruz” diyen Tsipas’ın Rusya’ya 
giderek Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin’le görüştü.

PETROLDE
BOLLUĞUN BEDELİ

Petrol fiyatının sürekli düşmesi 
Amerikan enerji şirketlerini gafil 
avladı. Petrol arzının artması enerji 
branşındaki istihdam ile yatırım ve 
donanım harcamalarının düşmesine 
yol açıyor. Piyasa uzmanları, petrol 
fiyatının kısa zamanda toparlanacağı-
na ihtimal vermiyorlar. Uluslararası 
Enerji Ajansı kısa süre önce, ABD’deki 
petrol üretiminin rekor seviyeye 
çıkarılması nedeniyle varil fiyatının 
daha da düşmesinin beklendiğini 
duyurmuştu. Amerikan Enerji Bakan-
lığı’nın verilerine göre ABD’nin ham 
petrol rezervi yaklaşık 467 milyon 
varili buluyor. Petrol piyasasındaki 
durgunluğun uzun süreceğini tahmin 
eden uzmanlar çoğunlukta.

FED’DEN FAİZ
ARTTIRMA SİNYALİ

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 
faiz oranlarını artırmaya hazırlandı-
ğının sinyalini verdi. Fed Açık Piyasa 
İşlemleri Komitesi’nin son toplantısı 
sonrası açıklanan tutanaklarda, faiz 
oranlarının artırılması konusunda 
“sabırlı” olunacağı taahhüdü yer 
almadı. Tutanaklarda Fed’in faiz 
artışına Nisan ayında başlamasının 
beklenmediği bilgisi de yer alıyor. Fed 
Başkanı Janet Yellen, faizleri artır-
malarının ekonomik verilere bağlı 
olduğunu, enflasyonun uzun vadeli 
hedeflerinin altında kalmaya devam 
ettiğini belirtti. Fed, faizleri artır-
maya başlamadan önce ise ABD’de 
istihdam piyasasının düzelmesini ve 
yıllık enflasyonun hedeflediği yüzde 
2 seviyesine gerilmesini istiyor. Fed 
muhtemelen, bazı uzmanlara göre Ha-
ziran, bazılarına göre ise Eylül ayında 
faiz artırımına başlayacak. ABD’de 
faiz oranları 2008’deki mali krizden 
bu yana yüzde 0’la tarihin en düşük 
düzeyinde.
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DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜKETİMLER VE FİYATLAR
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Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi güncel tüketim bilgileri ve hizmet fiyatlarını
www.dosab.org.tr resmi internet sitemizden takip edebilirsiniz.

Demirtaş Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki firmaların, 2015 yılı ilk 
üç ayındaki elektrik, doğalgaz ve su 
tüketimlerine bakıldığında;

- Elektrik tüketimi 2014 yılının 
ilk çeyreğine göre 2015 yılında 
yüzde 1,31 oranında artış gösterdi. 
2014 aynı döneminde 256,1 milyon 
kWh’lık tüketime karşın bu yıl 
rakam 259,4 milyon kWh oldu.

- Doğalgaz tüketimi, enerji sant-
rali verisi de katıldığında 2015 yılı 
ilk çeyreğinde 50,1 milyon standart 

metreküp oldu. 2014 yılının aynı 
döneminde tüketim 67 milyon 
olmuştu. Düşüş oranı yüzde 25 
olarak gerçekleşti.

- Firmaların Atık Su Arıtma 
Tesisi’ne deşarjları, 2015 yılı ilk 
çeyreğinde 4 milyon metreküple 
bir önceki yıla göre  yüzde 6,04 
oranında düşüş gösterdi.

- Proses su kullanımları ise 2014 
yılı ekim ayından bu yana ilk kez 
aylık bazda 600 milyon metreküpe 
üzerine çıktı. 

•	Doğalgaz	fiyatlarına	ÖTV	ve	Taşıma	Bedeli	dahildir.
•	Elektrik	birim	fiyatına	TRT	payı	%2,	Enerji	fonu	%1	,	Elektrik	

Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahil olup,tek 
zamanlı	tarife	uygulanmaktadır.
•	Organize	Sanayi	Bölgelerinin	Elektrik	Piyasası	Faaliyetlerine	
ilişkin	Yönetmeliğin	16	ncı	maddesinin	birinci	fıkrası	uyarınca,	
2015	yılı	için	uygulanmak	üzere	EPDK		tarafından	onaylanan	
elektrik dağıtım bedelimiz;

  OG:0,60 Kr./kWh, AG:0,80 Kr./kWh dır.
-	Tüm	fiyatlar	KDV	hariçtir.

HİZMET TÜRÜ BİRİM FİYAT

Doğal Gaz 0,814931 TL/Sm³
Elektrik O.G.  0,198160 TL/kWh
Elektrik A.G 0,200160 TL/kWh
Proses Suyu 0,3750 TL/m³
Proses Suyu Sistem Bedeli 0,1750 TL/m³
İçme Suyu 1.Kademe (0-1000m³) 1,40 TL/m³
İçme Suyu 2.Kademe (1001 m³-3000m³) 1,15 TL/m³
İçme Suyu 3.Kademe (3001 m³ ve üstü) 0,90 TL/m³
Arıtma Tesisi İşletme Masrafı 0,40 TL/m³
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MART 2015 HİZMET FİYATLARI 2015 İlk Çeyreğinde Elektrik 
Tüketimi Yüzde 1,31 Arttı
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SELEN TUNÇMAN  /	YÜKSEK	KİMYAGER		-	DOSAB	Atık	Su	Arıtma	Grup	Şef	Yrd.	/	stuncman@dosab.org.tr

2007 yılından bu yana çevre standartları 
dahilinde çalışan DOSAB Atık Su Arıtma 
Tesisi, günlük 70 bin metreküp kapasiteye 
sahip. DOSAB, bu tesise ilave olarak 25 bin 
metreküplük yeni bir tesis yapıyor. Bu yeni 
tesisten su MBR tesisine alınacak. Daha 
sonra ileri arıtmaya tabi tutulup geri kaza-
nılacak. DOSAB, adım adım ilerlediği su geri 
kazanımı projesinde, proses suyu hatlarını 
döşemiş ve 10 biner tonluk iki adet su depo-
su inşaatını tamamlamıştı.
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DOSAB MBR PROJESİ 

Demirtaş Organize Sanayi 
Bölgesi (DOSAB) 25.000 met-
reküp/günlük yeni bir arıtma 

tesisinin kurulumu için çalışmalara 
başladı. Membran Biyoreaktör 
olarak planlanan tesisinden çıkan su, 
reverse osmoz veya nano filtrasyon 
gibi ileri arıtma teknolojisine tabi 
tutularak geri kazanılacak. 

Kurulumu planlanan tesis Türki-
ye’de bir ilke imza atacak. DOSAB’ın 
yeni arıtma tesisi, Türkiye’de daha 
önce evsel atık su arıtımı için uygu-
lanan, ancak dünyada hem evsel 
hem de endüstriyel atık su arıtmada 
örnekleri yaygın hale gelmeye baş-
layan Membran Biyoreaktör (MBR) 
tesisi olarak planlanıyor. 

BUHAR TESİSİNİN SUYU
GERİ KAZANILACAK

MBR tesisinin kurulumunun 
tamamlanmasının ardından ikinci 
aşama olarak tesisten elde edilen su; 
Reverse Osmoz ya da Nano Filtrasyon 
gibi ileri arıtma teknolojisine tabi 
tutularak geri kazanımı sağlanacak. 
Geri kazanılan su DOSAB’ın bir diğer 
büyük projesi olan, Buhar ve Elektrik 
Üretim Tesisi’nde kullanılacak 
suyun da kaynağı olacak. Böylelikle 
çevreci bir yaklaşımla, DOSAB Buhar 
ve Elektrik Üretim Tesisi’nde yer 
altı suyu kullanılmayacak. DOSAB 
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi ÇED 
dosyasında bu taahhüdü vermiş ve 
kamuoyuna da açıklamıştı.

ULUSLAR ARASI MEMBRAN
FİRMALARI İLE ÇALIŞILIYOR

MBR tesisi kurulumunda en 
önemli adım olan doğru membran 
seçimini gerçekleştirmek için DOSAB 
tarafından oldukça titiz bir çalışma 
yürütülmektedir. CNR Çevre Ar-Ge 
ve Danışmanlık Şirketi’nden Prof. Dr. 
Özer Çınar ve Doç. Dr. Erkan Şahin-
kaya danışmanlığında ve DOSAB 
personeli tarafından yürütülen 
projede, öncelikle 2014 Mayıs ayında 
Münih’te gerçekleştirilen Avrupa’nın 
en büyük çevre fuarı IFAT’ta ön 
görüşmeler gerçekleştirildi.

DOSAB’DA PİLOT TESİSLER KURULDU
8 firma ile yürütülen görüşmeler 

sonucunda 4 dünya devi firma olan 
Microdyne Nadir (Almanya), Koch 
(Almanya), Kubota (Japonya) ve 
GE Power&Water (ABD) ile proje 

için DOSAB Arıtma Tesisi’nde pilot 
ölçekli tesislerin kurulumu kararı 
alındı. Proje için teklif vermede pilot 
kurulumu ön şartını kabul eden ikisi 
hollow fibre (HF) ikisi flat sheet (FS) 
teknolojisine sahip 4 firmanın pilot 
tesislerinin kurulumları 2014 Aralık 
ayı sonunda tamamlandı. 

Kapasiteleri 7 ile 15 metreküp/gün 
aralığında değişen ve her biri küçük 
ölçekli bir arıtma tesisi şeklinde çalı-
şan pilot tesislerin işletimi firmaların 
Türkiye distribütörleri, Türkiye kolla-
rının sorumlu personelleri tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Sorumlu personellerin konakla-
ma, yol ücreti gibi giderleri DOSAB 
tarafından karşılanmakta, pilot 
tesislere verilen atık su ve her bir 
pilot tesisten çıkan arıtılmış suya 
ait analizler akredite laboratuar ve 
DOSAB laboratuarında gerçekleştiril-
mektedir. Bu analiz sonuçları danış-
man ve bölge uzmanları tarafından 
değerlendirilmektedir.

HEDEF 2016 YILINDA
DEVREYE ALMAK

Pilot tesislerde yürütülen çalışma-
ların gidişatının ve analiz sonuçla-
rının değerlendirilmesi amacıyla 
danışmanlar ve DOSAB personeli ile 
firma yetkililerinin katılımıyla yakla-
şık 2 haftada bir Ara Performans De-
ğerlendirme Toplantıları yapılmakta-
dır. Zaman zaman firmaların yurtdışı 
merkezlerinden üst düzey yetkilile-
rinin de katıldığı toplantılar ile pro-
jenin yol haritaları çizildi. Yaklaşık 4 
aydır devam eden çalışmalarda artık 
sona gelindi. Çıkılacak ihale ile yapı-
lan çalışmalardan elde edilen veriler 
doğrultusunda kurulması planlanan 
MBR tesisi için en uygun membran 
modülleri seçilecek ve alımı ger-
çekleştirilecektir.  Projede sonraki 
adımlar ise kurulacak MBR tesisinin 
projelendirilmesi ve inşaat ihalesinin 
gerçekleştirilmesi olacaktır. DOSAB 
MBR Tesisinin 2016 yılında devreye 
alınması planlanmaktadır.

MBR tesisi kurulumunda en 
önemli adım olan doğru membran 
seçimini gerçekleştirmek için 
DOSAB tarafından oldukça titiz 
bir çalışma yürütülüyor.
Prof. Dr. Özer Çınar ve 
Doç. Dr. Erkan Şahinkaya 
danışmanlığında, DOSAB’daki 
pilot tesisler ve sonuçlar, 
periyodik aralıklarla kontrol 
ediliyor(yanda).
Dört pilot tesisin temsilcileriyle 
değerlendirme toplantıları 
yapılıyor (üstte).
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Bölgenin endüstriyel atık sularına 
uyumlu hale getirilen MBR siste-
mi anaerobik, anoksik, aerobik 

ve membran modüllerinden oluşan 
bir sistem olup, RO sistemi öncesi ileri 
kalitede su elde edebilmektedir. Tesisin 
kapasitesi maksimum 10 metreküp/
gün olup tesis tam otomasyonlu olarak 
uzaktan işletilebilmektedir.

KOCH MEMBRANE SYSTEMS
Koch Membran firması, merkezi 

ABD’de bulunan, dünya genelinde 4 
kıtada 14 şubesiyle membran tasarı-
mı yapan, üretici, işlem ve uygulama 
tasarımına kadar entegre çözümler 
sunan anahtar teslim taahhüt firmasıdır. 
Tasarım uzmanlarından oluşan KMS glo-
bal ekibi müşterilerine sadece membran 
konularında hizmet vermekte kalmayıp, 
proses ve sistem tasarımı, proses yöneti-
mi, mekanik tasarım, çalıştırma ve işlet-
meye alma, enstrümantasyon ve kontrol 
sistemleri, global fabrikasyon, servis ve 
bakım konularında faaliyet göstermekte-
dir. Proses teknoloji grubu her atık suya 
ait özgün çözümler üretmektedir.

BYCHIM KİMYA SANAYİ
Çevre ve proses teknolojileri alanın-

da dünyanın önde gelen firmalarıyla 
çalışan BYchim, Anahtar Teslim Evsel 
ve Endüstriyel Atık su Arıtma ve Geri 
Kazanım taahhüt uygulamaları başta 
olmak üzere birçok alanda başarısını 
kanıtlamış lider firmalardan biridir. 

Başarısını sektörlerin sorunlarına 
uyguladığı özgün ve nitelikli çözümle-
re, Ar-Ge sanayi işbirliğine, konusunda 
uzman akademik ve idari çalışanının 
bilgi birikimine borçlu olan BYchim, 
birçok patentli çalışmaya imza atarak 
konusundaki firmalardan farkını orta-
ya koymuştur. 

BYchim Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi Teknoloji Parkı’nda faaliyet gös-
teren kardeş kuruluşu BYR Kimya ile 
proses geliştirme ve Ar-Ge konularında 
birlikte çalışmaktadır. 

Tüm bunların yanı sıra BYchim sade-
ce mühendislik ve proje hizmetlerinde 
söz sahibi olmayıp, danışmanlık, Ar-Ge 
hizmetleri,  biyoyakıtlar, arıtma kim-
yasalları üretimi, biyopolimerler, MBR 
uygulamaları konularında; yenilikçi, 

titiz ve çözüm odaklı bir yaklaşımla, 
kurulduğu günden bu yana çalışmala-
rına hız kesmeden devam etmektedir. 
Alanında patentli birçok uygulamamız-
la, optimum fayda ilişkisini gözeterek 
müşterilerine 2012 yılından bu yana 
hizmet etmektedir. 
- Firma tarafından gönderilen metindir. 
Detaylı Bilgi: www.bychim.com
www.kochmembrane.com

Koch-BYchim
MBR Pilot Tesisi

BYchim Kimya, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi’nin 
25.000 metreküp/gün kapasiteli, büyük ölçekli MBR tesisi ihalesi pilot 
denemeleri için Koch Membrane firmasının membranlarını kullanarak 

ileri arıtma gerçekleştirmektedir. 

Koch Pilot Tesisi
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Kubota-Yeditepe
MBR Pilot Tesisi

DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi’nde kurulan ve işletilen pilot MBR tesisleri arasında 
Kubota MBR’lerini temsilen, Yeditepe Arıtma İnşaatları şirketi yer alıyor. 

Kuruluşu 1890 yılına uzanan Japon 
Kubota Grubu, gıda, su ve çevre 
konusunda faaliyet gösteren 

global bir yapı… 1995 yılından bu yana 
atık su arıtma sektöründe üst düzey 
membran teknolojisi hizmeti sunuyor. 
Membran Biyoreaktör Teknolojisinde 
Düz Tabaka Membran konusunda ön-
cülük eden Kubota, birçok farklı tür atık 
su arıtımında kullanılmış. Kubota’nın 
MBR teknolojisi biyolojik arıtım ve filt-
rasyon sisteminin birlikte kullanılması 
ile güvenilir ve istikrarlı bir şekilde 
temiz ve patojenlerden arındırılmış 
su üretiminde kendisini kanıtlamıştır. 
MBR uygulaması sadece su kaynakla-
rının korunmasına değil aynı zamanda 
su geri kazanımı konusunda hem evsel 
hem de endüstriyel kullanıcılara ola-
nak sağlamaktadır. 

KUBOTA MEMBRAN AVRUPA
Teknoloji, 20 yıldır başarılı bir 

işletme ve 5.000’den fazla ticari tesise 
hizmet verme konusunda kayıtlara 
geçmiştir. Bu durum Kubota’nın, MBR 
küresel piyasasında lider olmasını 
sağlamıştır. Kubota Membran Avrupa 
Ltd. Şti. 2001’de Londra’da, Avrupa 
ülkelerine MBR teknolojisi sağlamada 
teknolojik destek vermek amacıyla 
kurulmuştur. Kubota Membran Av-
rupa’nın temel görevi yalnızca etken 
vasıfların aktarımı değil aynı zamanda 
hızlı büyüyen ve gelişen yerel mü-
hendislik ağına teknik ve ticari destek 
sağlamaktır. 

YEDİTEPE ARITMA 
Yeditepe Arıtma, deneyimli ve 

uzman kadrosuyla, sektörde kısa süre 
içinde güvenilir ve başarılı bir firma 
olmayı başarmıştır. Firmamız, müşteri-
lerine atık su arıtımı ile ilgili tesislerin 
işletilmesi kapsamında, “en yüksek ka-
lite ve en az işletme maliyeti ile arıtma 
tesisleri tasarlamayı” hedeflemektedir. 
Hedeflerini gerçekleştirirken Ar-Ge 
bilincini hem çalışanlarına anlatmayı 

hem de hizmet verdiği kurumlarda 
Ar-Ge uygulamalarını planlayarak 
ve bu doğrultuda ilerlemeye devam 
etmiştir. Tüm projelerinde, Türkiye ve 
yurtdışındaki üniversite ve enstitülerle 
bilimsel alanda işbirliği içinde olmayı 
hedeflemiş, dünyadaki çevre teknoloji-
lerini takip ederek arıtma hizmetlerini 
yürütmüştür. Bu maksatla gereken her 
türlü tesisi kurmak, kurulu olanları 
devralmak ve etkin bir yönetimle 
işletmek faaliyet biçimimiz olmuştur. 
Bu kapsamda da DOSAB Atıksu Arıtma 
Tesisi’nde kurulan ve işletilen pilot 
MBR tesisleri arasında Kubota MBR’leri-
ni temsilen yer almıştır. 

Yeditepe Arıtma, kamu ile özel sek-
tördeki çevre yatırımlarının planlanma-
sı ve iyileştirilmesi için araştırma- ge-
liştirme ve danışmanlık faaliyetlerinde 
bulunan, çevre teknolojisi konusunda 
dünya standartlarına uygun, modern 
tekniklerle işletilebilen tesisler kuran, 
daima lider olmayı hedefleyen profes-
yonel yönetim anlayışıyla alanında 
insana, bilgiye ve çevreye saygılı, müş-
teri memnuniyetini amaç edinmiş öncü 
bir şirket olmak ve hizmet verdiği tüm 
konularda yasa ve mevzuatlara uygun, 
sektöründe beklentileri karşılayan hiz-

metler sunan, özellikle atık su yönetimi 
konusunda Ar-Ge faaliyetleri ile Tür-
kiye’deki kurumlara, dünya standart 
ve teknolojilerine eşdeğer çözümler 
sunmayı vizyon olarak belirlemiştir.
- Firma tarafından gönderilen metindir. 
Detaylı bilgi: www.kubota-mbr.com
www.yeditepearitma.com
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Microdyn-Nadir, mikrofilt-
rasyon, ultrafiltrasyon ve 
nanofiltrasyon alanında 

teknolojik olarak dünyanın önde gelen 
membran ve modül üreticisidir. Hoe-
chst bünyesinde 1966 yılında kurulan 
membran bölümü Nadir Filtrasyon 
olarak tanınmıştır. Nadir Filtrasyon 
2003 yılında kökleri Akzo AG’ye kadar 
giden Microdyn firması ile birleşerek 
Microdyn-Nadir adını almıştır. 

MICRODYN-NADİR 
Microdyn-Nadir firması, NADIR®, 

BIO-CEL®, MICRODYN® ve AQUADYN® 
markalarıyla evsel ve endüstriyel su ve 
atık su arıtımı alanlarında önemli bir 
pazar payı elde etmiş bulunmaktadır. 
Özellikle de gıda, ilaç, biyoteknoloji, 
kimya, tekstil, metal ve elektro daldır-
ma boyama alanlarında çok aktiftir. 
Microdyn-Nadir’in merkezi ve ana 
üretim yeri Almanya’da Wiesbaden’da-
dır. Ayrıca Çin’de  Xiamen’de ve ABD’de 
Raleigh’de şirketleri bulunmaktadır. 
Yaklaşık 100 çalışanının % 70 i Wiesba-
den’dadır. 

Microdyn-Nadir GmbH tarafından 
geliştirilen Bio-Cel modülleri, flat sheet 
modüller ve hollow  fiber modüllerin 
avantajlarını kombine eder. Bio-Cel 
modülleri temel olarak geri yıkanabi-
lir tabaka membrandan oluşur ve bu 
özelliği sayesinde çamur birikmesi veya 
bağlanma gibi sorunlar giderilir. Bio-
Cel modülleri için sadece giriş suyuna 
basit bir ön arıtma yapılmasına ihtiyaç 
duyulur ve bu modüllerin kullanımı ile 
yıkama aralıklarının uzaması ve daha 
uzun periyotlarda işletilmesi sağlanır. 
Bu modül dizaynında da, şimdilik 
periyodik olarak kimyasallı temizlik 
işlemine gerek duyulmaktadır. 

MBR sistemlerinde atık suyun asıl 
arıtma işlemi biyokütle tarafından 
gerçekleştirilir. Kullanılan membran 
ise arıtılmış atık su ile biyokütlenin 
güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlar. 
Membranda oluşabilecek zararların 

ayırma işleminin güvenliğini bozma-
ması gerekir. 

Microdyn Nadir, BIO-CEL ® modülle-
rinde özel bir laminasyon uygulayarak, 
membranda oluşabilecek herhangi 
bir delik ile tesisten filtre edilmemiş 
suyun kaçmasına yol açma problemini 
çözmüştür. Laboratuvar çalışmaları, 
en zorlu koşullarda bile membranın 
kendisini 2 dakikadan az bir sürede 
iyileştirebildiğini ortaya koymuş bulun-
maktadır. Microdyn-Nadir’in BIO-CEL® 
MBR Sistemi ile Türkiye’de çok sayıda 
MBR tesisi kurulu ve işler durumdadır.

ÖKOTEK ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
Ökotek Çevre Teknolojisi ve Kimya 

Sanayi Limited Şirketi, 1990 yılında, 
su&atık su arıtımı odaklı olarak çevre 
teknolojileri alanındaki sorunların 
çözülmesinde endüstriye tam ve yakın 
teknik destek sağlamak ve bu sahada 
güvenilir çözüm ortağı olmak hedefiyle 
kuruldu. Çevreye uyumlu arıtım tekno-
lojileri, UV, membran, tesis içi önlemler 
(proses entegre çevre uygulamaları), 
su ve atık su arıtma tesisi optimizas-
yonları, iyon değişimi, adsorbsiyon 
alanlarındaki temsilcilik çalışmaları 

sırasında işbirliği yaptığı firma ve 
işletmelere yakın destek vermektedir. 
Çevre ve proses teknolojileri alanında 
dünyanın önde gelen lider firmalarının 
25 yıldır Türkiye temsilciliğini yürüten 
Ökotek’in bir alt kuruluşu olan "Ökoser-
vis Teknik Hizmetler ve Danışmanlık" 
mühendislik, teknik destek, servis ve 
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 
Ökotek, 2000 yılından beri Microd-
yn-Nadir (Almanya) firmasının da tek 
yetkili Türkiye temsilcisidir.

ENTA MÜHENDİSLİK ARITMA
Enta Mühendislik Arıtma ve Taah-

hüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,  
Türkiye’de ve dünyada su ve atık su 
arıtımı ağırlıklı olmak üzere, çevre 
teknolojisinin bütün uygulama alan-
larında faaliyet göstermek üzere 1994 
yılında İstanbul’da kurulmuştur. Yeni 
teknolojilere açık ve deneyimli uzman 
kadrosuyla bugüne kadar Türkiye‘de 
ve dünyanın 15 ülkesinde 400’e yakın 
projeye imza atan Enta Mühendislik, 
projelendirme, evsel, endüstriyel, paket 
atık su arıtma, su arıtma ve şartlandır-
ma, ekipman üretimi, çamur bertarafı, 
tuz çözeltisi hazırlama, üretim, işletme 
bakım, montaj ve çevre danışmanlığı 
(atık yönetimi, çevre izin ve lisansları-
nın alınması vs.), konularında faaliyet 
göstermektedir. 
- Firma tarafından gönderilen metindir. 
Detaylı bilgi: www.microdyn-nadir.com, 
www.okotek.com.tr, www.enta.com.tr

Microdyn-Nadir
Ökotek, Enta MBR Pilot Tesisi
DOSAB’ta atık su geri kazanımını amaçlayan pilot MBR tesisimiz Ökotek, Enta Mühen-
dislik ve Microdyn-Nadir firmalarının konsorsiyumu ile oluşturulmuş bulunmaktadır. 
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GE MBR Pilot Tesisi
1876 yılında Thomas Edison tara-

fından kurulan General Elektrik, 
dünya çapında 300.000 çalışanı ve 

150 milyar dolar cirosu ile dünyanın en 
büyük şirketleri arasında yer almakta-
dır. Enerji ve su, aydınlatma, havacılık, 
sağlık, ulaşım gibi  farklı sektörlerde 
100’den fazla ülkede faaliyet göster-
mektedir.

GE Su ve Proses Teknolojileri; içme 
suyu, proses, deniz suyu membran 
ve sistemleri,  atık su arıtma ve geri 
kazanım sistemlerinin yani sıra, mobil 
çözüm, su ve proses kimyasalları ve 
servis ağları ile hizmet vermektedir.

Renk problemi olan endüstriyel atık 
suların geri kazanımı için kullanılan 
MAC MBR teknolojisi; 2 metreküp/saat 
kapasiteli bir pilot çalışma ile 2 ay gibi 
bir süredir Demirtaş Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir. 
Gerçekleştirilen pilot çalışmanın amacı; 
çıkış suyu kriterlerinin yasal yükümlü-

lüklere uygun olarak, istenilen kaliteye 
getirilmesi ve alınan sonuçların değer-
lendirilmesini sağlamaktır.

LEAPmbr teknolojisi, GE’nin 25 yıldır 
kanıtlanmış membran biyoreaktör 
tecrübesi üzerine inşa edilmiştir. GE 
LEAPmbr en gelişmiş ZeeWeed MBR 
çözümü, müşterilerimizin verimlilik, 

kolaylık, güvenilirlik, yer kazanımı ve 
enerji tasarrufu ihtiyaçlarını karşılar. 
LEAPmbr, MBR teknolojisini bir üst 
seviyeye taşırken, endüstrinin en 
güvenilir ZW500 membran markasını 
kullanmaktadır.
- Firma tarafından gönderilen metindir.  
Detaylı bilgi: www.gewater.com

Hacettepe 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri, Demirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi’ni ziyaret 
ederek, çevre yatırım 
ve çalışmalarını 
inceledi.

Hacettepe Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. 

Dr.Gülen Güllü, öğretim 
görevlileri ve öğrencilerden 
oluşan heyete DOSAB Atık 
Su Arıtma Tesisi’nde Çevre 
Grup Şefi Ebru Yavuz ve 
Arıtma Grup Şef Yardımcısı 
Selen Tunçman, artıma 
tesisi ve çevre konularında 

birer sunum yapıp soruları 
yanıtladılar. DOSAB Bölge 
Müdürü Şerhat Şengül de 
ülkemizdeki organize 
sanayi bölgesi yapılanması 
hakkında bilgiler verip, bölge 
olarak yaptıkları yatırım ve 
çalışmaları ile projelerini 
anlattı. Günümüzün yükse-
len değeri çevre konusunda 
geleceğin söz sahibi isimle-

rini DOSAB’da ağırlamaktan 
mutlu olduklarını belirten 
Şengül, “Çevre konusunda 
genel anlamda ülke olarak 
karnemiz iyi değil. Ancak son 
zamanlarda olumlu gelişme-
ler var. DOSAB, bu olumlu 
adımları atan kurumların 
başındadır. Çevre ve insan 
sağlığı konusunda en duyarlı 
bölgelerden birisiyiz’’ dede.

Hacettepe Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Gülen Güllü 
de gezi ve sunumlar için 
teşekkür ederek öğrencileri 
için faydalı bir organizasyon 
olduğunu söyledi. Öğrenci-
ler, gezi sırasında gördükle-
rinin, okulda öğrendikleri 
konuların pratikte uygula-
ması olduğunu belirterek, 
bu açıdan son derece faydalı 
olduğunu belirttiler.

Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri
DOSAB’ın Çevre Yatırımlarını Gezdi 
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DOSAB katılımcısı 35 firmanın 
temsilcileri ile çevre ile ilgili 
danışman ve firma temsilcileri 

katıldıdığı toplantıda, Bursa Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi 
ve Denetimi Şube Müdür V. Gülşen 
Usta, Çevre Denetim Bürosundan Ma-
kina Mühendisi Selçuk Yalçın ve Elekt-
ronik Mühendisi Meltem Özbaşaran 
ile Çevre Yönetim Bürosundan Çevre 
Mühendisi Şeniz Güvenal hem sunum 
yaptılar hem de soruları yanıtladılar.

Toplantının açılışını yapan DOSAB 
Çevre Grup Şefi Çevre Yüksek Mühendi-
si Ebru Yavuz, bölge sanayicilerinin çev-
re mevzuatı konusunda eksikliklerinin 
giderilmesi ve karşılaştığı problemlerin 
çözüme ulaştırılması amacıyla böyle bir 
toplantı organize edildiğini söyledi.

ÇEVRE İLE İLGİLİ 70 YÖNETMELİK VAR
Yavuz şunları söyledi: “Çevrenin ko-

runması ve çevre kirliliğinin önlenmesi 
için 2872 sayılı Çevre Kanununa ilişkin 
olarak çıkarılmış yaklaşık 70 yönetme-
lik bulunmaktadır.  Bu yönetmelikler 
bazında faaliyet sahibi işletmelerin 
başta ÇED ve Çevre İzni olmak üzere 
alması gereken izinlerin dışında, çevre 
görevlisi bulundurma veya danışman-

lık hizmeti alma ve faaliyetleri sonucu 
oluşan atıklarını mevzuat çerçevesinde 
bertaraf ederek, bu çalışmalara ait 
beyanda bulunma gibi birçok yükümlü-
lüğü yerine getirmek zorundadır.

DOSAB GEREKLİ
HASSASİYETİ GÖSTERİYOR

Faaliyet sahibi işletmeler periyodik 
olarak çevre mevzuatı yönetmelikleri 
çerçevesinde denetlenmekte ve yüküm-
lülüklerini yerine getirip-getirmediği 
kontrol edilmektedir. Denetimlerde uy-
gunsuzluk tespit edilmesi halinde idari 
yaptırım uygulanmaktadır. Avrupa 

Birliği uyum süreci ile çevre mevzuatın-
da yaşanan hızlı değişim, mevzuatın ta-
kibinde aksaklıklara neden olabilmekte 
ve işyerlerini idari yaptırımlarla karşı 
karşıya getirebilmektedir. Bunların 
yaşanmaması ve daha temiz bir çevre 
için bu tür bilgilendirme toplantıları 
ve ilgililerin karşılıklı olarak bir araya 
gelmesi önem arz ediyor. DOSAB olarak 
bizler de bu konuda gerekli hassasiyeti 
gösteriyoruz.”

ÇEVRE İZİN BELGESİ İPTALLERİ
Daha sonra Bursa Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü Çevre Denetim Bürosun-
dan Makina Mühendisi Selçuk Yalçın, 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kont-
rolü Yönetmeliği (SKHKKY) konusunu 
anlattı ve soruları yanıtladı. Yalçın, söz 
konusu yönetmelik kapsamında Bur-
sa’da hali hazırda 7 işletmenin çevre 
izin belgesinin iptal edildiğini belirtti. 
Yalçın, şunları söyledi: “2009 yılında 
yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı; 
sanayi ve enerji üretim tesislerinin 
faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan 
is, duman, toz, gaz ve buhar emisyon-
larının kontrol atına almak ve önemli 
zararlı etkilerini gidermektir.

Kapsamı ise işletmelerin kurulma-
sı ve işletilmesi için gerekli esasları, 
işletmeden çıkan hava emisyonları ve 
hava kirliliğinin önlenmesi ile yakıt-

Sanayicilere Çevre 
Yükümlülükleri Anlatıldı

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile DOSAB işbirliği ile ‘Çevre Mevzuatı ve 
Sanayicilerin Yükümlülükleri’ konulu toplantı, 17 Mart 2015 Salı günü

DOSAB Konferans Salonu’nda yapıldı. 

keaylmküae
eayülmkeaü,mk

DOSAB Çevre Grup Şefi 
Ebru Yavuz:  

Çevre Kanununa ilişkin 
yaklaşık 70 yönetmelik 

var. Bölge sanayicilerimizi 
bilgilendirme anlamında 

DOSAB olarak gerekli 
hassasiyeti azami ölçüde 

gösteriyoruz.
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ların, ham maddelerin ve ürünlerin 
üretilmesi, kullanılması, depolanması 
ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları 
kapsar.

İŞLETMELERİN UYMASI
GEREKEN ESASLAR

İşletmeler faaliyetleri esnasında 
Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-7’de 
istenen şartları sağlamak zorundadır. 
Emisyon Ölçüm Raporu Geçerlilik 
Süresi, ilk ölçüm tarihinden geçerli ol-
mak üzere Çevre Kanununca Alınması 
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmelik (ÇKAGİLHY) kapsamındaki 
işletmeler için 2 yıldır, süresi içerisinde 
yapılmadığında Çevre İzni Belgesi iptal 
edilir. 

Yönetmelikte belirtilen sınır değer-
ler aşılmamalıdır.

Hava kalitesi sınır değerlerinin 
yüksek olması durumunda Valilikçe 
hazırlanan eylem planlarına uyulmak 
zorundadır. 

Hava kalitesi açısından kirlilik yükü 
yüksek olan bölgelerde yetkili merci 
istediği halde işletmelerden kaynakla-
nan emisyonlar kayıtlı ölçüm cihazla-
rıyla sürekli olarak izlenebilir.

Denetimler sırasında, işletme sahip-
leri denetçilerin işletmeye girmesine 
izin vermeye mecburdur. Ölçüm ve 
testler yapmasına ve görevli kişilerin 
çevre mevzuatı kapsamında istediği 
belge, doküman ve istediği bilgileri ver-
meye mecburdur. Aksi takdirde idari 
yaptırım uygulanır.

İŞLETMELER İÇİN HAVA EMİSYONU 
SINIR DEĞERLERİ

İşletmeler için Ek-5’te herhangi bir 
emisyon sınırlaması getirilmemiş ise 
Ek-1’de verilen emisyon sınırlarına ve 
Ek-4’te belirtilen esaslara uyulması 
mecburidir.

Örneğin; toz emisyonları için baca 
vasıtasıyla atmosfere veriliyor ise sınır 
değer (1,5 kg/saat veya altındaki emis-
yon debileri için) 200 mg/metreküptür.

SKHKKY Ek-2 Tesislerin Hava Kirlen-
mesine Katkı Değerlerinin Hesaplanma-
sı ve Hava Kalitesi Ölçümü:

Mevcut ve yeni kurulacak tesisle-
rin bacalarından veya baca dışından 
atmosfere verilen emisyonların saatlik 
kütlesel debileri Tablo 2.1’de verilen 
sınır değerleri aşmamalıdır. Aşması ha-
linde Hava Kirlenmesine Katkı Değeri 
mümkünse saatlik aksi takdirde gün-

lük, aylık ve yıllık hesaplanır. Ölçüm 
sonuçlarının UVS değerin %60’ından 
yüksek olması halinde ölçüm süresi 
uzatılır. Tesis etki alanında Ek-2 Tablo 
2.2’de yer alan Hava Kalitesi sınır değer-
lerinin sağlanması gerekir.

SKHKKY Ek-3 Emisyonun Tespiti. 
Emisyon ölçümlerinde ölçüm yerleri 
standartlara uygun bir şekilde teknik 
yönden hatasız, tehlike yaratmayacak, 
kolay ulaşılabilir bir şekilde işletme/
tesis yetkililerince hazırlanır. 

Emisyon ölçümleri tesis en büyük 
yükte çalışırken 3 ardışık zamanda ya-
pılır. Bu ölçümlerin hiç biri yönetmelik-
te verilen sınır değerleri aşmamalıdır.

Isıl kapasitesi 27,7 MW ve üzerinde 
olan katı ve fuel-oil ile çalışan yakma 
sistemleri ile 10 kg/saat ve üzeri toz 
emisyonu yayan işletmeler toz emis-
yonunu sürekli ölçen yazıcı bir ölçüm 
cihazları ile ölçülmelidir.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdür V. Gülşen Usta, Çevre Denetim Bürosundan Makina Mühendisi Selçuk Yalçın ve 
Elektronik Mühendisi Meltem Özbaşaran ile Çevre Yönetim Bürosundan Çevre Mühendisi Şeniz Güvenal, çevre mevzuatı hakkında DOSAB katılımcılarına bilgi 
verdi.	Toplantıda	DOSAB	Bölge	Müdür	Yardımcısı	Mustafa	Ateş,	Çevre	Grup	Şefi	Ebru	Yavuz	ve	Arıtma	Şef	Yardımcısı	Selen	Tunçman	da	DOSAB’ın	uygulamaları	ve	
yatırımları hakkında bilgi verdiler.

Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Denetim Bürosu 

Selçuk Yalçın: 
Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği kapsamında 

Bursa’da hali hazırda 5 
firmanın çevre izin belgesi 

iptal edildi.
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Gaz emisyonları için ise SO2 için 60 
kg/saat CO için ise; yakma tesisleri 5 kg/
saat ve diğer tesisler için 50 kg/saat ol-
duğunda, sürekli ölçen yazıcı bir ölçüm 
cihazları ile ölçülmelidir. Yakma tesisle-
rinde ise 10 MW üzeri sıvı ve katı yakan 
tesisler yanma kontrolü için (CO2 veya 
O2 ve CO) sürekli izlenmelidir.

TESİSLERDE BACA YÜKSEKLİĞİ VE 
HIZININ TESPİTİ

SKHKKY Ek-4 İzne Tabi Tesislerde;
500 KW ve altı tesisler eğik çatıda 0.5 

metre, düz çatıda 1 metre olmalıdır.
500-1200 KW tesislerde eğik çatı 1,5 

metre, düz çatıda ise 2 metre olmalıdır.
1,2 MW üzeri tesisler Ek-4’te verilen 

hesaplar ve Abak kullanılarak hesap-
lanır.

Isıl gücü olmayan tesislerde ise çatı 
en üst noktasından 1,5 metre yukarıda 
olmalıdır. Baca gazı hızı ise en az 4 m/
sn. olmalıdır.

ÖZEL EMİSYON SINIRLARI
Kirletici vasfı yüksek tesisler için 

SKHKKY Ek-5’te verilen emisyon sınır-
ları, yönetmeliğin diğer kısımlarında 
verilen diğer emisyon sınırlarından 
daha öncelikli uygulanır. (27 grup tesis 
kategorisi olup her bir grup için ayrı 
sınır değerler mevcuttur) Örneğin; 
yakma tesisleri, çimento fabrikaları, 
kupol ocakları, alüminyum ergitme 
tesisleri vb.

Ek-6’da birimler, semboller, çevir-
meler,

Ek-7’de 01.01.2012’den geçerli 
İnorganik ve Organik Toz, gaz,buhar ve 
kanserojen maddeler ve sınır değerleri,

Ek-9 işletmeler için ek düzenleme-
leri, 

Ek-11 Emisyon Ölçüm Raporu 
formatını,

Ek-12 ise İzne tabi tesislerde baca 
dışı kaynaklı emisyonların kütlesel 
debisinin tespitini içermektedir.

KOKU OLUŞTURAN
EMİSYONLARIN KONTROLÜ

2014 yılında yürürlüğe giren yö-
netmelik ÇKAGİLHY Ek-1 ve Ek-2’deki 
tesisleri kapsamaktadır. Yönetmelikte 
koku oluşturan işletme/tesisleri kuran 
ve işletenlerin yükümlülüklerini tanım-
lanmıştır. Yönetmelikte koku azaltım 
tekniklerine hususunda örnekler 
verilmektedir. Ayrıca, bazı tesisler için 
uyulması gereken esaslar belirtilmiştir. 

(Kesimhaneler, kümesler vb.),
Yönetmelikte emisyon sınır değer-

leri verilmiş olup 0-1.000 KB/m3 için iş-
lem yapılmayacağı, 1.000-10.000 KB/m3 
için yeniden ölçüm ve tedbir alınacağı, 
10.000 KB/m3 için ise idari işlem ve di-
ğer prosedür uygulanacağı belirtilmiş-
tir. Yönetmeliğe göre bizler 1.000-10.000 
arasında değerde işletmeye 3 ay iyileş-
tirme süresi veriyoruz. İkinci ölçümde 
de 10.000 KB/m3 olması halinde Çevre 
Kanunu 15 ve 20. göre işlem yapılacağı 
belirtiliyor, yani kapatılıyor.

DOSAB’DA ELEKTROSTATİK
FİLTRELER TAKILIYOR

Tekstil sektöründe genelde 10 bin 
üzeri değerler var. DOSAB da tekstil 
yoğun bir bölge… Burada RAM’lar 
fiskeler mevcut. Bölge Müdürlüğünün 
bu konuda iyileştirme için çabalarını 
biliyoruz. Şu anda 20 civarında tesiste 
elektrostatik filtre takılmış durumda ve 
bu sayı her geçen gün artıyor. İşletme-
ler bu konuda hassas olmalı ve mesele-
ye azami dikkat göstermeli. Biz burada 
kokuyu, kokladığınızda insanı rahatsız 
eden kokular olarak görüyoruz.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ
Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde 

yer alan faaliyet ve tesislere ilişkin izin 
ve lisans işlemlerini kapsar. Geçici Fa-
aliyet Belgesi (GFB) almadan faaliyete 
başladığı tespit edilen işletmelere 2872 
sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari 
yaptırım uygulanır ve GFB alana kadar 
faaliyeti durdurulur.

Yükümlülükleri kapsamında yapı-
lan belgelendirme ve beyanda usulsüz-
lük veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge 
beyanı tespit edilen işletmelere idari 
yaptırım uygulanır ve GFB iptal edilir. 
Bu işletmelerin 90 takvim günü faali-

yeti durdurulur. Çevre İzin ve Lisans 
Belgesi 5 yıl süre ile geçerlidir. Belge 
süresi dolmadan 180 takvim günü önce 
başvuru yapılmalıdır. 

İşletmenin faaliyet yerinin, konu-
sunun değişmesi, işletmenin toplam 
üretim kapasitesinin veya ısıl gücün 
1/3 oranında artması durumunda çevre 
izin ve lisans işlemleri 30 takvim günü 
içerisinde yeniden başlatılır.”

ATIK YÖNETİMİ
Çevre Yönetim Bürosundan Çevre 

Mühendisi Şeniz Güvenal da Meltem 
Özbaşaran ile birlikte hazırladıkları 
Atık Yönetimi başlıklı sunum yaptı. Gü-
venal, atık yönetiminin; atığın önleme, 
azaltma, tekrar kullanım, toplanması, 
taşınması, geri kazanılması, bertaraf 
edilmesi, bertaraf sahalarının kapatıl-
ma sonrası bakımı ve bu tür faaliyet-
lerin gözetim, denetim ve izlenmesi 
işlemlerini kapsayan bir faaliyetler 
bütünü olduğunu söyledi.

Atık yönetimi hiyerarşisinde 
önlemenin en öncelikli, bertarafın 
ise en son seçenek olması gerekirken, 
ülkemizde bu durumun tam tersi istika-
mette olduğunu belirten Şeniz Güvenal 
şunları söyledi:

“Atık yönetimi ile ilgili yönetmelik 
2008 yılından bu yana yürürlükte. 
Genel ilkelere göre, atıklar, üretildikleri 
yerde geri kazanılabilir veya bertaraf 
edilebilir. Bunun yapılmaması halinde 
atığın sahibi, atıklarının, bir atık taşıyı-
cısı tarafından taşınarak Bakanlıktan 
lisans almış bir tesis tarafından geri 
kazanılmasını veya bertarafını sağla-
makla yükümlüdür. 

Atıkların üretiminden ve yönetimin-
den sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, 
atık yönetiminin her aşamasında 
atıkların çevre ve insan sağlığına zarar 

Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü  

Çevre Yönetim Bürosu
Şeniz Ünal:

Atık yönetimi hiyerarşisinde 
önleme en öncelikli, 

bertaraf ise en son seçenek 
olmalı. Ülkemizde maalesf 

bu durumun tam tersini 
gözlüyoruz.
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vermesini önleyecek tedbirleri almakla 
yükümlüdür. 

Kirletme yasağı: Atıkların izin ve-
rilen tesisler dışında geri kazanılması, 
bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; 
toprağa, denizlere, göllere, akarsulara 
ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, 
dolgu yapılması ve depolanması sure-
tiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

İthalat yasağı: Tehlikeli atıkların, 
serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuri-
yeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır.

Bertaraf maliyetinin karşılanması: 
Atık bertaraf maliyetinin, “kirleten 
öder” prensibine göre, atığın sahibi 
veya atığın kaynaklandığı ürünün üre-
ticisi tarafından karşılanması esastır. 
Atıkların yarattığı çevresel kirlenme 
ve bozulmadan doğan zararlardan 
dolayı atığın sahipleri, taşıyıcıları, 
geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri 
müteselsilen kusur şartı aranmaksızın 
sorumludurlar.”

Güvenal, atıkların, tehlikeli ve teh-
likesiz olarak bir kodlama ile sınıflan-
dırıldığını, tehlikeli atıklarla ilgili bir 
2005 tarihli yönetmeliğin söz konusu 
olduğunu ve atık üreticilerinin bir çok 
sorumluluklarının mevcut olduğunu, 
atık yağların, tıbbi atıkların kontrolü 
ile ilgili yönetmelikler de aynı şekilde 
sorumluluk ve yükümlülükler bulun-
duğunu anlattı.

 
AMBALAJ ATIKLARI

Ambalaj atıkları ve yönetmelik 

konusunda da bilgiler 
veren Çevre Mühen-
disi Şeniz Güvenal, 
“Ambalaj, hammad-
deden işlenmiş ürüne 
kadar, bir ürünün 
üreticiden kullanıcıya 
veya tüketiciye ulaş-
tırılması aşamasında, 
taşınması, korunması, 
saklanması ve satışa 
sunulması için kullanı-
lan herhangi bir malzemeden yapılmış 
ürünlerdir.

Ambalaj üreticileri; Ambalajlı 
ürünü kullanarak ambalaj atığının 
oluşmasına sebep olan gerçek veya 
tüzel kişileri ifade etmektedir. Ambalaj 
Üreticisi Müracaat Formunu, ürettikleri 
ambalajları müşterilerine satışı esna-
sında ambalaj kullanmaları halinde 
ise ayrıca Piyasaya Süren Müracaat 
Formunu sunmakla yükümlüdür.

Tedarikçiler; Kendisi ambalaj 
üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere 
ambalaj tedarik edenler ile piyasaya 
sürenler adına fason üretim yapanları, 
ifade etmektedir. Ambalaj Tedarikçisi 
Müracaat Formunu sunmakla yüküm-
lüdür.

Piyasaya sürenler; Bir ürünü bu 
Yönetmelik kapsamındaki ambalaj-
lar ile paketleyen gerçek veya tüzel 
kişiyi, üretici tarafından direkt olarak 
piyasaya sürülmemesi durumunda ise 
ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari 

markasını kullanan gerçek veya tüzel 
kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması 
halinde, üretici tarafından yetkilendiri-
len temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ifade 
etmektedir. 

Piyasaya Süren Müracaat Formunu 
Miktara bakılmaksızın bir önceki yıl 
piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç et-
tiği ürünlerin ambalajları için Piyasaya 
Süren Müracaat Formunu sunmakla ve 
Yönetmelikte öngörülen Geri kazanım 
hedeflerini sağlamak ve belgelemekle 
yükümlüdür.

YÖNETMELİKLE GELEN
YÜKÜMLÜLÜKLER

Kaynakta ayrı toplanan, geri dönüş-
türülen ve geri kazanımı sağlanan am-
balaj atıklarına ait belgeler, elektronik 
yazılım programı Atık Ambalaj sistemi 
üzerinden Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda her yıl Şubat ayı sonuna 
kadar göndermekle yükümlüdürler.

Yetkilendirilmiş kuruluşa üye 
olmayan piyasaya sürenler ile yetki-
lendirilmiş kuruluş ambalaj atıklarının 
toplanması ve geri kazanılmasına 
yönelik çalışmaların belgelendirilmesi 
amacıyla belediyeler ve geçici faaliyet 
belgeli/çevre lisanslı toplama ayırma 
tesisleri ile sözleşme imzalamak zorun-
dadırlar.

Toplanması, taşınması, ayrılması, 
geri dönüşümü, geri kazanımı ve ber-
tarafı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönet-
meliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan 
ambalaj atıkları belgelendirmede 
kullanılmaz. 

Bu ambalajları piyasaya süren iş-
letmeler belgeleme yükümlülüğünden 
muaf tutulur.

Yurt içinde piyasaya sürdüğü amba-
lajların toplamı yıllık üç bin kilogram 
ve üç bin kilogramın altında kalan 
işletmeler, belgeleme yükümlülüğün-
den muaftır.”

Malzemeye göre geri kazanım hedefleri %
Yıllar Cam Plastik Metal Kâğıt/Karton Ahşap

2005 32 32 30 20 -

2006 33 35 33 30 -

2007 35 35 35 35 -

2008 35 35 35 35 -

2009 36 36 36 36 -

2010 37 37 37 37 -

2011 38 38 38 38 -

2012 40 40 40 40 -

2013 42 42 42 42 5

2014 44 44 44 44 5

2015 48 48 48 48 5

2016 52 52 52 52 7

2017 54 54 54 54 9

2018 56 56 56 56 11

2019 58 58 58 58 13

2020 60 60 60 60 15
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile 
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 
(DOSAB) ve DOSAB Sanayici 

ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) 
arasında, ‘DOSAB Hatıra Ormanı’ 
protokolü imzalandı. Orman Bölge 
Müdürlüğü’ndeki törende Bursa Orman 
Bölge Müdürü Ahmet Köksal Çoşkun, 
DOSAB Başkan Yardımcısı İlhan Sarı ve 
DOSABSİAD Başkanı Orhan Tezyapar-
lar protokole imza attılar. Buna göre, 
Gürsu’ya bağlı İğdir Köyü yakınında 
Çevre Yoluna cepheli 65 dönümlük 
alana 1.600 fıstık çamı ağacı dikilip 
bakımları yapılacak.

ORMANLAR ALANLARI BÜYÜYOR
Bursa Orman Bölge Müdürü Ah-

met Köksal Coşkun, 21 Mart’ın 2011 
yılından bu yana Birleşmiş Milletler 
tarafından Uluslar arası Orman Günü 
olarak kabul edildiğini belirterek, 
“Bugün orman arazilerimiz ülke yüzöl-
çümümüzün yüzde 27,6’sını kaplıyor. 
Hedefimizin ağaçlandırma seferberliği 
ile daha büyük oranları yakalamak. 
Ormanlarımız ekonomiye doğrudan 

katkı sağladığı gibi hayati ekolojik ve 
sosyal hizmetleri var. Ormanlar, karbon 
tutar ve oksijen üretirler. Bursa önemli 
bir sanayi merkezi ve sanayide karbon 
salınımı var. DOSAB ve DOSABSİAD, 
bizim için anlamlı bir günde çevre ve 
ormanlarımız adına anlamlı bir adım 
attı, kutluyorum. Türkiye'nin ve Yeşil 
Bursa'nın daha yeşillenmesi adına böy-
le bir katkı sağladıkları için kendilerine 
kurum olarak teşekkür ediyorum” dedi.

AĞAÇLANDIRMAYA HER YIL KATKI 
DOSAB Başkan Yardımcısı İlhan Sarı 
da bölge olarak çevreye verdikleri 

önemi anlattı. Sarı, “Bu proje Orman 
Bölge Müdürlüğümüz ve DOSABSİAD 
ile birlikte attığımız ilk adım… Ancak 
DOSAB ve bölge sanayicileri olarak her 
yıl geleneksel olarak daha büyük alan-
lara daha çok fidan dikmek amacında-
yız” dedi. DOSABSİAD Başkanı Orhan 
Tezyaparlar da orman alanlarının 
büyütülmesi çabalarına küçük de olsa 
bir katkı koymaktan mutlu oldukla-
rını belirterek, “Sanayicilerin çevreyi 
önemsemediği görüşü yaygın. Ancak 
bu doğru değil. Ülke ekonomisine katkı 
koyarken aynı zamanda tüm değerlere 
sahip çıkıyoruz” dedi.

DOSAB Hatıra Ormanı...

21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ VE ORMAN HAFTASI’NDA
DOSAB’DAN ÖNEMLİ BİR ÇEVRECİLİK ADIMI;

DOSAB Bölge Müdürlüğü çalışan-
ları, 2014 yılının personellerini 

seçti. DOSAB bünyesinde görev ya-
pan 90 dolayında çalışan, dört grupta 
yılın personelini belirlemek için 
kapalı oy kullandı ve kategorilerinde 
en fazla oy alan isimler belirlendi. 
Buna göre, İdari ve Mali İşlerden 
Sorumlu Bölge Müdür Yardımcısı 
Tarık Nafi Aydın, Doğalgaz Teknikeri 
Esin Özkaya, Evrak Kayıt Memuru 
Ayşe Özkan ve Ulaşım Görevlisi 
Yılmaz Ulu en fazla oyu alarak yılın 
personelleri oldular. Ödül Töreni ve 
Yemeği, 30 Mart Salı akşamı DOSAB 
Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. DOSAB 
Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm bölge 
çalışanlarının katıldığı törende, Tarık 
Nafi Aydın, Esin Özkaya, Ayşe Özkan 

ve Yılmaz Ulu’ya Başkan Ferudun 
Kahraman, Başkanvekili İlhan Sarı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Özsoy 
plaket verdi. Dört isim ayrıca birer 
Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi. 
DOSAB Başkanı Ferudun Kahraman, 

bölgenin, Türkiye ve Bursa’da öncü 
ve örnek olmasında tüm çalışanla-
rın büyük emeği olduğunu söyledi. 
eceye DOSABSİAD Başkanı Orhan 
Tezyaparlar ve Başkanvekili Vedat 
Kantar da katıldı. 

2014 Yılının Personellerini DOSAB Çalışanları Seçti
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DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi Projesi, 
Makine Mühendisleri Odası Birlik Platformu üyleri ile 
birlikte, teknik içerikli bir toplantıda tartışıldı.

Elektrikte
Serbest Tüketiciler
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 

Yönetmeliğinin 25.Maddesi gereğin-
ce DOSAB’da 2015 yılı serbest tüketici 
niteliği kazanan elektrik aboneleri belli 
oldu. DOSAB’taki 322 abone listesi Ocak 
ayında yayımlandı. Bölgede 2014 yılında 
1 milyar kWh üzerinde elektrik tüketildi. 
Bunun 34,1 milyon kWh’ını tüketenler, 
tedarikçisini seçme hakkını kullanan 
serbest tüketiciler oldu. 989,9 milyon 
kWh’ını tüketenler ise serbest tüketici 
limitini geçtikleri halde tedarikçisini seç-
me hakkını kullanmayan tüketicilerden 
oluştu. DOSAB’da serbest tüketici limitini 
geçemeyen tüketicilerin 2014 yılı elektrik 
tüketimi ise 15,3 milyon kWh olarak 
gerçekleşti. 2015 yılı serbest tüketici 
listesine www.dosab.org.tr resmi internet 
sitesinden ulaşılabilir.

Lisanssız
Elektrik Üretimi
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 

Üretimine İlişkin mevzuat ve DOSAB 
Lisanssız Elektrik Üretim Başvurusu için 
gerekli belgeler DOSAB resmi internet 
sitesinde güncel olarak yayımlanıyor. 
İlgili yönetmelik, tebliğ, başvuru evrak 
listesi, bağlantı başvuru formu, başvuru 
dilekçesi, güneş enerjisine dayalı üretim 
tesisine ilişkin teknik değerlendirme 
formu ve DOSAB’taki başvuru sonuç 
tabloları www.dosab.org.tr/Detay/555/
Lisanssiz-Elektrik-Uretim linkinde güncel 
olarak yer alıyor.

Asansör Kontrol
ve Muayeneleri
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği, 

idari olarak OSB bölge müdürlükleri 
iye bina sorumlusu olarak katılımcılara 
yükümlülük ve sorumluluklar getiriyor. 
DOSAB sınırları içerisinde yer alan işlet-
melerin, insan ve yük asansörlerinin her 
yıl periyodik olarak yapılması zorunlu 
olan kontrol ve muayeneleri hakkında, 
2015 yılı için A tipi muayene kuruluşla-
rından Bureau Veritas Gözetim Hizmetle-
ri firmasıyla sözleşme imzalandı. Sözleş-
me şartları ve diğer bilgiler www.dosab.
org.tr/Duyurular linkinden alınabilir.

Makine Mühendisleri,
Enerji Projesi’ni Dinledi

DOSAB’ın Buhar ve Elektrik 
Üretim Tesisi Projesi, Şubat ayı 

sonunda Bursa Makine Mühendisleri 
Odası Birlik Platformu üyeleri ile 
tartışıldı. DOSAB Konfe-
rans Salonu’nda yapılan 
toplantıda Bölge Müdü-
rü Serhat Şengül, proje 
ile ilgili son durum ve 
teknik içerikli bir sunum 
yaptı. Şengül’ün yanı 
sıra DOSAB Yetkililerin-
den Elektrik Mühendisi 
Mustafa Ateş ve Makine 
Mühendisi Murat İspa 
soruları yanıtladılar.
Şengül, konuşmasında 
projenin teknik özellikle-
rinin yanı sıra üzerinde 
çok durulan çevresel etkileri anla-
mında da açıklamalarda bulundu. 
Şengül, “Hepimiz Bursa’yı ve ülkemi-
zi seviyoruz. Çevre yatırımlarımızı ge-
leceğimize yapılan en büyük yatırım 
olarak görüyoruz. Bu doğrultuda da 
projede her türlü maliyete katlandık, 

katlanmaya devam edeceğiz. Bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. DO-
SAB, Türkiye’nin en çevreci organize 
sanayi bölgelerinin başındadır ve 

bu unvanını korumaya 
devam edecektir. Bu 
proje hayata geçtiğinde 
de Bursa’nın havasına, 
suyuna ve tarımına 
olumsuz bir etkisi 
olmayacaktır. Bu aynı 
zamanda bir rehabilitas-
yon projesidir. Çünkü 
bilimsel raporlar ortaya 
koymuştur ki, tek mer-
kezli ve çevresel önlem-
leri en son teknoloji ile 
alınmış bu proje devreye 
girdiğinde, kapatılacak 

100 kadar buhar kazanına oranla 
daha iyi bir hava kalitesi olacaktır” 
dedi. Toplantıya katılan mühendisler, 
kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir proje 
ile karşılaşmadıklarını, teknik yeter-
liliklerin ve çevresel önlemlerin son 
derece olumlu olduğunu belirttiler.

Serhat Şengül
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Enerji verimliliği alanında hizmet 
veren EWE Grubu şirketi Enervis, 
Demirtaş Organize Bölgesi’nde 

sanayici ve işadamları ile bir araya 
geldi. DOSAB Konferans Salonu’ndaki 
toplantı, DOSAB’ın enerji verimliliği 
çalışmaları hakkında sanayicilerin 
bilgilendirilmesi amacıyla yapıldı. 
Toplantıda DOSAB Bölge Müdür 
Yardımcısı ve Elektrik Grup Şefi 
Mustafa Ateş ve Enervis yetkilileri, 
enerji verimliliği konusunda sunumlar 
yapıp soruları yanıtladılar. DOSAB’da 
yüksek enerji tüketimi olan firmalar 
başta olmak üzere Bölge Müdürlüğü 
gözetiminde enerji verimliliği projeleri 
hayata geçirilecek.

SANAYİNİN REKABET GÜCÜ ARTAR
Toplantıda, Türkiye’nin 2023 yılına 

kadar enerji yoğunluğunu azaltma 
hedefinin yüzde 20 olarak belirlendi-
ğinin altı çizilirken, “Sanayide yoğun 
olarak kullanılan enerji, firmaların en 
önemli maliyet kalemlerinden biridir. 
Enerji tasarrufu, ucuz enerji kullan-
mak için atılabilecek ilk ve en önemli 
adımdır. Enerji verimliliği, sadece 
sanayi kuruluşlarının rekabet gücünü 
arttırmakla kalmayıp, ülkemizin enerji 
ithalatını azaltma yolunda da büyük 
katkı sağlayacaktır. Türkiye’de elektrik 
tüketiminin yüzde 47’lik kısmı, doğal 
gaz tüketiminin ise yüzde 25’lik kısmı 
sanayide gerçekleşmektedir. Dolayısıy-
la bu alanda yapılacak enerji verimliliği 
artırıcı faaliyetler hem işverenlerin 
maliyetini, hem de enerji ithalatımızı 
düşürecektir” tespiti yapıldı.

SANAYİDE %45 ENERJİ
BOŞA HARCANIYOR

Enervis Genel Müdürü Osman 
Kipoğlu, firma olarak enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerjiler, mesleki eğitim 
ve belgelendirme, kalibrasyon alan-
larında profesyonel hizmet verdikle-
rini söyledi. Kipoğlu, Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde tekstil ve otomotiv 

firmalarında yaptıkları etüt sonucunda, 
sanayicinin enerjisini yüzde 45’lere va-
ran oranda boşa harcadığı sonucunun 
çıktığını söyledi. Etüdün yürütüldüğü 
16 şirkette yapılacak iyileştirme ile 
yıllık 5,7 milyon TL tasarruf sağlanabi-
lecek. Kipoğlu, ortalama yüzde 22 enerji 
kazanç potansiyeli tespit ettiklerini 
belirterek fabrikalardaki verimsizliğin 
en fazla, atık ısının tekrar değerlendiril-
memesi ve basınçlı hava kayıpları gibi 
sebeplerden kaynaklandığını vurgu-
ladı.

POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK
Kipoğlu,  “Sanayi işletmelerinin son 

3 yıla ait elektrik ve ısıl enerji tüketim-
leri ile üretim verilerini inceleyerek 
buhar ve yakma sistemlerinden iklim-
lendirmeye, aydınlatmadan elektrik 
ve otomasyon sistemlerine kadar tüm 
alanlarda detaylı ölçüm ve analizler 
yaptık. Bu analizler sonucunda tekstil-

de, atık ısının proseslerde geri kazanılıp 
değerlendirilmemesi, yetersiz ya da 
yanlış izolasyon ve verimsiz buhar 
sistemleri ile otomotivde basınçlı hava 
kayıpları ve verimsiz soğutma sistem-
lerinin enerji kaybına sebep olduğunu 
tespit ettik” diye konuştu.

Üretim için ihtiyaç duyulan ısıl ka-
pasitenin çok üzerinde sistem tasarımı 
yapılmış olmasının da önemli bir kayıp 
oluşturduğuna dikkat çeken Kipoğlu, 
“Gördük ki basınçlı hatlarda meydana 
gelen kayıplar, eksik veya yetersiz 
yalıtım uygulamaları ve en önemlisi 
proseslerde meydana gelen atık su ısısı 
ile baca gazı ısısının geri kazanılmadan 
atılması yüzde 45’lere varan oranlar-
da enerji kaybına neden oluyor. Bu 
gibi enerji kayıplarının gerçekleştiği 
alanların bir kısmında yapılacak basit 
ekipman bakımı veya değişikliği ile 
önemli oranda tasarruf sağlanabilir” 
uyarısında bulundu. 

DOSAB
Enerji Verimliliği İçin Çalışıyor

Sanayide yoğun olarak kullanılan enerji, firmaların en önemli maliyet kalemlerinden 
biri… Enerji tasarrufu, ucuz enerji kullanmak için atılabilecek ilk ve en önemli adım. 
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AHMET KUZGUN /	DANIŞMAN	/	ahmet.kuzgun@gurupatent.com

DOSAB Ev Tekstili Kümesi’nde
İhtiyaç Analizi Çalışmaları Başladı

Ekonomi Bakanlığı tarafından 5 Mart tarihinde onaylanan DOSAB Ev Tekstili 
Kümelenme Projesi’nde, ihtiyaç analizi çalışmaları başladı. 20’ye yakın ev tekstili 

firması bu proje ile fark yaratacak bir yol haritası çizecek.

Bölge katılımcısı firmalara fark 
yaratacak, rekabet üstünlüğü 
sağlayacak projelere imza atan 

DOSAB, kurulan ev tekstili kümesi ile 
sektör firmalarına artı katma değer ya-
ratacak. 2014 yılında çalışmalarla ilgili 
olarak, kümelenme iş modelinin bölge 
sanayicileri için faydalı olacağını ve 
firmaların büyük bir bölümünün teks-
til sektöründe faaliyet gösterdiğini göz 
önünde bulundurarak, pilot projenin 
ev tekstili döşemelik-perdelik alanında 
olması uygun görüldü. Projede paydaş 
olarak DOSABSİAD yer alıyor.

MART AYINDA ONAYLANDI
Saha çalışmalarının ilki 2014 yılında 

İstanbul Ev Tekstili Fuarı’nda yapıldı 
ve daha sonra firma ziyaretleri yapıldı. 
Sonbaharda bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildikten sonra başvuru 
taahhütnameleri toplandı. Başvuru 
dosyası 23 Şubat 2015 tarihinde Eko-
nomi Bakanlığı’na gönderildi. 4 Mart 
2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı KOBİ 
Kümelenme Daire Başkanı Ayşegül 
Şahinoğlu ziyaret edilip, proje hakkın-
da görüşüldü. 05 Mart 2015 tarihinde 
komisyonda değerlendirilen proje 
onaylandı ve 6 Mart’ta resmi onay 
yazısı gönderildi. Başvuru dosyasında 
15 olan firma sayısının 20’ye yükseltil-
mesi hedefleniyor.

ORTAK YOL HARİTASI ÇİZİLECEK
Ekonomi Bakanlığı’nın onayının 

ardından, ihtiyaç analizi süreci başla-
tıldı. İki-üç ay sürecek ihtiyaç analizi, 
projenin en önemli faaliyetlerinden 

biri olacak. Bu çalışma profesyonel eği-
tim/danışmanlık kurumu tarafından 
firma ziyaretleri ile yapılacak. İşbirliği 
kuruluşları ihtiyaç analizi süreci ile 
firmalar arasında;

-Ortak vizyon oluşturma,
-İş birliği ve güven ortamı sağlama,
-Ortak öğrenme ve ortak pazarlama 

anlayışını kazandırma hedefleniyor.
İhtiyaç analizi çalışmalarında izlenen 

yol aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
UR-GE Projesi Kapsamında Yer Alan 

Firmalarının Sektörel Konumu
- Ürün ve Pazar Bölümlendirmesi
- Rekabet Analizleri
-  Değer Zinciri Analizi
-  Porter 5 Güç Analizi
-  SWOT Analizi
- Pazar Eğilimleri Analizi
- Fark (GAP) Analizi
- Potansiyel İşbirliklerinin Değerlen-

dirilmesi
- Mevcut ve işbirliği geliştirilebilecek 

kurum ve kuruluşların değerlendiril-
mesi.

İhtiyaç analizi çalışmasının tamam-
lanmasına müteakip, projede yer alan 
firmalarla birlikte ihtiyaç analizi sonuç-
ları, sonuç değerlendirme toplantısı ile 
paylaşılacak ve Bakanlık URGE proje 
sorumlusu bu toplantıya katılacak. 
Böylece çalışmanın sonuçları ve 
özellikle proje yol haritası ortak kararla 
belirlenmiş olacak. Gerekli revizyonlar 
yapılıp, kümenin ne tür çalışmalar ya-
pacağı ortak kararla belirlenmiş olacak. 
Ekonomi Bakanlığı, işbirliği kuruluşu 
(DOSAB) aracılığıyla bu faaliyetleri 
yüzde 75 oranında destekliyor.

EV TEKSTİLİ KÜMESİ FİRMALARI
BENTİ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. LTD.ŞTİ.

BULDAĞ TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.

ÇAHAN TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.

ÇEVİKEL TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

GÜLESER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

GÜLİNAN TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

IŞIKSER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MARSTEKS DÖŞEMELİK KUMAŞ LTD.ŞTİ.

PRESTİJ MENSUCAT SAN.TİC.A.Ş.

RÜYA PİKE EV TEKSTİLİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SAFAŞ TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SELİNAY TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TEKSİUM TEKSTİL ÜRÜNLERİ  SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

VİNO KADİFE TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

YILSAY TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

YÜCEL MENSUCAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferudun Kahraman ve yönetim 
kurulu üyeleri, bölge katılımcısı 

sanayicilerle 15 günlük periyotlarla 
düzenlenen 'Kahvaltı Sohbetleri'nde 
bir araya geliyor. Sektörel gruplar 
halinde yapılan Kahvaltı Sohbetleri 
Toplantıları, DOSAB Restoran'da 15-20 
kişilik katılımla gerçekleştiriliyor. 
Kahvaltı Sohbetleri'nin ikincisi 3 Mart 
2015 Salı sabahı otomotiv sektörü 
temsilcileri ile yapıldı. Belirli bir 

gündemi olmayan toplantılarda; 
DOSAB ve DOSAB yatırımlarından, 
sanayicilerin Bölge Müdürlüğüne 
dair görüş ve önerilerine, sektörel ve 
ekonomik gelişmelerden iş dünyasını 
ilgilendiren güncel olaylara kadar 
çeşitli konular konuşuluyor. 

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Fe-
rudun Kahraman, Kahvaltı Sohbetleri 
Toplantıları ile ilgili yaptığı değerlendir-
mede, "Sanayicilerimizle bir araya gel-
mek, hem iletişim ve dayanışmamızın 

ilerlemesi 
hem de 
DOSAB'ın 
çalışmaları, DOSAB'dan beklentiler, 
görüş ve önerilerin ortaya konulması 
açısından son derece faydalı oluyor. 
DOSAB'da zaten birlik ve beraberlik 
kültürü öteden beri vardır. Başka türlü 
böylesi bir OSB ortaya çıkmazdı. Biz bu 
yönümüzü daha geliştirmek ve çıtayı 
hep daha yukarıya taşımak için çalışı-
yoruz" dedi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferudun Kahraman, DOSAB Yö-

netim Kurulu Başkanvekili İlhan Sarı, 
DOSABDİAAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Tezyaparlar ve DOSAB Bölge 
Müdürü Serhat Şengül Bursa Emniyet 
Müdürü Selami Yıldız’ı tebrik ederek 
yeni görevinde başarılar diledi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferudun Kahraman, “Yeni görevinizin 
hayırlı olmasını, başarılarla geçme-
sini dilerim ve bilmenizi isterim ki, 
DOSAB her zaman emniyet teşkilatı-
mızın yanında ve destekçisi olmuştur. 
Bölgemiz ve bölge sanayicimiz emniyet 
teşkilatımızın araç kampanyalarına 
bugüne kadar 51 araç bağışı ile katıl-
mıştır. Yine DOSAB içinde Bursa’nın 
en modern karakollarından biri olan 
Demirtaş Polis Merkezini iki yıl önce 

yapıp, emniyetimizin hizmetine verdik. 
Sizlerin müdürlüğü döneminde de 
bu işbirliklerimiz devam edecektir” 
dedi. Bursa İl Emniyet Müdürü Selami 
Yıldız ise, DOSAB Yönetim Kurulu’nun 

ziyaretinden memnuniyet duyduğunu 
dile getirdi. Yıldız, DOSAB’nın Bursa’ya 
kazandırdığı projeleri yakından takip 
ettiğini belirterek, DOSAB Yönetimine 
ve bölge sanayicilerine teşekkür etti.

Emniyet İle İşbirliği Devam Edecek
DOSAB Yönetim Kurulu üyeleri, 24 Ocak tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 
görevine atanan Selami Yıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DOSAB Kahvaltı Sohbetleri

40



41



42

DOSAB

Temeli 24 Kasım 2014 Öğretmenler 
Günü’nde atılan DOSAB Çocuk 
Bakım Evi inşaatı tüm hızıyla 

sürüyor. Kaba inşaatı Mart ayında 
bitirilen kreşin Eylül ayında açılması 
planlanıyor. Proje için yaklaşık 3,5 
milyon lira yatırım yapılıyor. OSB 
mevzuatına uygun olarak DOSAB’ın 
sosyal sorumluluk anlayışı gereği 
geliştirilen proje, BEBKA’nın 2014 Yılı 
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Alt Yapı 
Mali Destek Programı kapsamında 
hibe almaya hak kazandı. Projenin 900 
bin lirası BEBKA tarafından finanse 
ediliyor.

150 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ
DOSAB Çocuk Bakım Evi’nin işletme-

si DOSAB Bölge Müdürlüğü tarafından 
yapılacak. 150 öğrenci kapasiteli kreş, 
2 bin 300 metrekare kapalı alana ve 
2 bin 250 metrekare bahçeye sahip. 
Projeden, 40 binin üzerinde istihdam 
olan DOSAB’da, katılımcı firmalarda 
özellikle mavi yakalı olarak adlandırı-
lan çalışanların çocuklarının faydalan-
ması amaçlanıyor. Böylece, özellikle 
kadın çalışanların istihdamına katkı ve 

çocuklarının emin ellerde eğitim alması 
ile çalışma veriminin arttırılması hedef-
leniyor.

  
ŞENGÜL: DOĞRU BİR YAPI
İÇİN ÇALIŞIYORUZ

DOSAB Bölge Müdürü Serhat 
Şengül, bir yandan inşaat çalışma-
larına devam ederken diğer yandan 
doğru ve eksiksiz bir işletme yapısı 
ortaya koymak için çaba gösterdiklerini 

söyledi. Bu kapsamda kreş açan OSB’ler 
ziyaret edilirken, uygulamada yaşa-
nanlar ve varsa sorunların çözümleri 
üzerinde durduklarını belirten Şengül, 
“Kreşimizin fiziki yeterlilikleri, işletme 
yapısı, görevli eğitmenlerin ve öğren-
cilerin seçimine kadar titiz bir çalışma 
yürütüyoruz. Kreşimiz açılmadan önce 
elde ettiğimiz tüm verileri kapsamında 
esasları belirlemiş ve katılımcılarımızla 
paylaşmış olacağız” dedi.

Manisa OSB’yi Ziyaret
DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül, Müdür Yardımcısı Tarık 
Nafi	Aydın,	İnşaat	Grup	Şefi	M.Burak	Kargı	ve	İmar	Grup	Şefi	
Derya Öztürk, 2014 yılı Ekim ayında Gündüz Çocuk Bakım 
Evi’ni	hizmete	alan	Manisa	OSB’yi	ziyaret	etti.	Ziyarette	
Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran ve yetkililerle, 
kreşin	çalışması	ve	mevzuat	hakkında	fikir	alış	verişinde	
bulunuldu. DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül, “Gerek 
inşaat aşamasında gerekse işletme aşamasında, ihtiyaca 
tam cevap veren eksiksiz bir yapı oluşturmak için bu tür 
bilgi paylaşımlarına büyük önem veriyoruz. Bu açıdan 
ziyaretlerimiz sürüyor ve ülkemizin en büyük ve gelişmiş 
bölgelerinden	birisi	olan	Manisa	OSB’nin	hem	yeni	bölge	
yönetim merkezini hem de kreşi gördük. Bölge Müdürü 
Funda Karaboran ve çalışma arkadaşlarına teşekkür 
ediyoruz” dedi.

DOSAB Çocuk Bakım Evi
İnşaatı Tüm Hızıyla Sürüyor

150 öğrenci kapasiteli, 4.550 metre kare kullanım alanına sahip
DOSAB Çocuk Bakım Evi Projesi’nde kaba inşaat bitirildi. Eylül ayında açılması 

planlanan kreş ile ilgili çalışmalar yoğun biçimde sürüyor.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaptırdığı ve protokol ile loca, bi-
let vb. satışları ile kullanım hakkı 

Bursaspor Kulübü’ne devredilen yeni 
stadyumun tanıtımı Sheraton Bursa’da 
25 Şubat Çarşamba akşamı yapıldı. İş 
dünyasından 73 adet olan loca satışı 
konusunda destek istendi.

Tanıtım gecesine Bursa Vali Vekili 
Ahmet Hamdi Usta, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Ali 
Kul, Bursaspor Kulübü Başkanı Recep 
Bölükbaşı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 
çok sayıda Bursalı işadamı ve sanayici 
katıldı.

Gecede daha önce loca satın alan 
BTSO adına BTSO Meclis Başkanı Remzi 
Topuk’a, DOSAB adına DOSABSİAD 
Başkanı Orhan Tezyaparlar’a, Bursa 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Durmaz’a ve İlay Tekstil Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Ay’a teşekkür plaketi 
takdim edildi. Gecenin sonunda 3 loca 
satışı gerçekleştirilirken, 12 adet loca 
için ise rezervasyon talebi yapıldı.

BÖLÜKBAŞI: YENİ STADYUMLA
BÜYÜYECEĞİZ

Başkan Recep Bölükbaşı yaptığı 
konuşmada yeni stadyumla 
Bursaspor’un sadece Türkiye çapında 
değil, Avrupa ve dünya çapında bir kat 

daha büyüyeceğini belirtti. Bölükbaşı, 
“Bursaspor’umuza yeni ve çağdaş 
bir yaşam biçimi sağlayacak olan bu 
büyük projede, kulübümüze en önemli 
kalıcı gelir şansı yaratacak olan loca 
alanlarımızın, siz değerli Bursaspor 
sevdalısı işadamları tarafından gereken 
ilgiyi göreceğini umuyoruz. Bursaspor’u 
sadece Türkiye çapında değil, Avrupa 
ve dünya çapında bir kat daha 
büyütecek olan bu projede siz değerli 
Bursaspor dostlarıyla birlikte yürümek 
istiyoruz” dedi.

ALTEPE: HERKESİN DESTEĞİ GEREKİR
Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Recep Altepe ise yaptığı konuşmada 
marka şehir olan Bursa’nın en önemli 
markası olan Bursaspor’un bugünden 
çok daha güçlü olması için herkesin 
katkıda bulunması gerektiğini vurgula-
dı. Altepe, “Yüzlerce trilyonluk bir tesis. 
Bugün Avrupa şehirlerine baktığımızda 
bu stadyumlardan bir kaç tane var. 
Bir Bursalı ve Bursasporlu olarak çok 
mutluyuz. İnşallah Bursaspor için de bir 
dönüm noktası olur. Bu heyecan devam 
etmeli. Tüm dostlarımızın desteği ile 
bunu başaracağımıza inanıyorum” 
dedi.

USTA: BURSASPOR
KAZANIRSA BURSA KAZANIR

Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi 
Usta işadamlarına seslendi. Usta, “Biz 
Bursaspor’a yapılan katkıyı bir yatırım 
olarak düşünürsek bunu getirisini kat 
kat fazlasını görürüz. Bugün Bursa’yı 
dünya markası yapmak istiyorsak, 
Bursaspor’u çok iyi yerlere taşımamız 
lazım. Bunu yaptığımızda hem Bur-
saspor kazanacak hem de sanayicileri-
miz kazanacak” dedi.

Bursaspor’dan DOSAB’a
Teşekkür Plaketi

Yeni stadyumun iş adamlarına tanıtım gecesinde, ilk kurumsal locaları alan 
kurumlardan olan DOSAB’a Bursaspor Kulübü tarafından teşekkür plaketi verildi.
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Bursa Atlı Spor Kulübü, BASK 
Kapalı Manej Kış Ligi Engel Atla-
ma Yarışmaları’nın ilk ayağına 

100’ün üzerinde sporcu katıldı. Şükrü 
Erdem Kapalı Maneji’ndeki yarışlara 
ilginin memnuniyet verici olduğu-
nu söyleyen Bursa Atlı Spor Kulübü 
Başkanı Selçuk Yedikardeş, “Yarışların 
birinci ayağını iki günde ve toplam 8 
kategoride gerçekleştirdik. Ağırlıklı 
olarak İstanbul’dan gelen sporcularımız 
var. Ankara, Eskişehir ve İzmir ille-
rinden katılım da oldukça iyi. Burada 
yarışçılarımız Avrupa şampiyonası 
için puan toplamaya çalıştılar. Kapalı 
manej yarışları daha çok İstanbul’da 
yapılıyordu. Anadolu illerinde kapalı 

manej eksikliği yaşanıyor ancak Büyük-
şehir Belediyesi ve DOSAB başta olmak 
üzere bizim desteklenmemiz sonucu bu 
yarışlar artık Bursa’da da düzenlenme-
ye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Recep Altepe’ye, DOSAB 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferudun 
Kahraman’a ve tüm bölge sanayicileri-
ne çok teşekkür ediyorum. Binicilik spo-
ru her geçen gün Türkiye’de gelişiyor. 
Bu desteklerden aldığımız güçle, Bursa 
Atlı Spor Kulübü olarak gelişime katkı 
vermekten onur duyuyoruz.” dedi

KAHRAMAN: SPORA VE ÇEVREYE 
DÖNÜK YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun 

Kahraman ise sosyal 
ve sportif aktivitelere 
destek olmaya devam 
edeceklerini söyledi. 
Kahraman, “Demir-
taş Organize Sanayi 
Bölgesi, 45 bin çalışanı 
450 sanayicisiyle 
Türkiye’nin en büyük 
sanayi bölgelerinden 
biri. Sanayicilerimiz 
spora her zaman destek 
olmuştur. Bizim işimiz 
yalnızca üretmek değil, 
gençlerimize sahip 

çıkmak, onları spora teşvik etmek için 
buradayız. Spora, çevreye yönelik olan 
yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye 
konuştu. 

Türkiye Binicilik Federasyonu Bursa 
Kapalı Manej Kış Ligi Engel Atlama 
Yarışmaları kapsamında, 8 Mart 
Pazar günü DOSAB Kupası da yapıldı. 
Yarışları DOSAB Başkanı Ferudun Kah-
maran’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı 
İlhan Sarı, DOSABSİAD Başkanı Orhan 
Tezyaparlar da izledi. DOSAB Kupası’n-
da dereceye giren sporculara kupa ve 
ödülleri verildi. Kış Ligi Engel Atlama 
Yarışlarının ikinci ayağı 15-26 Nisan, 
3’üncü ayağı ise 5-6 Haziran tarihlerin-
de yine Bursa’da düzenlenecek.

Binicilik Sporuna Destek
Türkiye Binicilik Federasyonu Bursa Kapalı Manej Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları 7-8 Mart 2015 

tarihlerinde Bursa Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.  DOSAB organizasyona sponsor oldu.

DOSABSİAD tarafından düzenle-
nen geleneksel tavla turnuva-

sının 4.sü tamamlandı. DOSAB’da 
faaliyet gösteren sanayici ve işa-
damlarının katıldığı turnuva maçları 

DOSAB Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. 
Turnuvada Ferudun Kahraman birin-
ci olurken, İlhan sarı ikinci ve Lütfi 
Barutçu da üçüncü oldular. Dereceye 
girenlere tavla ve kupa verildi. 

4. DOSABSİAD 
Tavla Turnuvası
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Susurluk Havzası Havza Yönetim Heyeti 
Toplantısı, Bursa Valisi Münir Karaloğlu 

başkanlığında, Mart ayı sonunda Çarşamba 
Valilik Hizmet Binası’nda yapıldı. Bursa Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürü Mustafa Bayram ‘Su Havzası’ 
hakkında sunum yaptılar. Vali Karaloğlu, “En 
kolay temizlik, suyumuzu az kirletmektir ya da 
mümkün olduğunca hiç kirletmemektir. Artık 
Bursa'da daha az su kullanan, daha az su tüketen 
yüksek teknoloji olanaklarıyla donatılmış sanayi 
kuruluşlarının sayısını arttırmamız gerekiyor. 
Havza bazlı yönetime geçilmesinden sonra biz 
olaya ciddiyetle yaklaşıyoruz. BUSKİ Gemlik 
Körfezi ve Nilüfer Çayının temizlenmesi için 2 
yıl gibi bir süre vaat ediyor. Bursa için bu bir 
milat olacak. Balıkesir’in çok ciddi bir sahil yükü 
olduğunu biliyoruz, fakat Susurluk Havzamıza 
BASKİ’nin biran önce öncelik vermesini istiyoruz. 
Susurluk’ta halen bir arıtmanın olmaması büyük 
bir eksiklik, burada arıtma tesislerine ağırlık 
vermeli” dedi.

Atık Çamurlar Enerjiye Dönüşecek
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 

bir taraftan arıtma tesisle-
rinde biriken atık çamurunun 
bertaraf edilmesini, diğer 
taraftan da yakma sırasında 
açığa çıkacak ısıdan elektrik 
elde edilmesini sağlayacak 
olan Akışkan Yataklı Çamur 
Yakma Tesisi ile ilgili protokolü 
yüklenici firma Kuzu Grup ile 
imzaladı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, gelecek 
nesillere bırakacakları en 
büyük mirasın temiz hava, su 

ve toprak olduğunu belirterek, 
kurulacak tesis ile hem arıtma 
tesislerindeki çamurun ortadan 
kaldırılacağını hem de yıllık 
2,5 megavatlık elektrik üretimi 
ile yılda 6 milyon TL’lik enerji 
tasarrufu sağlanacağını söyledi.

68 milyon TL’lik yatırım, 
günlük 96 ton çamur yakma 
kapasitesine sahip. Belediyenin 
atık su arıtma tesislerinden çı-
kan çamurun yakılacağı tesisin 
1,5 yıl içinde tamamlanması 
hedefleniyor.

Burkay: İleri Teknoloji OSB’ye İhtiyacımız Var

Bursaray’da
Yerli Vagon Dönemi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sana-
yici ve İşadamları Derneği (BOSİAD) 
Yönetim Kurulu’nu ağırladı. Burkay, 
Türkiye ekonomisinin öncü şehirlerin-
den biri olan Bursa’da, mevcut sanayi 
alanlarında yatırım yapılacak arsanın 

neredeyse kalmadığını söyledi. Burkay, 
“İhracatımızı daha da artırmak için 
yeni sanayi alanlarına ihtiyacımız var. 
Bursa’yı uzay, havacılık ve savunma, 
raylı sistemler, teknik tekstil, kompozit 
malzeme ve nano teknoloji gibi alan-
larda üretim ve teknoloji üssü haline 
getirmeyi hedefliyoruz. İçerisinde 

teknoloji geliştirme bölgesi, mükem-
meliyeti merkezleri, lojistik ve eğitim 
merkezlerinin olacağı yeni nesil Yüksek 
Teknoloji OSB, Bursa’nın gelecek 100 yı-
lını kurtaracak” dedi. BOSİAD Başkanı 
İlker Oral da BTSO öncülüğünde kurul-
ması planlanan Yüksek Teknoloji OSB 
Projesi’ne destek verdiklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’y-
le Durmazlar Makine arasın-

da yeni tramvay ve vagon alımı-
na ilişkin raylı sistem sözleşmesi, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ın da katıldığı törenle 
imzalandı. Yapılan ihale kapsa-
mında, Büyükşehir Belediyesi 60 
adet vagon ve 12 adet tramvay 
alımı yapacak. Durmazlar, 6 ay 
içinde araçları teslim etmeye 

başlayacak ve 30 ay içinde Bur-
saray vagonlarını, 14 ay içinde 
de tramvayların tamamını teslim 
etmiş olacak. Durmazlar ihaleye 
117 milyon 873 bin 600 Euro tek-
lif vermişti. Başkan Altepe, aynı 
sayıda tramvay ve vagon üretimi 
için daha önce çalıştıkları firma-
nın 622 milyon TL fiyat çıkardı-
ğını, mevcut durumda yüzde 50 
tasarruf yapıldığını söyledi.

Çevre İçin Susurluk 
Havza Yönetimi
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DOSYA
TEKSTİLDE DİJİTAL BASKI

Dİjİtal
Baskının

Önlenemez
Yükselişi!

Tekstİl sektöründe, gelİşen makine ve 
boya teknolojİsİ İle konvansİyonel baskıya 

alternatİf halİne gelen dİjİtal baskıya büyük 
yatırımlar yapılıyor. Baskı kalİtesİ, hızlı 

üretİm, numune-düşük üretİmde ekonomik 
oluşu, daha çevrecİ olması vb. nedenler 

dİjİtal baskıyı avantajlı kılıyor. 
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TEKSTİLDE DİJİTAL BASKI

Dijital baskı her geçen gün gelişen 
makine ve boya teknolojisi ile 
birlikte konvansiyonel baskıya 

alternatif hale geldi. Sunduğu baskı 
kalitesi, işlem kolaylığı, kısa metraj ola-
nağı ve konvansiyonel baskıya oranla 
minimal düzeydeki deşarj parametreleri 
de göz önüne alındığında dijital baskı 
daha çevreci çözümler sunuyor. Baskı 
sektörünün yakın gelecekte dijital ağır-
lıklı olacağı yüksek sesle konuşuluyor 
ve yeni yatırımlar dijital baskı üzerine 
yapılıyor.

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri 
Derneği’nin (TTTSD) Aralık ayında 
Çorlu’da düzenlediği “Dijital Baskıda 
Geleceğin Modellenmesi Sempozyu-
mu”nda tartışılan gelecek senaryolarına 
göre sektörün önünün bazı sıkıntılara 
rağmen son derece açık olduğu tespiti 
yapıldı.

DİJİTAL BASKIDA GELECEK;
SINGLE PASS-MULTI PASS?

Tekstilde her geçen gün daha da yay-
gınlaşan dijital baskı sistemlerinde “Bir 
adım sonra ne ocak?” sorusu sektörde 
yatırım yapan ve yapmayı planlayan 
herkesin zihninde... Gelecekte; 5 yıl önce 
hayal olan hızları mümkün kılan “Sing-
le-Pass” sistemli printerlar mı olacak, 
yoksa maliyet olarak gittikçe ekonomik 
hala gelen “Multi-Pass” sistemli prin-
terlar mı yaygınlaşacak? Bu sorunun 
yanıtını özellikle kafa teknolojilerindeki 
gelişmeler belirleyecek.

Mevcut sistemlerde kullanılan kafa-
ların elektronik (ısı yükselmesi sonucu 
kartların yanması) ya da mekanik 
(darbe ya da çizilme) kaynaklı hasar-
lara dayanıklı hale gelebilmesi ve kafa 
ömrünün uzaması “Single-Pass”, “Mul-
ti-Pass” savaşının galibini belirleyecek.

Bununla birlikte başlangıçta rek-
lamcılık ve folyo üzerine baskı şeklin-
de gelişen dijital baskı tekniklerinin 
sonrasında tekstil materyaline adaptas-
yonu ile bugünlere gelen dijital tekstil 
uygulamalarında geliştirilecek yeni ve 
yenilikçi trendler gelecekteki yatırımları 
şekillendirecek. 

ÜZERİNDE 
ÇALIŞILAN 
KONULAR

Bugün üzerinde çalışı-
lan başlıca konular; Pigment 
baskının endüstriyel printerde 
uygulanıp tuşe, yıkama gibi problemle-
rin aşılıp reaktif baskıdaki kalitenin ya-
kalanması dolayısıyla  reaktif baskı için 
şart olan buharlama, yıkma gibi işlem 
adımlarından tasarruf sağlanması… Di-
ğer yandan poliester baskıda pratikliği 
ve ön işlem, son işlem gibi uygulamala-
ra gerek duyulmaması gibi nedenlerle 
hiç beklenmedik şekilde yüksek pazar 
payı elde etmiş olan  “Sublimasyon 
Transfer Baskı” tekniğinin pamuk üze-
rine uygulanabilmesi konusuna yoğun 
bir şekilde çalışılıyor.

Sektörde genel düşünce, gelecek yıl-
ların “ Dijital Bakının Önlenemez Yük-
selişi”ne sahne olacak ve dijital baskı 
maliyetleri arasındaki makasın çok hızlı 
bir şekilde kapanacağı yönünde… 

YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?
Yapılacak işe göre doğru printer 

seçimi; Kullanılan baskı ve kafa tekno-
lojilerinin farklılıkları ile bazı makine 
markaları bayan üst giyim, eşarp baskı, 
parça baskı, döşemelik ve geniş ev teks-
tili gibi farklı alanlarda diğerlerine göre 
ekstra avantajlar sunabiliyor. Bu alanda 
yapılacak iş, kullanılacak kumaş türü 
(pamuk, polyester), kumaşın örgü ya da 
dokuma olması gibi birçok parametreyi 
göz önünde bulundurmak.

MAKİNE-ÜRETİM MALİYETİ
Yatırım yapılması planlanan printerın 

sadece fiyatının yanında kullanılan kafa 
ve yedek parça fiyatı, ömrü ve uyumlu 
boyaların maliyetleri gibi kalemler göz 
önünde bulundurularak toplam mali-
yetle hareket edilmesi tavsiye ediliyor. 
Üretilmek istenen kumaşın cinsi, desen, 
netlik, açıklık-koyuluk özellikleri baskı 
maliyetleri üzerinde doğrudan etkili. 
Ayrıca ön işlem ve son işlem adımları, 
uyumlu boyalar ve genel işletme giderle-
ri kümülatif olarak dikkate alınmalı. 

Doğaya daha az zararsız (%30 su ve 
%45 elektrik tasarrufu) temiz, sağlıklı 
ve güvenli üretim.

Anında ve hızlı üretim olanağı

Degrade renkler ve fotoğrafik desenlerin 
basılabilmesi 

Numune, onay ve düşük adetli işlerde 
çok ekonomik olması

Pazara sürülmeden önce tasarımların 
kopyalanma riskini en aza indirmesi

“Müşteriye özel” üretim taleplerinin 
baskı sırasında yanıtlanabilmesi ve 
gerekli değişiklikleri yapabilmesi

Baskının her aşaması kolaylıkla ve etkin 
olarak denetlenebilmesi

Gecikme ve masraf riskini arttırmadan 
her türlü değişiklik, düzeltme ve 
müdahaleye olanak sağlaması

Hizalama sorunları nedeniyle oluşan 
renk kayma problemleri ortadan 
kaldırabilmesi

Konvensiyonel baskıda kullanılan desen, 
film, plaka, kalıp gibi malzemelere 
ihtiyaç duyulmadığından, bunların 
depolanması ve muhafazası için 
gererken yer ve mekan ihtiyacını da 
ortadan kaldırması

Geleneksel yöntemlerle haftalar alabilen 
numune üretim sürecini birkaç saat 
kadar düşürmesi

DİJİTAL BASKI
AVANTAJLARI?
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MAKİNE HIZI VE KAPASİTELER
Printer hızı ve kapasitesi he-

deflenen üretim parametrelerini 
karşılayacak kafa ve teknolojide 
olmalı. Her işletme için en pahalı 
ev en teknolojik printerin doğru 
çözüm olmadığı bilinci kavranmalı. 

Makine yedek parça ve işletme 
maliyeti açısından bakıldığında, 
printerlar ve baskı kafaları çok has-
sas sistemler olduğu için ortalama 
ömürleri, değişim periyotları, elekt-
ronik kartların ömrü, filtre, pompa  
gibi mekanik sarflarında değişim 
periyotları ve maliyetleri hesapla-
narak yatırım planı yapılmalı. 

Teknik servis opsiyonu da 
hayati önemde. Printerın planla-
nan sürelerde çalıştırılabilmesi ve 
kapasite kaybı yaşanmaması için 
printer teknolojisi kadar servis 
yetkinliği, kadro yeterliliği ve 
yerel servis opsiyonu da dikkate 
alınmalı. 

DİJİTAL BASKIDA
YAŞANAN PROBLEMLER

Ön işlem ve son işlem kaynaklı 
problemler: Gaze, kasar, ön fikse, 
pat hazırlanma gibi ön işlemle-
rin istenen düzeyde olmaması, 
kurutma, buharlama, yıkama ve 
apre kaynaklı son işlemlerdeki 

problemler yüzey düzgünsüzlüğü, 
kumlanma renk verim kayıpları, 
tuşenin geri kalması, kurumama 
(stampas) gibi sorunlara neden 
olmaktadır. İyi ve kaliteli baskı 
için kullanılan boya, printer, kafa 
teknolojisi kadar ön işlem ve son 
işlem adımları çok önemlidir. 

Printer kaynaklı problemler: 
Pas izi, damlatma, blanketteki 
yapıştırmanın düzgün olmaması, 
kırıklanma, su lekeleri, kafanın 
darbe görmesi,  kontinü yapıştırma 
silindirinin hassas kumaş leke-
lenmelerine etkisi ve makinelerin 
düzenli temizlenmemesi en çok 
karşılaşan problemler.

Mürekkep kaynaklı problem-
ler: Dijital baskı sisteminin en 
hassas noktası baskı kafasıdır. Kafa 
içinde çok küçük alanda boya ve 
dakikada 20 bin-30 bin kere açılıp 
kapanan nozzleları hareket ettiren 
elektronik devreler bulunur. En 
sık karşılaşılan problemler; kafa 
tıkanması, kumaş üzerinde çizgiler, 
kafa kesmesi (eksik renkli baskı) ve 
kafanın hasar görmesidir. (Meka-
nik ve elektronik olarak).

Yazılım- Rip kaynaklı prob-
lemler: Doğru Profil-Hatalı Profil; 
her kumaş türü için ayrı profil 
hazırlanmamış olması, yazılım 

altyapısının istenilen kalite ya da 
çözünürlüğü sağlayıp sağlayama-
ması önemlidir. Bunlar mürekkep 
sarfiyatındaki dengesizlikler 
şeklinde görülür. 

Baskı ortamı kaynaklı prob-
lemler: Dijital baskı kafalarının 
verimli çalışabilmesi için uygun 
sıcaklık 20-25 C (tercihen 22 C) ve 
50-60 arası (tercihen % 55) nemdir. 
Sıcaklığın artması ya da azal-
ması mürekkebin vizkositesinin 
(akışkanlığının) değişmesi sonucu 
kafanın istenildiği gibi hareket 
etmemesine neden olabilir. Ortam 
neminin azalması ise kafalarda 
tıkanıklığa neden olabilir.
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1977 yılından bugüne tekstil sektö-
ründe istikrarlı bir şekilde büyüyen 
Sunteks Grubu, dokuma, iplik 

bobin boyama, tekstil boya terbiye, 
emprime ve baskı alanında; hizmet 
ve kalite ilkesiyle sürekli teknolojiye 
yatırım yaparak gelişimini sürdürüyor. 
Sunteks, tekstilde bugünün gözdesi 
haline gelen dijital baskıya da ilk olarak 
2003 yılında yatırım yapan öncü firma-
lardan birisi oldu.

2003’TE İLK DİJİTAL YATIRIMI
Sunteks Dokuma Boya Apre AŞ 

Dijital Baskı Sorumlusu Gülay Ertaş, 
dijital baskıya adım attıkları ilk makine 
yatırımlarının saatte 5 metre hızla 
baskı yapabilen TX-Mimaki olduğunu 
belirterek, 12 yıllık gelişim sürecini 
şöyle anlattı; “Reactive boya ile çalışan, 
şablon çekimi öncesi desen kontrolleri, 
şablonu olmayan desenlerin numune-
leri ve koleksiyon için kullanılıyorduk. 
2007-2008 yıllarında reaktif baskı harici 
dispers baskıya ihtiyaç duyulduğu için 
ikinci bir TX-Mimaki yatırımı yapıldı. 
2012 yılı başına kadar firmamız bu iki 
dijital baskı makinesi ile firmamızın ve 
tüm müşterilerimizin isteklerini fazla-
sıyla karşıladı.

TEKNOLOJİYİ TAKİP ETTİ
Fakat dijital baskıda 

teknoloji bir adım daha öteye 
gittikçe, genel olarak tekstil 
sektöründe istekler de değişti 
ve üretim mantığına dönüştü. 
Örneğin, istenen numunenin 
hızlı bir şekilde servis edil-
mesi, renklerin ve desendeki 
detayların rotasyon baskıya 
göre daha kaliteli olması, renk 
sınırlamasının olmaması, 
konfeksiyon mantığıyla da 
düşünüldüğünde ölçü sınırı-
nın olmaması dijital baskıyı 
ön plana çıkarmış oldu. Bu 
sebeple sektör de emprime di-
jital baskıya yatırım yapmaya 
başladı. Bu pazarda firmamız 
adına yer alabilmek ve bu 
rekabete dahil olabilmek için 2012 
yılının ilk aylarında Stork firmasından 
2adet 16 kafalı, blanketli ve desenin 
özelliğine göre ortalama saatte 75-140 
metre hızla baskı yapan Sphene üretim 
makinesi yatırımı yaptık. Reaktif boya 
grubu ile çalışan makinelerimiz ile 
haftalık ortalama 25.000 metre civarın-
da mal üretiyoruz. 2015 Şubat ayında 
dijital baskı ailemize MS firmasından 

16 kafalı, diğer makinelerimize göre 
gelişen teknoloji ile donatılmış ve daha 
seri; saatte 100-180 metre hız ile baskı 
kapasitesine sahip MS JP7 makinesini 
dahil ettik. Bu şartlarda üç makinemiz 
ile haftalık ortalama 40.000-43.000 met-
re üretim kapasitesine ulaşmış olduk. 
Bunun yanı sıra saatte 25 metre hızla 
dispers boya grubu ile çalışan iki adet 
Mimaki JV-5 makinelerimiz de dijital 
baskı ailemizde yer alıyor.”

Sunteks 
Teknolojiye Yatırımı, Tecrübesi, Kaliteli ve

Hızlı Servisi ile Fark Yarattı
Tekstilde dijital baskı yatırımını 12 yıl önce yapan ve teknolojideki ilerlemeyi takip 

eden Sunteks, günümüzdeki gelişmiş makine parkuru, tecrübesi, kaliteli ve hızlı 
servisi ile sektörde fark yaratıyor. 

Sunteks Dokuma 
Boya	Apre	AŞ	Dijital	
Baskı Sorumlusu 
Gülay Ertaş
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MÜŞTERİYE KALİTELİ VE HIZLI SERVİS
Sunteks Dijital Baskı Sorumlusu Gü-

lay Ertaş, sektörde müşterileri memnu-
niyeti için kaliteli hizmet vermenin ilk 
kuralları olduğunu belirterek, “Üretim 
ve numune taleplerini aksatmadan, 
özen ve itina ile yapıyoruz. Arşiv ve ko-
leksiyonumuzu sergilemek için müşteri 
ziyaretlerinde bulunuyor ve fuarlarda 
yer alıyoruz. Satışlarımız ve pazarla-
mamız ağırlıklı olarak ihracata dönük. 
Gelişmeye ve büyümeye istikrarlı bir 
şekilde devam eden Sunteks’in bugüne 
kadar olduğu gibi tekstil sektöründe 
her zaman öncü olacağını düşünüyo-
rum. Tekstil sektöründe özellikle dijital 
baskı alanında teknoloji çok hızlı değişi-
yor. Genel olarak bakıldığında tüm 
tekstil firmaları arasında fark yaratan, 
yapılan yatırımlar ile müşteriye en 
hızlı servisi ve kaliteyi sağlamak. Dijital 
baskı, halen hiç olmadığı kadar teknik, 
elektronik ve mekanik olarak hızlı 
yenileniyor. Yaşanan ve yaşanabilecek 
tüm sıkıntılar takip ediliyor, her geçen 
gün yenilenmeye gidiyor. Gelecekte, 
el baskı ve geleneksel şablon baskı 
makinelerinin yerini alacağı düşünüle-
bilir” dedi.

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLAR
Gülay Ertaş, dijital ve klasik 

baskının, birbirlerine karşı avantaj 
ve dezavantajları konusunda ise 
şunları söyledi: “Öncelikle bu iki baskı 

yöntemini ayrı ayrı analiz etmek gerek. 
Konvansiyonel baskıyı ele aldığımızda, 
bilgisayar ortamında desenin çalışıl-
masından başlarsak; baskıda desenin 
hazırlanması, çalışılan tasarımın 
ilk önce rotasyon ölçülerine uyması 
anlamına gelir. Şablonların standart 
çapı 64cm.dir. Buna ilave maksimum 
(davul şablon) 91cm. ve 101cm.sınırdır. 
Bunun dışına çıkamazsınız. Bu sebeple 
desendeki bazı göz alıcı noktalar rapor 
dışında bırakılmak zorunda kalınabilir 
veya tasarımın dışına çıkılarak farklı 
bir yorum katılabilir. 

RENKLERİN ÖZGÜRLÜĞÜ
Sahip olduğunuz rotasyon maki-

nenizin özelliğine göre maksimum 
renk sınırı 12 ile 24 renktir. Desendeki 
tüm renkler tek tek çalışılarak çalışma 
süresi uzayabilir. Şablon çekim süresi, 
desen kontrolü için alınan masa baskısı 
denemeleri, s/off çalışmaları, üretim 
aşamasına geçildiğinde boya reçetele-
rinin hazırlığı, çekilen şablonların tek 
tek makine üzerine yerleştirilmesi ve 
aksların birbirine eşleştirilmesi zaman 
kaybına neden olur. Bu anlattıklarım 
konvansiyonel yani klasik yöntemle 
çalışmada dezavantajdır.

Dijital baskıda ise bilgisayar 
ortamında çalışılacak desenin her 
seferinde üzerine basarak; konvansiyo-
nel baskı için hazırlanan tasarım gibi 
değişiklik yapmadan, görünen ne ise 

sadece kumaşa dökebilecek duruma 
getirerek, desenin tekrarını sağlayarak 
ve renk ayrımına gerek duymadan lyr 
mantığıyla çalışmak yeterli olacaktır. 
Renklendirme aşamasında gündemin 
renklerini veya müşterinin istediği 
renkleri uygulamak renklendirme ya-
panın zevki ve tecrübesidir. Şablon gibi 
aks eşleştirmesi, kayması veya boya 
hazırlığına ihtiyaç yoktur. 

DİJİTAL HIZLI İLERLİYOR
CMYK mantığıyla çalışan makine-

nin renk sayısı firmanın inisiyatifine 
kalmıştır. Firma olarak biz 8 adet renk 
kullanmaktayız. Ne kadar ara renk 
kullanılır ve kumaş yapısına göre; 
(viskon pamuk veya floş) yapılan kalib-
rasyon çalışması ne kadar kaliteli olur 
ise istenilen rengi yakalamak o kadar 
kolay olur. Ayrıca son çıkan teknoloji 
ile donatılmış konvansiyonel baskıda 
alınan 24 saatlik baskı metresi çıkarabi-
len dijital baskı makineleri var. 

Dijital baskının tek dezavantajı; 
klasik baskıda yapılan pigment baskı, 
ronjan gibi baskı yapamamasıdır. Fakat 
teknoloji o kadar ilerledi ki, şuanda 
dijital baskıda pigment boya grubu 
çalışma aşamasında. Gün gelecek 
şuanda çalıştığımız dispers ve reactive 
boya gibi pigment boya da raflarımız-
da yer alacak. Sunteks Firması olarak 
teknolojiyi ve yenilikleri takip etmeye 
devam edeceğiz.”
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Demirtaş Organize Sanayi Bölge-
si’nde kurulu Barutçu Tekstil, 
dokuma, boya ve dijital tekstil 

baskı alanında faaliyet gösteriyor. 
Yıllık 12 milyon metre kumaş üretim 
kapasitesi olan firma, 35.000 metrekare 
kapalı alana sahip.  Emprime ayağın-
da dijital baskı makineleri, Barutçu 
Tekstil tesislerinde imal edilen fantazi 
kumaşlara uzman desen, tasarım ve 
coloris ekibiyle, iş ortaklarına kalite ve 
farklılığı sunuyor. Barutçu Tekstil Yöne-
tim Kurulu Başkanı Lütfi Barutçu, dijital 
baskı yatırımı ve genel olarak tekstil 
sektörü ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

- Dijital baskı yatırımına nasıl karar 
verdiniz?

- Ben kumaş satıyorum. Kumaşın 
içinde düz boyası da var, ipliğin boya-
sı-baskısı var… Dolayısıyla günümüz 
teknolojisinde, bunu görmezden 
gelemezdik. Benim başka bir işim yok, 
aynı işi yapacağım. Dijital baskı, özel-
likle polyesterli, polyamidli kalitelere 
haslıkları normal rotasyondan daha iyi 
olan bir baskı sitemi. Çok hızlı şekilde 
müşteriye minimum metreler yapabil-
mek için bu yatırımı yaptık. Bu bizim 
işimizde her zaman çalışır. Ama bu işi 
sadece gelir getirmesi için yapanlar var, 
onlarınki olmaz. Pazarın içinde olmala-
rı lazım, bu finansmanı sağlamaları ve 
bizim gibi kumaşı hazırlama imkanları 
olması lazım. Basılmış olan kumaş ba-
zen sert çıkıyor, bunu yumuşatabilecek, 
yıkayabilecek ram yapabilecek bir alt 
yapıları olması lazım. Yani dijital baskı 
ömür boyunca bize lazım olacak. Bazen 
dijital bize, hatalı kumaşımızı değerlen-
dirmemize yarıyor. Bazen çok zor işleri 
yapmamıza yarıyor. Biz zemin kumaş-
larını kendimiz dokuyoruz. İthal bezlere 
yapmıyoruz. Kendimiz dokuduğumuz 
kumaşlara kendimiz baskı yapıyoruz. 
Müşteri de bizden minimum metreler 
istiyor. Bu bize lazım. Bundan dolayı 
yaptık ve memnunuz. 

- Kapasiteniz nedir?
-Günlük yaklaşık 8-10 bin metre ka-

pasitemiz var. Bazen işlerin çok yoğun 
olduğu zamanda belki iki katı olsa bize 
yetmez. Bazen de hiç çalıştırmıyoruz. 
Dışarıya fason yapmıyoruz. Aldığımız 
makine parkuru bizim için çok uygun. 
Tasarım ekibimiz var, alt bezimiz var. 
Direk tüketici olan müşteriye kumaş 
satıyoruz. 

- Dijital baskı, tekstil sektörünü 
nereye götürür?

- Tüplü televizyonlar nasıl bir anda 
ortadan kalktıysa, benzeri durum bura-
da da var. Tekstil sektörü olduğu sürece 
dijital olmak zorunda. Tabii bunun 
reaktifi var, bizim yapacağımız bir yatı-
rımımız var. Belki bu yılsonunda belki 
önümüzdeki yılın başında doğal elyaflı 
pamuklu, floşlu, viskonlu kalitelere de 
mal basabilmek için reaktif baskı siste-
mini yapacağız. Bu saatten sonra artık 
insanlar çıplak gezemeyeceğine göre 
tekstilin içinde dijital olmak zorunda. 
Dijitalin önünü kimse kesemez. Bilgisa-
yarı, interneti kullanmadan iş yapabilir 
misiniz? Bunların önünü kesebilir 
misiniz? Dijital de böyle…

Barutçu Tekstil’in Gündeminde
Reaktif Baskı Var

Barutçu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Barutçu:
Tekstilin içindeyiz ve günümüzün yükselen trendi dijital baskıya ihtiyacımız var.

Bu yatırımı yaptık ve kendi ihtiyacımızı karşıladık. Çok da memnunuz.
Dijital baskının önü açık. Şimdiki hedefimiz reaktif baskı yatırımı…

Reaktif baskı 
sistemimizi kurmak, 
bu yılki hedeflerimiz 
arasında.
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- Barutçu Tekstil’i sektör içerisinde 
gelecekte nasıl konumlandırıyorsu-
nuz?

- Bizim işimizde çok planlayarak, 
‘ben 2-3 yıl sonra şunu şöyle satacağım, 
böyle yapacağım’ demek bir defa haddi 
aşar. Bugün şartlar el verdiği sürece biz 
daha önce hayal ettiklerimizi gerçekleş-
tirmek için uğraşıyoruz. Barutçu Tekstil 
ile ilgili bizim bir boyahane hayalimiz 
vardı, bunu yaptık, dokuma yatırımı-
mız vardı, yaptık. Dijital vardı bunu 
yaptık. Şimdi ne diyoruz; ‘Bize reaktif 
baskı lazım.’ 

Tekstil işinde markalara mal satı-
yorum. Dolayısıyla, piyasadaki talebi 
karşılayabilmek için ne gerekiyorsa 
onu yapacağım. Şimdi o dijital baskı da 
olabilir, pul baskı da olabilir, düz boya 
da olabilir. O günün şartlarında benden 

talebi olan firmalar ne istiyorsa ona 
yatırım yapıyorum. Yani benim işim 
otomotiv sektörü gibi bir kalıbı yapıp, 
5 sene boyunca aynı kalıp aynı kasaya 
üretim yapacak, böyle bir şeyim yok. 

Modaya yönelik bir iş yapıyoruz. 
Bizim işimizde kurumsallaşma da 
olamaz. Burada her şey kişiye bağlı, 
kişiye göre kurulmuş. Moda bu, rüzgar 
nereden eserse oradan oluyor. Bugü-
nün şartlarında dijital baskı olmadan 
bir yaşam yok, olmayacak. Bundan 
sonra artık eski düzenle bu iş yürümez. 
Minimum metreler lazım, çok farklı de-
senler, çok renkli desenler, çok minimal 
desenler yapmak lazım. Bunu yapa-
cağız. Yarın belki firmamızın böyle bir 
yapısı yok ama kaplama işimiz olursa 
kaplama yatırımı yapmak zorunda 

kalacağım. Boyadığıma şu an ‘finish’im 
yetişmiyor, ilave bir yatırım yaptık yeni 
bir ram aldık. Şartlar ne getirirse onu 
yapacağım. Ben inşaatçı değilim. Ben 
tekstil işi yapıyorum. 

- Tekstil dışından da dijitale yatırım 
yapanlar var mı?

- Eskiden tarlasını, ineğini satan 
tekstile girdi. Artık öyle bir şey yok. 
Ama yine böyle yatırım yapanlar var. 
Gittiler banka kredileriyle ikişer-üçer 
tane makine aldılar, merdiven altında 
üretim yapıyorlar. Bunlar batacak. 
Zaten piyasayı bozan onlar. Yoksa bu 
dijital transfer baskı sistemi çok çok iyi 
oldu. Çok süratli. Minimum metre ya-
pıyoruz. Kalıp yok, şablon yok. Bundan 
daha iyi bir teknoloji olabilir mi?

- Dijital baskı yatırımınız yeni istih-
dam yarattı mı?

- Tabii yaptığımız dijital yatırımımız-
da ilave personel alımımız oldu..16 kişi 
artı elemanımız oldu. Biz bu işi zaten 
yapıyorduk. Fason da mal bastırıyor-
duk. Şimdi kendi içimizde yapıyoruz. 
Entegrasyonumuz var. Desen işimiz var, 
tasarım ekibimiz var. Müşterimiz bize 
siparişi veriyor. Biz metrajına göre en 
kötü iki günlük terminle malı veriyoruz. 
Biz bunu daha önce bir ayda yapamı-

yorduk. Şimdi iki gün, bir gün. Rotas-
yonda 1.000 metreden aşağı sipariş 
alınamıyordu. Artı sizin boyahaneden 
malı almanız üç haftayla-bir ay arası 
değişiyordu. O da en hızlı şartlarda. 
Desenin çizimi aşamasından varyant 
aşaması, bitimi… Varyant tutmuyordu. 
Renk onayı, desen onayı. Boyahaneler-
den bir haftada varyant geliyordu ki, 
beğenirseniz. Beğenmezseniz bir hafta 
daha gerekiyordu.

- Tekstil sektörünün en önemli 
gördüğünüz sorunları nelerdir?

- Yetişmiş eleman, yetişmiş personel 
sıkıntımız var. Biz personeli eğitmeye 
çalışıyoruz. İnsanlar çok çabuk iş değiş-
tirebiliyor. Herkes AVM’lerde çalışmak 
istiyor. Bu boyahane ortamında çalış-
mak isteyen yeni personel yok. Mezun 
olup gelen öğrenciler böyle çalışmak 

istemiyor, masa başında oturmak isti-
yor. Artık hiç kimse çocuğunu tekstile, 
boyahaneye, dokumaya, konfeksiyona 
göndermiyor. Bu işçi hakları bir gün 
bizi aynı İtalya ve Fransa gibi yapacak. 
Bir gün hepimiz kapatacağız. 

Devletin politikası da yanlış… En 
büyük istihdam bizde ama işçimizle her 
zaman karşı karşıya geliyoruz. Bugün 
kıdem tazminat hakları, çalışanların işe 
iade davaları, biz bunlarla uğraşmak-
tan işimize bakamıyoruz. Personelimiz-
le hep kavgalıyız! Tekstilde her geçen 
gün kan kaybediyoruz. Burada işveren-
ler çalışıyor, içiler çalışmıyor. İşveren 
işçiden çok çalışıyor. Tekstilde farklılığı 
yakalayamazsanız bu iş olmaz. Tekstil 
bugünün şartlarında çok kırılgan... 

- Rusya’nın krizi tekstil sektörünü 

Dijital baskı, çok 
süratli, minimum metre 
yapabiliyoruz.  Kalıp, 
şablon yok… Bundan 
daha iyisi olamaz.
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ne duruma getirdi, nasıl etkilendiniz ve 
ne bekliyorsunuz?

- Rusya pazarı bizim de çalıştığımız bir 
pazar. Bu pazarı hep beraber, bilmediği-
miz ticareti yaparak bu hale getirdik. Rus-
ya kendi içinde farklı dinamikleri olan bir 
ülke. Ama biz, satamama korkumuzdan 
bu insanlara açık hesap mallar veriyoruz. 
Bu açık hesaplar Türkiye’ye gelmeyecek. 
Rusya’da devalüasyon oldu, Rusya’ya 
gidip geldim, gözlemliyorum. Rusya’da 
hiçbir şey değişmedi, hiçbir fiyat artmadı. 
Oysa Türkiye’de tam tersi olmuştu. Bizde 
devalüasyon olduğunda her şeyin fiyatı 
iki katına çıktı. Şimdi adamlar bizden 
aldıkları ürünleri yarı fiyatına istiyorlar, 
zorluyorlar. Biz ne kadar hayır desek de 
bu sefer bize olan borçlarını ödememekle 
tehdit ediyorlar. Zaten ödemiyorlar ya… 
Rusya’dan vazgeçemeyiz. Rusya’nın 
partneri bu konuda biziz. Bursa’nın 
neredeyse yüzde 60-65’i Rusya pazarına 
mal satıyor. Hem bayan dış giyim, erkek, 
hem de ev tekstili. Ev tekstilinin belki de 
en büyük müşterisi Rusya, o bölge. 

Rusya’da bu işler böyle kısa sürede, 
bir-iki senede düzelmez, düzelmeyecek. 
O bölgeye iş yapanların işleri her geçen 
gün daha da zora gidecek. Avrupa’yla iş 
yapıyoruz, Avrupa’da da parite düşüyor. 
Hem Rusya’dan dayak yiyoruz hem de 
Avrupa’dan. Rusya ile bağlantılarımız 
direkt olmasa da İstanbul üzerinden var, 
orası da problemli. Parasını almadıkları 
bir malın borcunu Bursalıya ödetiyorlar. 
Bursalı evini, fabrikasını ipotek ederek 
bankalardan kredi kullanarak aşmaya 
çalışıyor. İşin doğrusu bu... Gidin, herhan-
gi bir tekel bayiinden parasını verme-
den bir paket sigara alın, alamazsınız. 
Ruslar’a, tanımadığınız bir insana, nüfus 
cüzdanını gösteren bir İstanbulluya biz 
yüzbinlerce dolar açık hesap mal satıyo-
ruz. Ticaretteki en büyük hata bu.

Birisi Uzakdoğu’dan akreditif açma-
dan mal alamaz. Ama bizden alıyorlar. 
Ben bir müşterimden şahit oldum; Rus 
ısrarla benim İstanbul’daki müşterime 
diyor ki; ‘Çin’de yarı fiyatına, daha ucuz.’ 
Ben müdahale ettim, ‘Neden Çin’e gidip 
almıyorsun?’ dedim. Cevap veremedi. 
Onun adına ben cevapladım; ‘Çünkü 
Çin’deki senden yarı fiyatına da olsa 
parasını alıyor. Sen Türkiye’den bedava 
alıyorsun. Onun için Türkiye’desin.’ 

Bizim içinde olduğumuz DOSAB’ın 
da tekstille ilgili olan çalışan firmalarına 
bakarsanız, neredeyse kapasitelerinin 
yarısından fazlası Rusya pazarıdır. Dola-
yısıyla, problem hepimizin problemidir.”

Dijital Baskıda Tek Olumsuzluk 
Boya Fiyatlarının Yüksekliği

“Klasik rotasyon 
baskı makinesi satan 
marka ve firmalar, 
-ki kendi ifadelerine 
göre markaların 
dünyadaki satış 
sayıları yavaş yavaş 
azalıyor- bu maki-
nelerin aynı marka 
altında dijitallerini 
yapıyorlar. Aynı 
süratlere ulaştılar. 
Normal rotasyonda yaptıkları 
sürati dijitalde yapıyorlar. Sürat 
eşit olduktan sonra geriye maliyet 
faktörü kalıyor. Dijitalde şu an 
olumsuz olan bir tek taraf kaldı, o 
da boya fiyatlarının pahalı olması. 
Boya fiyatları da rekabetten dolayı 
yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Bir 
müddet sonra aradaki fark o kadar 
azalacak ki, rotasyonda basmışsın 
dijitalde basmışsın çok fazla fiyat 
yönünden fark olmayacak. Kalite 
yönünden zaman dijital lehinde 
gelişecek. Kalite, hız, minimum 
miktar sipariş alabilme dijitali 
artıya çevirmektedir. Rotasyondaki 
yetkililer ‘bin metreden aşağı sipariş 

alamıyorum’ der. Bu 
miktar dijital lehinedir. 
Müşteriye hızlı servis, 
yine dijitalin lehinedir. 
Bir tek aleyhte olan 
şey fiyat. Bu fiyat şu 
anda kabul edilebi-
lir düzeyde ki, bu iş 
yürüyor. Ama bazı 
pazarlar var. Mesela 
Arap pazarı, bu dijital 
fiyatlarına henüz 

‘olur’ demiş değiller. Pahalı geliyor. 
Ama hali hazırda klasik baskıyı 
zorluyorlar. Diyorlar ki; ‘Bu deseni 
bize rotasyonda yapabilir misiniz?’ 
Dijitalde fiyat tutturamıyoruz. İlla 
‘bize rotasyonda yap’ diyorlar. 
Neden? Fiyattan dolayı bizi zorlu-
yorlar. Ama aynı kalite ve detaylar 
kesinlikle çıkmıyor. Aynı deseni 
bazen yapamıyorsunuz. Benzeri ya-
pıyorsunuz, deseni farklılaştırıyor-
sunuz, daha basite indirgiyorsunuz 
o zaman mümkün oluyor. Ama o 
fiyat endişesinden dolayı biz şartları 
zorluyoruz. Ama eğer fiyat endişesi 
ortadan kalkarsa, dijital daha fazla 
pazara hakim olacaktır.”

Faruk Çankaya
Tekstil Tasarımcısı-Barutçu Tekstil Dijital Baskı Üretimi Sorumlusu
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SYK Tekstil olarak 2013 yılı Aralık 
ayı itibariyle dijital baskı yatırımı-
na başladıklarını belirten Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili Selçuk Yedikar-
deş, “Şuan aylık 300.000 metrelik baskı 
kapasitesi ile sektördeki önemli baskı 
merkezlerinden biridir. Üretim kalem-
lerinin çoğunluğu bayan giyim kumaş 
pazarına hitap etmektedir. Dünya 
çapında satış ağına sahip markalara ku-
maş tedariği sağlayan firmamız kaliteli 
ve hızlı servisi ile moda dünyasına yön 
veren konfeksiyon firmaları ile işbirliği 
içerisindedir” dedi.

REAKTİF VE POLYESTERE BASKI 
İleri bilgisayar teknolojisi ile ku-

maşa desen basmanın klasik baskıya 
göre maliyetli olduğunu vurgulayan 
Yedikardeş, “Ancak rapor boyu ve renk 
sayısı sınırları olmadığından, sıradan 
baskılı ürünler dışında çok renkli, baskı 
karakteristiği ve çözünürlüğü daha 
kaliteli ürünler üretilmesine olanak 
sağlamıştır. 2000’li yılların başında di-
jital baskı üretim hızı açısından sadece 
numune amaçlı kullanılmaktaydı. 2009 
yılı itibariyle üretim yapılabilinecek 
hızlara ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

SYK olarak dijital baskı üretim 

parkurlarında reaktif ve polyester 
kumaşlara baskı yapabildiklerini vur-
gulayan Yedikardeş, sektörün geleceği 
ve firmalarının konumu konusunda şu 
görüşlere yer verdi: “Ben şahsen 10 yıl 
içerisinde rotasyon baskı sistemlerinin 
yerini tamamen yeni nesil dijital baskı 
makinelerine bırakacağını düşünü-
yorum. Dijital baskı teknolojisindeki 
gelişim ve boya fiyatlarındaki seyir 
bu sürecin daha uzun ya da daha kısa 
olmasını belirleyecek olan unsurlardır. 

DİNAMİK VE SONUÇ ODAKLIYIZ
Empirmede başarılı olmak için 

vizyon önemlidir. Son iki üç yıl dikkate 
alındığında dijital baskı teknolojisi, 
öncesinde baskıcı olmayan bir çok bo-
yahanenin baskı sektörüne girmesine 
olanak sağladı. 1980-90’lı yıllardan beri 
ülkemizin baskı merkezi olan birçok 
köklü firmaya yeni rakipler doğdu. Biz 
de bunlardan birisiyiz. Sektörde eskisi 
gibi yüksek kar marjları olmadığından 
üretim parkurunu iyi organize etmeniz 
ve kaynaklarınızı iyi kullanmanız gere-
kiyor. Bu nokta eski baskı firmalarının 
açık yanı. Yeni dizayn edilen baskı par-
kurumuz ile biz daha dinamik ve sonuç 
odaklıyız. Sektördeki en önemli sorunu 
yetişmiş elaman sıkıntısı olarak görü-
yoruz. Çözüm olarak üniversitelerde 
dijital baskı ile ilgili bölümler açılması 
gerektiğini düşünüyorum.”

SYK, Dijital Yatırımı İle
Önemli Bir Baskı Merkezi Oldu

SYK Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Yedikardeş, 2013 sonunda 
başladıkları aylık 300 bin metrelik baskı kapasitesi yatırımı ile sektördeki önemli 

baskı merkezlerinden olduklarını söyledi, ‘köklü bir dokuma düzboya ve iplik boya 
tesisimizin olması  dijital baskı sektöründe hızlıca yer edinmemizi sağladı’ dedi. 
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1948 yılında dokuma ile 
Bursa’da temelleri atılan 
Çahan Tekstil, günümüzde 

Çahan Şirketler Grubu olarak 
DOSAB’daki üretim tesislerinde 
döşemelik goblen kumaş, yatak 
örtülük kumaş ve yatak örtüsü 
imalatı yanı sıra, iplik-kumaş 
boyama ve dijital baskı alanında 
faaliyet gösteriyor. Çahan Dijital 
Baskı AŞ 2013 yılı başında Çahan 
Ailesi yatırımı olarak faaliyete 
başladı. 

GENİŞ ALANDA HİZMET
Çahan Dijital, dijital baskı, 

süblime baskı ve rotasyon baskı olmak 
üzere üç kısımdan oluşuyor. 50 kişilik 
istihdamla, bay-bayan giyim, bayrak, 
flama, ev tekstili alanında üretim 
yapıyor. Çahan Dijital İşletme Müdürü 
Nuri Gençmen, kuruluş amaçlarının 
baskı sektöründe eksikliği hissedilen 
yüksek baskı teknolojilerini müşterile-
rine sunmak ve dünya devi markalara 
hizmet verebilmek olduğunu söyledi. 

Gençmen, “Firmamızın çok yakın bir 
mazisi olmasına rağmen Çahan Şirket-
ler Grubu bünyesinde yer almasının 
birçok avantajını yaşamaktadır. Dijital 
baskı olarak başladığımız faaliyetleri-
mize 2015’in ikinci çeyreğinde bünye-
mize rotasyon baskıyı da ilave etmiş 
olacağız. Üretim bandımızın hemen he-
men her sektöre; bayan giyiminden, ev 
tekstiline kadar geniş bir alanda hizmet 
kapasitesi bulunmaktadır” dedi.

YÜKSEK KAPASİTEYE 
SAHİBİZ

Gençmen şunları söyledi: 
“Dijital baskı sektörüne fason 
anlamda hizmet veren firma-
mız; makine parkurundaki 
makinelerimizin kalitesi, 
boya ve kimyevi maddele-
rin dünya standartlarında 
olması sebebiyle, müşteri 
talepleri doğrultusunda fa-
son üretimin yanı sıra ihracat 
amaçlı mamul kumaş satışı 
da söz konusu olmaktadır. 
Koleksiyon bazında çalışma-
larımız müşteri istekleri doğ-

rultusunda firma bazlı olarak devam 
etmektedir. Dijital baskı sektöründeki 
kapasitemizin yüksek olması, ev tekstili 
ve bayan giyiminde örme ve doğal 
elyaflı dokuma kumaşlarda ön plana 
çıkmaktadır. Üretim bandımızda 3.20 
enli baskı makinelerinin de yer alması, 
baskı çeşitliliğinde müşteri memnuni-
yeti anlamında önemli bir faktör oluş-
turmaktadır. Dijital baskıyı konuşup da 
hız ve terminden bahsetmemek tabii 
ki mümkün değildir. Dijital demek hız 
ve aciliyet demektir. Diğer bilinen rotas-
yon ve baskı çeşitlerine göre çok daha 
hızlı ve görsel anlamda farkındalık 
yaratabilen baskı şeklidir.

POLYESTER ÜRÜNLERE BASKI
Dijital baskı denilince akla ilk 

olarak daha basit bir kurulum ve 
yatırım maliyeti olan süblime baskılar 
gelmektedir. Çok canlı ve hızlı servis 
verebilen bu baskı türü, sektörde hızlı 
bir şekilde büyümüş ve mevcut piya-
saya hakim olmuştur. Aynı zamanda 
nihai tüketiciye renk, canlılık, üç boyut 

Çahan Dijital
Yeni Yatırımlarla 2015’te
Büyümesini Sürdürecek

Çahan Dijital İşletme Müdürü Nuri Gençmen, “Çahan Dijital olarak bir baskı ve düz boya 
fabrikası olma yolunda yatırımlarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. 2015 yılının 
ikinci çeyreğinde rotasyon baskı ve ram ilave ederek baskı kapasitemizi arttırıyoruz. 

Bunlara ilaveten 2016 yılında da düz boya yatırımımız söz konusu olacak” dedi.
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anlamında örnekler sunmuş, albenisi 
olan ürünlerin ucuz ve hızlı bir şekilde 
markette yer almasını sağlamıştır. Bu 
sistem sadece polyester ürünlere baskı 
yapabilen bir teknik olmasından dolayı 
kullanım alanı olarak kısıtlı kalmıştır. 
Sarf malzemesi kağıt ve boyadan olu-
şan süblime baskı türü dışa bağımlı bir 
boya ve şimdi iç piyasada da üretilen 
kağıt ile de maliyetlerini minimize 
etmiştir. Polyester baskıda verimli olan 
bu baskı tekniğinin, ucuz olması ve 
hızından dolayı kalıcılık arz edeceğini 
düşünmekteyim. 

DOĞAL ELYAFA BASKI
Doğal elyafa dijital baskı tekniği 

daha çok sanayi ve alt yapıyı bünyesin-
de bulundurması gerektiren bir teknik-
tir. Pazardaki desen ve koleksiyonların 
çok çabuk tüketilmesi sezonların kendi 
içinde üç, bazen dört parçalı hal alması 
yüksek üretim metrajlarını daha az, 
fakat daha çok desen ve çeşitliliğe 
zorlamaktadır. Böyle olunca devreye 
dijital baskılar, girmekte zincir mağaza 
reyonlarındaki yerlerini hızlı ve artan 
bir oranla almaktadır. Dijital baskı özel-
likle çocuk giyiminde ön plana çıkmak-
tadır. Kullanılan pamuklu kumaşlar, 
ev tekstili ve giyim alanında çocuk-
ların izledikleri kahramanları güncel 
yaşam alanlarına taşımaktadır. Dijital 
baskı bayrak ve reklam sektöründe de 
etkili olmakta raporlama sisteminde 
herhangi bir kısıtlama olmamasın-
dan kaynaklı büyük görsel bayraklar, 
flamalar vb. gibi bir çok tasarıma imkan 
vermektedir. 

İÇ VE DIŞ PAZARDA ETKİN OLACAĞIZ
Çahan Dijital İşletme Müdürü Nuri 

Gençmen, gelecek ile ilgili önünü açık 

gördükleri dijital baskıya yatırımlarının 
süreceğini, kapasite atışlarının devam 
edeceğini belirterek şu bilgileri verdi: 
“Çahan Dijital olarak bir baskı ve düz 
boya fabrikası olma yolunda yatırımla-
rımıza ara vermeden devam etmekte-
yiz. Mevcut olan dijital baskı makine-
lerimize 2015 yılının ikinci çeyreğinde 
3.20 enli rotasyon baskı ve 3.40 eninde 
ram ilave ederek baskı kapasitemizi art-
tırıyoruz. Bunlara ilaveten 2016 yılında 
da düz boya yatırımımız söz konusu 
olacaktır. Bizim amacımız mevcut olan 
her türlü baskıyı en hızlı ve kaliteli ya-
parak gerek iç piyasa gerekse dış piyasa 
da söz sahibi olabilmektir. Bunu da 
bu yıl başı itibariyle almış olduğumuz  
ISO 9001 :2008 kalite belgemiz ile ifade 
ettiğimizi düşünmekteyim.” 

Maliyet ve müşteri memnuniyeti 
anlamında rotasyon ve dijital baskı 
işletmelerinin, kendi içerisinde tatlı 
bir rekabet oluşturarak daha kaliteli 
üretim yapmalarına olanak sağlayaca-
ğına işaret eden Gençmen, “Firmamızın 
yapmış olduğu yatırımlar gelecekte 
çalışanlarımızla birlikte daha sağlam 
temellere sahip bir işletme olacağımızı, 
müşteri taleplerinden ve memnuniyet-
lerinden belli etmektedir” dedi. 

SEKTÖRÜ ETKİLEYEN KONULAR
Nuri Gençmen, sektörün geleceği ve 

mevcut sorunlar konusunda da şunları 
söyledi: “Piyasa rekabeti sadece bizim 
sektörümüze ait bir enstrüman değildir, 
bütün işletmelerin uyması gereken 
piyasa şartlarının oluşturduğu rekabete 
Çahan Dijital de uymak zorundadır. 
İçinde bulunduğumuz şu anki durum 
özellikle dolar-euro paritesi, Akdeniz 
Çanağındaki belirsizlik, Arap Yarımada-
sı ve Orta Doğu’daki karışıklık, Rus pa-

zarlarındaki rublenin dolar karşısında 
devalüe olması; ister istemez Türkiye 
gibi sanayi alanında gelişmekte olan 
bir ülkeyi zora sokmaktadır. Doların 
aşırı değerlenmesi Batı ülkelerini Uzak 
Doğu’ya yöneltmiştir. Mevcut koşul-
larda Çahan Dijital olarak mevcut olan 
müşterilerimize en iyi şekilde servis 
sağlayarak, müşteri memnuniyetini ön 
plana çıkarmak ve maliyetlerimizi mev-
cut şartlara göre düzenlemek olacaktır. 

 
EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACIMIZ

Dijital, sektörün son teknolojiyi 
barındırması yanı sıra birçok prob-
lemi de içinde bulundurmaktadır. 
Bunların en başında sarf malzemeleri, 
yedek parça ve yetişmiş insan gücü 
gelmektedir. Kullandığımız makinele-
rin üreticiler tarafından kullanmamız 
gereken ve kullanmamamız gereken 
diye ayırdığı boyalar ve karşılığında 
bize vermiş olduğu garantilerin varlığı, 
bizi ister istemez yurtdışına bağımlı 
hale getirmektedir. Boyalarla uyumlu 
çalışan diğer ekipmanların makine 
üreticilerinin tekelinde olması sadece 
makineyi aldığımız firmadan tedarik 
edilebilmesi gibi etkenler de sektörün 
sorunlarındandır. Lojistik anlamda 
hiçbir yatırımı olmayan bu firmaların 
da, diğer yurt içinde faaliyet gösteren 
yabancı markalar gibi devlet tarafından 
belirli kriterlere uygun hale getirilme-
sini sağlamak (Örneğin; servis, yedek 
parça, boya zorunluluğu gibi) gerekir. 

Eğitilmiş insan gücü sektörün çok 
önemli eksiğidir. Eksik olan eğitimli iş 
gücünü sağlamak için organize sanayi 
bölgeleri yönetimlerine, belediyelere 
büyük görevler düşmektedir. Geleceğin 
baskı teknolojileri olarak gördüğü-
müz dijital baskı eğitimli iş gücünden 
yoksun bırakılmamalı en kısa zamanda 
gerekli önlemler alınmalıdır.”
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Temelleri 1989 yılında 
dokuma fabrikası olarak 
Muammer Acar tara-

fından atılan Beztaş, bugün 
grup olarak Beztaş Tekstil, 
Beztaş Pazarlama ve MCD 
Textile firmalarını bünyesinde 
bulunduruyor. Kuruluşun 
ardından zamanla içinde düz 
boya, rotasyon baskı, örme ve 
dijital baskı alanlarına yatırım 
yapılarak günümüzde entegre 
bir tesis haline gelindi. Beztaş 
Group, DOSAB ‘da faaliyet 
gösteriyor ve 300 kişilik bir is-
tihdama sahip… Eko-Tex katile 
belgesi sahibi firma, 30’dan 
350 grama kadar dokuma 
ve örme, düz boya ve baskılı 
kumaşlar üretip satıyor.

KULLANIM ALANI ÇOK GENİŞ
Beztaş Yönetim Kurulu 

Başkanı Muammer Acar, günü-
müzde çok geniş kullanım ala-
nına sahip dijital baskı ve yatı-
rımları konusunda şu bilgileri 
verdi: “Birçok materyale dijital 
baskı uygulanabiliyor. Kağıt, 
kumaş, deri, tahta, naylon, 
seramik, pasta, vinil vb. Dijital 
baskı makinelerinin çalışma 
prensiplerine bakıldığında, 
tek eksen baskı (single pas), iki 
eksen baskı (scan pas) ve üç 
eksen baskı (three dimension) 
görüyoruz. Üç eksen baskılar 
genellikle katı modellemede 
UV malzemelerle yapılır. 
Esasen biz, 2002 yılında Beztaş 
Tekstil Boya, Baskı, Apre 
Tesisi makine parkını faaliyete 
geçirdik. Gerek örgü, gerekse 
dokuma kumaşlarının terbi-
yesine imkan veren bir yapıda 
oluşturduk. Böylece her türlü 
dokuma ve örgü kumaşlarının 

ön hazırlığı, boyanması ve bas-
kısını gerçekleştirebiliyoruz. 
Baskı kabiliyetlerimiz, reaktif, 
ronjan, pigment, dispers, glit-
ter, gofre, devore…”

KABUL EDİLEBİLİR
SEVİYENİN BAŞINDAYIZ

Muammer Acar, tekstil 
sektöründe dijital baskının 
yerinin son beş yıldır kabul 
edilebilir seviyenin henüz 
başında olduğuna vurgu 
yaparak, “Tekstilin dijitali 
kabullenmesinin hızı arttıkça, 
makine üreticileri ve boya üre-
ticileri Ar-Ge’lerini hızlandırıp 
çözüme ve gelişime odaklı 
yeni projelerle, konvansiyonel 
baskının hala üstün olan bazı 
özelliklerini yakalayabilirler. 
Dijital baskının konvansiyonel 
baskıya göre üstün özellikleri 
oldukça fazladır. Bunlardan en 
önemlileri renk sınırlaması ol-
maması, fotografik desenlerde 
yüksek başarı oranı olması-
dır” şeklinde konuştu. Acar, 

“Gelişen ve değişen trendlere 
ve teknolojilere hızlıca uyum 
saplayıp, yeni fikirler üreterek; 
müşterilerimizi kaliteli ve 
hızlı servisle memnun etmeye 
çalışıyoruz” dedi.

Makine ve Boya Üreticileri
Ar-Ge’leri Hızlandırmalı!..

Beztaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Acar: Tekstilin dijitali 
kabullenmesinin hızı arttıkça, makine ve boya üreticileri Ar-Ge’lerini hızlandırıp, 

konvansiyonel baskının hala üstün olan bazı özelliklerini yakalayabilirler.
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AIT Dijital Baskı Sistemleri’nin 
CEO’su Hakan Özgür, şirketin 
kuruluş öyküsü ve bugününü 

şöyle anlattı; “Şirketimiz 1996 yılında 
bilgisayarlı desen tasarım sistemleri 
üzerine hizmet vermekteydi. Varyant 
yazılımları, desen tasarım programları 
ile birlikte baskılı kumaş üretimleri 
dijital ortama kaymaya başladı. Dijital 
tekstil baskı makinelerinin ilk çıktığı 
1999 yılında sektörün bu makinelerle 
daha hızlanacağı ve makinelerin yay-
gınlaşacağı konusundaki öngörümüz 
doğrultusunda şirketimizin ürünleri 
arasına dijital baskı makinelerini 
de ekledik. O günden bu güne 500 
adet makineye yazılım, teknik servis 
hizmeti, yedek parça ve boya konusun-
da hizmet vermekteyiz. Makinelerin 
yanı sıra firmamız tarafından üretilen 

Miracle Tekstil Yazılımları tüm işletme-
lerde kullanılıyor. Varyant yazılımı, rip 
yazılımı, üç boyutlu giydirme ve oto-
matik renk ayrımı yazılımları firmamız 
tarafından üretilmektedir.”

GEREKLİ TÜM DESTEĞİ VERİYORUZ
Dijital baskının, bilgisayar ortamın-

da hazırlanmış ya da aktarılmış bir 
desenin veya bir tasarımın dijital baskı 
makinelerinde kumaş ya da başka 
materyaller üzerine basılması işi oldu-
ğunu hatırlatan Özgür, “Biz her baskı 
grubundaki dijital baskı makinelerinin 
satışı dışında, makinelerin yazılımları, 
teknik servis desteği, boya ve yedek 
parça tedariği konularında hizmet veri-
yoruz. Kısaca dijital baskı sistemleri ile 
ilgili gerekli olan tüm desteği şirketimiz 
vermektedir” dedi.

15 YILDA HIZLI GELİŞİM OLDU
AIT CEO’su Hakan Özgür, dijital 

baskının gelişimi, potansiyelleri ve ge-
lecek öngörüleri konusunda da şunları 
söyledi: “Dijital baskı sektörü son 15 yıl 

Dijital Baskı Sistemlerinde Öncü AIT;
Entegre Hizmet Sunuyor

AIT Dijital Baskı Sistemleri’nin CEO’su Hakan Özgür: Dijital baskı makinelerinin satışı 
dışında, yazılımları, teknik servis desteği, boya ve yedek parça

tedariği konularında hizmet veriyoruz.

Hakan Özgür
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içinde çok hızlı bir şekilde büyümek-
tedir. Artık konvansiyonel üretimin 
yerini dijital baskı makineleri almakta-
dır. Numune baskı ile başlayan düşük 
hızdaki makineler yerini, günlük 10.000 
metrekare civarı üretim yapabilen bas-
kı makinelerine bırakmıştır. Bu gelişim 
yurt dışı ile rekabet şansını arttırmıştır” 
şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA
YÜKSEK HIZDA DİJİTAL BASKI

Yeni yazılım projelerinin yanı sıra 
Türkiye’de ilk defa AIT Showroom’da 
bulunan yüksek hızda dijital baskı 
makinelerine sahip olduklarını belirten 
Özgür, “Bir Japon üretimi olan makine-
miz, saatte 800 metrekare baskı hızına 
sahip. Bu makine üzerinde gerekli 
yazılım ve ar-ge çalışmaları tamamlan-
mış durumdadır. Dijital tekstil baskı 
sektöründe firmamız yaklaşık olarak 17 
yıldır hizmetini sürdürmektedir. Bilgi 
birikimi ve tecrübelerimizi aktardığımız 
dijital tekstil sektöründe firmamızı 
öncü firma olarak konumlandırabiliriz. 
Satış sonrası verdiğimiz desteklerimiz-
le, müşteri memnuniyetini ön planda 
tutarak bu konumumuzu sürdürmek 
firmamız için ön plandadır” dedi.

AR-GE ÇALIŞMALARI…
Tüm sektörlerde olduğu gibi reka-

betin oldukça fazla olduğu bir sektörde 
olduklarını belirten AIT CEO’su Hakan 
Özgür, “Firmamız her zaman önde 
olabilmeyi bilgi birikimine borçludur. 
Fakat AIT sadece alım-satım yapan 
bir firma değildir. Tüm yazılımlarımız 
Miracle adı altında firmamız tarafından 

üretilmektedir. Bu yüzden makinelerle 
ar-ge çalışmaları yapılarak gerekli renk 
profilleri ya da makine üzerinde yapı-
lacak değişiklikler konusunda firma-
mızda tüm geliştirmeler yapılmaktadır. 
Önemli bir konu daha teknik servis 
gücüdür. Firmamız bu konuda oldukça 
güçlüdür” şeklinde konuştu. Özgür, 
dijital baskı sistemlerinde yazılım, 
teknik servis, tecrübe ve bilgi birikimi-
nin çok önemli olduğuna işaret ederek, 
“Bu konulara dikkat edilmediği sürece 
üreticilerimiz sistemlerle ilgili sıkıntıya 
düşebiliyorlar. Sektörde makine alı-
nırken tüm bunlara dikkat edilmesini 
tavsiye ediyoruz” dedi.

Miyakoshi	Dijital	Baskı	Makinesi

Mimaki JV5

AIT Bilgisayar Sistemleri ve
Makine San. Ltd. Şti.
Kuruluş Yılı: 2001
Üretim Alanı: Tekstil Yazılımları
Ürettiği-Sattığı Ürünler: Miracle Varyant-Rip-3 
Boyutlu Giydirme-Otomatik Renk Ayrım
Dijital Baskı Makineleri ve sarf malzemeleri.
İstihdam: 24 kişi
Kalite Belgeleri: ISO 9001
Tescilli Markaları: Miracle Tekstil Yazılımla-
rı-Haks Dijital Baskı Makineleri
Grup Şirketleri: Haks Dijital Baskı Ürünleri A.Ş.

Tekstil Araştırmacıları Derneği 
(TEKSAD), tekstil baskıcılığı konu-
sunda eğitim programı düzenledi. 

TEKSAD Başkanı Ekrem Hayri Peker 
eğitimde yaptığı konuşmada, derneğin 
önümüzdeki dönem yapacağı etkin-
likler konusunda bilgilendirme yapıp, 
pazarlamanın önemine değindi. 

TEKSAD 2.Başkanı Dilek Uzatıcı da, 
tekstil sektöründe yöneticiler, tedarik-
çiler, makine üreticileri ve sektörde ile-
ride görev alacak tekstil mühendisliği 
bölümü öğrencilerine baskı konusunda 
ayrıntılı bir sunum yaptı.

Etkinlikte, tekstil baskıcılığının tari-
hi, boyarmadde, makine ve uygulama 
şekline göre baskı teknikleri, baskı 
kıvamlaştırıcıları ve pat sistemleri, 
baskı ile ürün çeşitliliği, konvansiyonel 
ve teknolojik tekstil baskı üretimi, baskı 
maliyet analizleri, maliyet düşürücü 
yöntemler üzerinde duruldu.

ÜRETİCİ NASIL FARK YARATACAK?
Uzatıcı, bir başka amaçlarının da 

baskıcılık mesleğini sevdirmek, ilgi 
uyandırmak, katma değeri yüksek 
ürünler üretebilmek için farklı yön-
temleri göstermek olduğunu söyledi. 
Uzatıcı, “Ürün çeşitliliği için hem kon-
vansiyonel hem de teknolojik tekstil 
baskı makinelerine ihtiyacın olduğu 
çok net. Dünyamızda globalleşme ile 
makine parkuru, teknolojik yatırım, 
boyarmadde ve kimyasal kullanımda 
neredeyse eşit şartlarda yarışan tekstil 
baskı üreticilerinin fark yaratmasında 
tek değer; üretim prosesinde gerçek-
leştirilecek mühendislik çalışmaları, 
desen, varyant ve tasarım farkındalık-
ları… Elbette hızlı müşteri servisi ve tek 
seferde doğru üretim mantığı…  Bunlar 
tekstil baskıcılığında üreticiyi, dünya-
daki rakiplerinin önüne geçirecektir. 
Bir bütün olarak algılanan tekstil 
baskı proseslerindeki tüm detaylar 
(Elyaf, kumaş, ön işlem, tasarım, desen, 
varyant, özel baskı yöntemleri, baskı 
uygulamaları, son işlem vb.) bu bakış 
açısıyla irdelenmeli ve geliştirilmelidir” 
şeklinde konuştu.

TEKSAD’dan
Tekstil
Baskıcılığı
Eğitimi
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SPGPrints Baskı Sistemleri Firma 
Yetkilisi Serdar Palavur, SPGP-
rints’in, 1947 yılında Hollan-

da-Boxmeer’de kurulmuş olan Stork fir-
masının devamı olduğunu belirterek şu 
bilgileri verdi: “Stork firmasının kökleri 
1868’li yıllara kadar dayanmaktadır. 
SPGPrints firması; merkezi hala Box-
meer’de olmak üzere dünya çapında 15 
adet üretim ve operasyon merkezlerin-
de faaliyet göstermektedir. Bunlara ek 
olarak dünyanın her yerindeki mümes-
sillikleri sayesinde satış ve satış sonrası 
destek ağına sahiptir. İlk rotasyon baskı 
şablonunun (1963) ve ilk dijital tekstil 
baskının (1986) mucididir.”

ROTASYON BASKIDA GLOBAL LİDER
Firmanın, tekstil ve grafik rotasyon 

baskı için entegre edilmiş çözümlerin 
global lider tedarikçisi ve hassas metal 
komponent üretiminin de global lideri 
olduğunu belirten Palavur, “Hızlı bü-
yümekte olan dijital baskı pazarına da 
giren ilk üreticidir. Firmamızın ticaret 
modeli; kararlı bir şekilde ağırlıklı 
olarak, tüketim malzemelerinin 
(rotasyon baskı şablonları, dijital baskı 
boyaları, hassas metal komponentleri) 
satış sonrası operasyonu ve ürünlerin 
yüksek teknolojik üretim ve araştırma-
sından oluşmaktadır. En ileri teknolojik 
‘Elektroformlama’ ve ‘Ar-Ge’ firmamızın 
DNA’sını şekillendirmektedir” dedi.

Serdar Palavur, dijital baskı sektörü-
nün gelişimi ve potansiyelleri konusun-
da ise şu bilgileri verdi; “Dijital baskı 
sektörünün tekstildeki gelişimi diğer 
sektörlere göre oldukça yeni sayılır. Biz 
SPGPrints firması olarak 1986 yılında 
ilk kez kumaşa dijital baskı yapan fir-
mayız. O tarihten bugüne kadar tekstil 
baskısında dijital baskının gelişmesi, 
diğer sektörlerdeki gibi hızlı olmadı. 
Bunun değişik nedenleri var; özellikte o 
tarihlerde üretilen baskı kafaları tekstil 
için çok uygun değildi ve boyaları yeni 
yeni gelişiyordu. Her değişik baskı kafa-
sı için değişik tiplerde boya üretilmesi 
ihtiyacı gelişmenin yavaşlamasına 
neden oluyordu. Zamanla piyasadaki 
mevcut dijital kağıt baskı makinelerin-

deki kafalara uygun boyalar yapıldıkça 
dijital tekstil baskı sektörü gelişmeye 
başladı. Fakat bu makineler farklı 
amaçlı makinelerden tekstile evril-
diği için, özellikle hızları konusunda 
düşük kalmaları, kumaşların kağıt gibi 
kullanılamaması, dijital tekstil baskı 
makinelerinin tekstil sektöründe ilk 
etapta üretim değil numune makinesi 
olarak kullanılmalarına sebep oldu.

SON 7 YILDA HIZLI SIÇRAMA OLDU
Zamanla yeni nesil daha büyük 

baskı kafalarının üretilmesi, daha 
hızlı dijital baskı makinelerinin 
üretilmesine ve bu makinelerin tekstil 
sektöründe üretim makinesi olarak 
kullanılmasına sebep oldu. Bu şekildeki 
hızlı gelişmeler (son 7 yılda) artık 
dijital tekstil baskısının, konvansiyonel 
baskıya göre daha çok pay almasını 
sağladı. Tabi ki, bu değişimin tek sebebi 
dijital baskı makinelerinin hızının 
artması değil, tekstil sektöründeki 
müşteriye hızlı servis verme ihtiyacı, 
daha çevreci çözümlere duyulan 
ihtiyaç; bu tip makinelerin ve 
boyaların daha ivmeli gelişmesine 
sebep oldu. Benim düşüncem, hızları 
ve yapabilirlikleri hızla artan dijital 
tekstil baskı makineleri yakın gelecekte 
büyük oranda konvansiyonel tekstil 
baskısının yerini alacaktır. Türkiye bu 
konunun lider ülkesi olmaya namzettir.

SPGPrints
2015’te Yeni Makine ve 

Boyaları Piyasaya Sürüyor
Dijital baskı sektöründe makine ve boya üretimi yanında satış sonrası hizmetiyle öncü 

firmalardan olan SPGPrints, 2014’te ön gösterimini yaptığı yeni nesil dijital tekstil 
baskı makineleri ve boyaları ile 2015 yılında fark yaratmaya hazırlanıyor.

Serdar Palavur

SPGPrints	PİKE	Dijital	Tekstil	Baskı	makinesi	2015	Milano	ITMA’da	sergilenecek.
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ITMA’DA YENİ MAKİNE VE BOYALAR
SPGPrints Baskı Sistemleri Firma 

Yetkilisi Serdar Palavur, “Dijital tekstil 
baskı sektörü için, üretimine devam 
edilen ve 2014 yılı sonu ön gösterimi 
yapılan ve 2015 yılı Kasım ayında 
gerçekleşecek olan ITMA fuarında sergi-
lenerek satışa sunulacak olan yeni nesil 
yüksek hız ve yüksek kalitede baskı 
yapabilen ‘Single Pass’ ve ‘Scanning’ 
teknolojiye sahip dijital baskı makine-
leri ve o makinelerde kullanılabilecek 
yeni nesil boya projelerimiz mevcuttur.
Ayrıca piyasadaki mevcut ‘Kyocera’ 
baskı kafalarına sahip ‘Scanning’ 
teknolojili dijital tekstil baskı makine-
lerinde kullanılmak üzere, renk kalitesi 
yüksek yeni nesil ‘Nebula HD Reaktif’ 
ve ‘Nebula Dispers’ boyalarımızın 2015 
yılı itibarıyla satışına başlanmıştır. 
Bunların dışında; dijital grafik baskı 
sektörü için, yüksek hız ve kalitede 
baskı yapabilen yeni nesil ‘Single Pass’ 
teknolojisine sahip dijital baskı makine-
sinin ve boyalarının Ar-Ge çalışmaları 
devam etmektedir” dedi.

PİKE’NİN TANITIMI YAPILDI
Hızla gelişmekte olan dijital tekstil 

baskı sektörü için, üretimi devam eden 
ve yeni nesil baskı kafalarına sahip, 
yüksek hız ve kalitede baskı yapan 
‘Single Pass’ teknolojisine (Archer) sa-
hip ‘Pike’ adını verdikleri dijital tekstil 
baskı makinesi konusunda da Palavur 
şu bilgileri verdi: “Pike’nin prototipinin 
ilk ön gösterimini 2014 yılının Aralık 
ayında Hollanda’daki merkezimizde 
gerçekleştirdik. Bu ön gösterime; 
dünyanın lider tekstil baskı firmaları 
eşlik etti, çok olumlu tepkiler aldı. Pike, 
halihazırda piyasadaki rakiplerine göre 
yepyeni ve üstün özelliklerle donatıl-
mıştır. Archer adını verdiğimiz yeni 
nesil teknoloji SPGPrints patentli olup 
yüksek kalitede (1200 dpi), yüksek hız-
da ve düşük maliyette yıllık 4-5 milyon 
metre baskı yapabilme kapasitesine 

sahiptir. Özellikle geliştirilmiş olan yeni 
baskı kafası devrim niteliğindedir ve 
mevcut konvansiyonel ve dijital baskı 
işlerini farklı bir boyuta taşıyacaktır. 
Artık Pike sayesinde rotasyon tekstil 
baskısı, dijital tekstil baskısı ile yer 
değiştirmeye başlayacaktır.

2015’TE DENEME ÜRETİMİ YAPACAK
Pike, 1800 mm-3200 mm eninde ve 9 

renge kadar Reaktif/Dispers/Asit baskı 
yapabilecektir, yeni nesil boyaları ta-
rafımızdan geliştirilmiştir. Tüm kumaş 
giriş ve çıkış aparatları, baskı blanketi, 
kurutucusu bu makine için yeni ve özel 
olarak geliştirilmiş olup tüm kumaş 
tiplerine ve boya tiplerine uygun 
olacaktır. Pike, 2015 yılının Haziran 
ayında deneme üretimlere başlayacak 
olup, arzu eden müşterilerimiz için 
kendi kumaşlarına kendi desenleriyle 
birlikte deneme baskıları yapılacaktır. 
Kasım 2015’te Milano’da gerçekleşecek 
olan ITMA fuarında da Pike sergilene-
cek olup satışa sunulacaktır. Ayrıca 
Pike için uygun, aynı kalitede ve düşük 

kapasiteli numune baskı yapabilen 
aynı baskı kafalarına sahip ‘Scanning’ 
teknolojili dijital tekstil baskı makinesi 
de ITMA fuarında olacaktır.”

Serdar Palavur, firmalarının gelecek 
projeksiyonu açısından da şu değer-
lendirmeleri yaptı: “Firmamız; dijital 
tekstil baskı makinesi ve boyasını, 
dijital grafik baskı makinesi ve boyasını 
kendisi yapabilen yegane firma duru-
mundadır. Yakın gelecekte makine hem 
boya konusunda lider olma hedefin-
dedir. Geçmişten gelen konvansiyonel 
tekstil baskı konusundaki birikimleri-
miz, sektördeki tanınırlık ve güvenir-
liğimiz, kaliteye vermiş olduğumuz 
önem, satış sonrası destek gücümüz, 
bütün dünyadaki satış ağımız bizi 
sektörün lideri yapacaktır.”

SPGPrints	Dijital	Baskı	Boyaları SPGPrints Rotasyon Baskı şablonları

SPGPrints Rotasyon Baskı Makinesi

SPG Prints
Kuruluş yılı: 1947
Üretim alanı: Tekstil Baskı Makineleri ve 
tüketim malzemeleri. Grafik Baskı Makineleri 
ve tüketim malzemeleri. Hassas metal kom-
ponent (Dijital baskı kafası komponentleri 
vb.) ürünleri.
Ürettiği-Sattığı Ürünler: Rotasyon tekstil 
baskı makineleri, rotasyon tekstil baskı 
şablonları ve kimyasalları, rotasyon tekstil 
şablon gravür makineleri ve ekipmanları, 
tekstil desen tasarım yazılımları, şablonlu 
tekstil kaplama makineleri, dijital tekstil 
baskı makineleri, dijital tekstil baskı boyaları 
ve RIP yazılımları. Şablonlu etiket ve duvar 
kağıdı baskı makineleri, etiket ve duvar ka-
ğıdı baskı şablonları, rotasyon grafik şablon 
ve kalıp gravür makineleri, dijital etiket ve 
duvar kağıdı baskı makineleri, dijital grafik 
baskı boyaları. Hassas metal komponentleri.
İstihdam: 1.300 kişi
Ciro 2014: 200 milyon Avro
Kalite belgeleri: ISO 9001, ISO TS16949, ISO 
14001, OHSAS 18001
Grup şirketleri: SPGPrints B.V., SPGPrints 
Austria Gmbh, STOVEC Industries Ltd., 
SPGPrints Brasil Ltda., SPGPrints America 
Inc., SPGPrints Printing Systems Wuxi Co.Ltd., 
SPGPrints Baskı Sistemleri Tic.Ltd.Şti., SPGP-
rints Pakistan Ltd., SPGPrints Mexico S.A. De 
C.V.,VECO,VECO USA Inc.,TECAN.
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En Yaratıcı ve En Yenilikçi 
Kumaş Trendleri ve

2016 İlkbahar-Yaz Ürünleri

Uluslararası moda endüstrisinin 
güçlü desteği “Premiere Vision” 
10-12 Şubat 2015 tarihlerinde 

Paris’te gerçekleştirildi. Fuarda “Pre-
miere Vision Fashion Team” tarafından 
en yaratıcı ve yenilikçi kumaş trendleri 
olarak belirlenen 2016 İlkbahar-Yaz 
ürünleri sergilendi.

120 ÜLKE, 58 BİN ZİYARETÇİ
Fuar, Şubat 2014’e göre yüzde 5’lik 

bir düşüşle yüzde 73’ü uluslararası 
olmak üzere 120 ülkeden gelen 58 bin 
443 ziyaretçiyi ağırladı. Bu düşüşün 
nedeni olarak, ekonomik ve politik se-
beplerinden dolayı Rus ziyaretçi sayısı 
ve eşzamanlı gerçekleştirilen New York 
Fashion Week nedeniyle Amerikalı 
ziyaretçi sayısındaki düşüşle açıklandı.

Ziyaretçi katılım oranları; Fransa 
yüzde 27, İngiltere yüzde 13, İtalya 
yüzde 12, İspanya yüzde 6, Almanya 
yüzde 5, Türkiye yüzde 4, Amerika 
yüzde 3, Belçika yüzde 3, Japonya yüzde 
3, Hollanda yüzde 2. 

Sektörde anahtar bir ülke olmasına 
rağmen Türkiye’den katılım 2 bin 200 
ziyaretçi sayısı ile geçen sezonlara göre 
biraz daha zayıf oldu. Bu durum Tür-
kiye’nin, Rusya’nın önde gelen ticaret 
ortağı olması ile ilişkilendirildi.

RAKAMLAR, FİRMALAR…
Fuarda toplam 1.793 katılımcı yer 

aldı. Katılımcılardan 726 kumaş, 35 
örgü giyim, 39 iplik ve lif üreticisi ürün-
lerini sergilediler. Toplamda 752 firma 
ile İtalya ve 235 firma ile Fransa’dan 

sonra, 118 katılımcı ile Türkiye 3. en 
yüksek katılımı sağlayan ülke oldu.

Her sezon olduğu gibi bu sezon da 
sergilenen 6 farklı organizasyonla ziya-
retçiler, Premier Vision kumaş bölümü-
nün yanı sıra, tasarım, aksesuar, deri, 
üretim ve iplik bölümlerini de ziyaret 
etme fırsatı buldular. Kumaş bölümün-
de bu sene daha geniş alana yayılan 7 
moda forumu yer aldı. 

2016 İLKBAHAR-YAZ SEZONU…
2016 İlkbahar-Yaz sezonu dokunsal, şi-

irsel ve hissel bir sezon; ferah ve enerjik, 

çiçekli ve meyveli bir sezonun zevkle ta-
dına varılıyor. Bu sezon, modayı düzene 
karşı gelmeye ve değişmez kimliklerden 
uzaklaşmaya davet ediyor, spora daha 
bir coşkuyla dalmayı sağlıyor, erkek 
giyim ve günlük giyimi kıvraklıkla birleş-
tiriyor, ham görünüşleri derinleştiriyor 
ve silüetlerin parlak, patlayan renklerle 
çiçek açmasını sağlıyor. Hikayelerde 
sezonun en etkili renkleri ve anahtar ku-
maşları ile birlikte temel moda yönelim-
leri ve teknik özellikler sunulmuş. Özde, 
harekette ve bollukta anlamlarına gelen 
3 farklı moda hikayesi oluşturulmuş.

Premiere Vision Paris Fuar İzlenimleri...
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IN ESSENCE…
Vurgulanan özellikler; Basit yapı-

landırma, minimal spor giyim ve lüks 
giyimin hibrit kullanımı, dokuların 
zenginliği, dokunsal yapılar, ilkel bir 
zenginlik ile uzun ve yalın şekiller, özlü 
katlamalar, ilkel sarmalar, sahte ikiz 
birleşimler, dekorasyon.

Çift yüzlü dokumalar, güderi efektli 
patlayan polyesterler, hacimli sandviç 
örmeler, keten görünümünde etamin 
dokumalar, esnek ve yumuşak plastik 
görünümünde kaplamalı veya desen 
baskılı kumaşlar, satenler ve danteller 
yer alıyor. Örme ve saten kumaşlar-
da çok yumuşak ve lisalı tuşeler ön 
planda.

Dekoratif olarak; etnik kabanlık 
yünlü kumaşlar, şantuklu havası ka-
zandırılmış lurex ipliklerin kullanıldığı 
kumaşlar ve rafya iplikler kullanılan 
hasır dokumalar yer almış.

Bu hikayede doğal liflerin önemli 
bir yeri var. Ketenlerde dökümlülük 
ağırlıkta fakat stabil diri tuşelere de 
rastlanıyor. Çoğunluğu pamuklu/doğal 
görünümlü dokumalarda diri bir tuşe 
ile sıçrama efekti sağlanmış. Arada 
transparan görünümler de yer alıyor.

Seyrek örgülü triko ile ince merseri-
zeli süprem laminasyonu, file üzerine 
lazer kesim denim işlemeleri, gofre 
efektli polyester kumaşın ince dokuma 
kumaşa laminasyonu ile elde edilen 
krep görüntüsü katılımcıların incelediği 
kumaşlar arasında.

IN MOTION…
Vurgulanan özellikler; vücudu 

saran esneklik, 3 boyutlu kesimler, yeni 
bir atletizm ile şık görünümler, sportif 
ruha daha samimi bir yaklaşım, tekno-
lojiyi daha kişisel katma değer olarak 
görmek, dinamizm, konfor ve baştan 
çıkarıcı bir virtüöz dengesi içinde mutlu 
olmak, dinginlik ve canlılık arasındaki 
denge.

Enerjik ince kumaşlar: Genel olarak 
pamuk, pamuk/polyester ve pamuk/po-
liamid bezayağı dokumalar yer almış. 

Yüzde 100 silinebilir pamuklu kumaş-
larda yüzeyi lisalı tencel tuşesinde 
kağıt efektinin yanı sıra parlaklık da ön 
planda. Parlaklık, kalandırlı chintz ap-
reler ile veya dokumada parlak sentetik 
iplikler ön yüzeyde bırakılarak sağlan-
mış. Bazı kumaşlarda dokuma tekniği 
ile devore efekti verilerek transparanlık 
oluşturulmuş, lurex ipliklerin kullanıl-
ması ile ara ara ışıltı verilmiş.

Sentetik dokunuş: Kumaşlar çift 
yüzlü lamine kaplamalı gibi görünüyor 
fakat bu özellik konstrüksiyon ve apre 
ile sağlanmış. İnce kumaşlarda sentetik 
iplik kullanılan yüzeye sıcak kalandır 
yapılarak parlak membran tuşe efekti 
verilmiş. Trençkot tarzı polietilen doku-
malarda yüzeyde plastik bir kaplama 
gibi kayganlık sağlanmış “easy-care”. 
Polyester ince montluk kumaşlara 
kalandırlı şeffaf poliüretan kaplamalar 
dikkat çekiyor. Sert teflon görünümlü 
dokumalar “waterproof” su geçirmezlik 
özelliği ile ön planda.

Satenler: İlgi çeken uygulama; şeffaf 
membran kaplama ile paper touch efek-
tinde, “water-repellent” ve “windproof” 
özellik sağlanmış.

Laminasyonlar & Üç Boyut: Ör-
me-örme, dokuma-dokuma, dantel-dan-
tel, kumaş-dantel laminasyonları ve 
arası dolgulu hacimli kumaşlar yer 
alıyor. Çok ince kumaşların da laminas-
yonu mevcut. Bunun yanında çift katlı 
dokuma ile iki yüzü farklı desen elde 
edilen pamuklu “çift yüzlü” kumaşlar-
da “easy-care” ve “anti-UV” özellikler 
sağlanmış. Arası sünger laminasyonlu 
neopren benzeri kumaşlar, esnek 
sandviç veya laminasyonlu yumuşak 
3 boyutlu örme kumaşlar “waterproof” 
ve “easy-care” kodları ile yer almış. 
Dikkat çeken başka bir uygulama ise, 
tül ve ince pes kumaşa aynı anda baskı 
yapılarak eğlenceli bir görünüm elde 
edilmesi.

Pikeler: Dokuma pikeler ve pike 
görünümlü yumuşak tuşeli örme 
kumaşlar yer almış. Bornoz-sabahlık 
tarzı pike kumaşların bazılarında “high 
resistance” özelliği vurgulanmış.

Kıvrımlı yoğunluk & Esneklik: 
Dolgun ve diri tuşeli ipek ve tencel 
görünümlü kumaşlarda sıçrama efekti 
sağlanarak kırılma özelliği geliştirilen 
dokumalar dikkat çekiyor.

Görkemli parıltılar: Genelde ku-
maşların tek yüzleri parlak tek yüzleri 
mat. Plastik tuşede tek yüzü hologramlı 
örmeler veya tek yüzü saten dokuma-

lar… Lurex iplikler ile hem dantellerde 
hem de kumaşlarda 3 boyutlu desenler 
oluşturulmuş.

Altın & Keten: Dokuma veya örme 
keten kumaşların altın-bakır renklerde 
kombinasyonları yer alıyor. Dokuma-
dan sağlanan arka yüzü keten ön yüzü 
saten gibi parlak çift yüzlü kumaşlar 
veya arka yüzü keten ön yüzü açık altın 
iriodin kaplamalar… Bakır rengi iplikle 
desenlendirilmiş danteller ve non de-
nim kumaşa yapılan açık mavi iriodin 
simli kaplama da ilgi çekiyor.

IN ABUDANCE…
Vurgulanan özellikler; dolgunluk, 

nefes alabilirlik, vücudu tüm ağırlık-
lardan kurtarmak, şeffaflık ve sınırsız 
bolluk, katmanlı-hacimli görünümler, 
dekorasyon, soğukkanlı-kabarcıklı 
ve hafif fütüristik bir modayı hayal-
de yaratmak, kırmızı halı veya şehir 
giyim tarzına yaz ruhu aşılamak, erkek 
giyimine taze bir bakış, şiirsel ya da 
deneysel fantezi, iştah açıcı meyve ve 
çiçekler.

Taç yaprağı dokunuşu: Ön yüzü ten-
cel tuşesinde veya şeftali tüyü efektin-
de olan oldukça dökümlü kumaşlarda 
cupro, tencel, pamuk ve polyester kulla-
nılmış. Pamuklu/merserize kumaşlarda 
apre uygulamasına ek olarak lisa ve 
kalandır kullanılarak dolgun bir tencel 
tuşesi sağlanmış. Üst giyim için viskon 
kumaşlar ise ipeksi tuşeye sahip. Bu ku-
maşlarda “easy-care”, “stain-resistan-
ce”, “water-repellent” ve “antibacterial” 
performans kodları sık kullanılmış.

Su iticilik: Kaplamalı veya çift yüzlü 
lamine ince kumaşlarda “waterproof”, 
“easy-care”, “anti-UV” özellikler sağlan-
mış. Güderi görünümlü patlayan pol-
yester kumaşların arka yüzlerine renkli 
membran laminasyonu ilgi çeken bir 
uygulama idi. Tüm bunların yanında 
membran lamine edilmiş gibi görünen 
fakat sadece çift yüzlü örme kumaş-
larda fular aplikasyonu ile su iticilik 
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sağlanmış. Termal ve rüzgar geçirmez 
özelliğe sahip paraşüt kumaşlar ise flok 
baskı ile desenlendirilmiş.

Krep görünüm: Jakar veya lycra 
ile gofre efekti verilmiş ince krep 
görünümlü dokumalar, önü krep 
arkası saten kumaşlar, dökümlülüğü 
oldukça iyi fakat crispy tuşede krep 
jorjet dokumalar veya kağıt tuşesinde 
gofre efekti sağlanmış ince pes/nylon 
kumaşlar yer almış.

Ekose & Parlaklık: Dokuma ile ön 
yüzünde parlaklık sağlanmış, arada 
lurex iplikler kullanılarak ışıltı verilmiş 
kumaşlar, parlak kaplamalar yer alıyor. 
Kareli-ekose desenlerde lurex kullanıl-
ması, dantellerde bile ekose desen bas-
kısı dikkat çekiyor. Paraşüt kumaşlarda 
alüminyum varak kaplama, örme veya 
dokuma kumaşlarda iriodin kaplama-
lar kullanılmış.

Lazer kesim & Transparanlık: 
Neopren ve poplin kumaşlara 
lazer kesimler ile şekil verilmiş. Dış 
yüzeylerde kullanılacak lazer yakmalı 
örme kumaşta şeffaf laminasyon 
yapılmış. Lazer kesimli suni deri, tül 
kumaşa lamine edilmiş. Dokuma 
veya örgü yapısından transparan 
görünümler sağlanmış. İnce nylon 
yağmurluk kumaşlarda transparan 
görünümler sağlanmış ve şeffaf 
kaplamalar yapılmış.

3 boyutlu görünüm: Kaneviçe 
işlemeler, hacimli ipliklerin kullanıldığı 
tüvitler, çift plakalı sistemde bağlantı 
iplikleri ile 3 boyutlu bir yapı 
sağlanan sandviç örmeler, havlu-
bukle oluşturma tekniği ile 3 boyutlu 
dokumalar ve jakarlı hacimli kumaşlar 
yer alıyor.

Botanik: Döşemede ve perdelik-
te kullanılan teknikler ince giysilik 
kumaşlarda kullanılmış. Brode, nakış 
veya dokumadan 3 boyutlu çiçek 
desenleri oluşturulmuş. Dantel ve 
brodelerde desenler rotasyon baskı ile 
veya renkli iplikler ile canlandırılmış. 

İpek dokunuşu: İpek veya ipek 
görünümü ve tuşesine sahip kumaşlara 
rotasyon veya transfer baskı ile floral 
desenler basılmış. İpek veya merserize 
pamuklularda dijital baskılara da yer 
verilmiş.

Hibrit: File-arada nefes alabilir 
membran -yüzeyde polyester montluk 
kumaşlar yer almış. Su iticilik, hızlı 
kuruma ve nefes alabilirlik özellikleri 
ön planda. Dantel ve kumaş laminas-
yonları da sık kullanılmış.

OUTER & OVER…
Bu bölümde vurgulanmak istenen 

ceketler, takımlar, pantolonlar, jeanler, 
trençkotlar, parkalar, montlar ve diğer 
uzun kollu giysiler için hem fantezi 
hem sade (pamuklu, keten, yünlü ve 
sentetik) iplikler kullanılmış. Takımlar, 
tüvitler ve kompak örgüler şık veya 
gündelik.

YAZ MONTLARI,
TRENÇKOTLAR, CEKETLER

Dekor etkileri: Yüksek tasarım 
rustikliği, ağırlık, kalın iplikler ve geniş-
letilmiş dokular… Dikkat çekici hasır 
dokumalar, sadeleştirilmiş desenler 
ve motifler, döşemelik kumaşlardan 
esinlenilen jakarlar, kilim-paspaslar-
daki çizgilere sahip kumaşlar ve havlu 
benzeri tüvitlere yer verilmiş.

Ekstra ağır: Yoğun pamuklular, 
düz ya da inişli çıkışlı ve buruşuk full 
lycralı keten kanvaslar, kalın keten 
pikeler, bavul sitili düz dokular, güçlü 
sentetikler ve süet görünümler yer 
almış. Seyrek hasır keten dokumalarda 
atkı iplikleri olarak rafya kullanılması 
ilginç bir ayrıntı idi. Patlayan polyester 
süet efektli örme kumaşlarda gözlenen 
uygulamalar ve performans özellikleri; 
ezme yöntemi ile desenlendirme, tek 
tarafına peluş kumaş laminasyonu, la-
zer kesimler, “garment washable”, “an-
ti-UV”, “water-repellent” ve “easy-care” 
performans kodları.

Parlak yüzeyler: Ceketler için keten 
dokuma üzerine varak görünümlü 
altın sarısı simli kaplamalar, bezayağı 
kumaşa folyo parlaklığında hot melt 
kaplama, parlak transfer kaplamalar 

kullanılmış. Örme kumaşlara metalik 
transfer kaplamalar, simli iriodin kap-
lamalar, kapitone kumaşa mavi metal 
transfer kaplama uygulanmış.

Hacimli kıvrımlar: Neopren veya 
neopren görünümlü kumaşlarda köpük 
gibi hacimli tuşeler sağlanmış, transfer 
kaplama ile parlak deri veya simli 
görünüm kazandırılarak farklılık yara-
tılmış. Neopren görünümlü polyester 
örme kumaş & pamuklu örme kumaş 
laminasyonu veya arasına sünger 
yerleştirilen kumaş laminasyonları gibi 
yapıştırmalar da yer alıyor.

Çift taraflı dokumalar ile de oldukça 
hacimli yapılar elde edilmiş. Örme 
veya dokuma kumaşlarda şişirilmiş 
pofuduk pikeler, kapitoneler ve gofre 
efektleri, şık spor görünüm yakalamak 
için ise file ve ağ örgüler kumaşlara 
yapıştırma olarak kullanılmış. Arala-
rında dolgu bulunan hacimli parlak 
fileler de yer alıyor. Kapitoneler ve çift 
taraflı dokumalar su iticilik özelliği ile 
desteklenmiş.

Outer-layer fantezisi: Tek renkli 
süslü jakarlar veya geometrik kapito-
neler. Ceketlik kalın krep kumaşlar, sık 
dokunmuş pike kumaşlar ve üzerinde 
resim gibi büyük çiçek baskılı rustik 
ince kanvaslar yer almış. Pamuklu veya 
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polyester karışımlı tek yöne esneye-
bilen pike kumaşlarda tuşeler sert ve 
diri. Ceketler için yün ve pamuklular bir 
arada kullanılmış; ön yüzü pike arkası 
süprem “çift yüzlü” kalın veya yumu-
şak tuşeli ince kumaşlar…

Rengarenk inceli kalınlı şantuklu, 
ara ara parlak fantezi veya lurex iplik-
lerin kullanıldığı ceketlik ve kabanlık 
tüvit kumaşlar ön planda sergilenmiş. 
Dokuma gibi görünen, ön yüzü tüvit gö-
rünümlü örmeler hem tek başına hem 
de farklı kumaşlara yapıştırma olarak 
kullanılmış.

TAKIM ELBİSELER VE PANTOLONLAR
Şık ketenler: Mükemmel bir şekilde 

işlenmiş keten-yün karışımları, bulanık, 
güç algılanabilen renkler ve materyal 
titreşimleri… Bu kısımda indigo veya 
farklı renklerde ketenler kullanılmış.

Parlak iplikler ile bahsedilen titre-
şim parlak iplikler ile yaratılmış. Soğuk, 
diri tuşeli ekose desenli ketenler dikkat 
çekici, dokumadan sıçrama efekti veri-
lerek kırışması daha zor hale getirilmiş. 
Yine ceketler için kaygan tuşeli sıçrama 
efektli indigo veya önü ve arkası farklı 
renklerde dökümlü keten kumaşlar yer 
almış. Bayan giysileri için ince keten 
kumaşlarda farklı tutumlar sağlanmış; 
vakslı, yumuşak, krep dokunuşu, saten 
kayganlığı veya esnek.

Yapılandırılmış yalınlık: Elastik bir 
dokunuşa sahip pamuklu veya yünlü 
sıkı ince kumaşlar, sade ve diri tuşeli 
tiftik yünlü (moher) kumaşlar, tülbent 
gibi seyrek dokumalı parafin kaygan-
lığında dökümlü ince yünlüler, mikro 
fantezi dokumalar, hasır dokumalar, 
pamuk veya yün pike dokumalar 

kullanılmış. Pike dokumalarda mumsu 
tuşe ve sıçrama efekti yaratılmış. “mo-
no-stretch” ve “bi-stretch” performans 
kodları ile sergilenen elastik kumaş-
ların bazılarında hızlı kuruma özelliği 
“fast drying fabric” dikkat çekiyor.

Gizli Fantezi: Bu kısımda örme ve 
dokumalar yer alıyor. Filigranlı pencere 
camı ekoseler, mini ekoseler, kare doku-
malı keten veya pamuklu ince havluluk 
bez şeklinde renkli kumaşlar ön planda. 
Ceketler için keten veya pamuklu 
tamamen indigo renkler ile oluşturulan 
ekoseler de oldukça moda. Baskı, jakar 
ve armürle değişik tekstürler yaratıl-
mış. Kuşgözü dokuma sık kullanılan 
bir desen. Pantolonlar için geometrik 
baskılar veya renkli jakarlar kullanıl-
mış. Örme ceketler için ön yüzü parlak 
arkası mat veya iki yüzü farklı renkte 
pamuklular, dokuma benzeri pamuk 
polyester karışımı sıkı örmeler “easy-ca-
re” performans kodu ile sergilenmiş. 

ELBİSELER VE BAYAN PANTOLONLARI
Pütürlü canlılık: Çok küçük pütür-

lülüğe sahip dokuma ile oluşturulmuş 
gofre görünümlü veya krep kumaşlarda 
diri bir tuşe ve sıçrama efekti (yay gibi 
dökümlülük) sağlanmış. Daha çok vis-
kon, sentetik veya pamuklu karışımlar 
ağırlıkta. Kırışık görünümler ön planda. 
Sentetik tuşenin yanında tencel veya 
şeftali tüyü efekti verilmiş süet benzeri 
tuşeler de kullanılmış.

Çiçekli doğallık: Keten/viskonlarda 
ultra hareketli bitkisel bir dökümlülük 
söz konusu. Yine dökümlü modal veya 
modal/pes karışımları ön planda. Streç 
karışımlar hareketin rahatlığı için 
önemli.

Esnek giydirme: Streç örme kumaş-
lar, sık dokunmuş ve sıçrama efektinde 
akıcı krep kumaşlar yer alıyor. Tek yüzü 
krep tek yüzü saten dokumalar da göze 
çarpan bir detay. İpeğin yanı sıra sente-
tik hacimli petek dokumalar da ipeksi 
yumuşaklığa sahip ve “mono-stretch” 
“bi-stretch” performans kodlarıyla yer 
almış.

Astarlar: Hem erkek hem de bayan 
takım elbiseler için özenle dokunmuş 
astarlar, armürle oluşturulmuş mikro 
motifler yer alıyor. Polyester astarlarda 
düz satenlerin yanı sıra kendinden ja-
karlı veya baskılı desenler “easy-care”, 
“eco friendly finishing” ve “breathing” 
performans kodları ile kullanılmış.

DENİM VE CASUAL GİYİM
Bitkisel incelik: Hatalarından arındı-

rılmış denimler, çok ince nopeler, gevrek 
dokunuşta keten karışımlarının yanı 
sıra indigo ince keten ve pamuklularda 
tuşeler yumuşak. İndigo saten dokuma 
ile de hafif parlaklık dikkat çekiyor.

Örme rahatlığı: Elastik yumuşaklığa 
sahip indigo kumaşların arka yüzleri 
iki iplik görünümünde. Taç yaprağı 
dokunuşunda cupro ve tencel kumaşlar 
“easy-care” performans kodu ile yer 
almış. Örme veya dokuma, arasında 
dolgu ipliği yer alan indigo kapitoneler, 
dokuma denim&kalın örgü laminas-
yonları da yer alıyor. Bu şekilde yüzey-
de kırışıklık efekti sağlanabilmiş.

Doğal: Organik bir temanın hakim 
olduğu bu bölümde ekrular ve sofistike 
beyazlar ile karışımları, kanvas kap-
lamalar, esnek keten ve pamuklular, 
sağlam dimi dokumalar yer alıyor. Ten-
cel tuşesinde oldukça elastik matweiss 
görünümlü efekt verilen beyaz non 
denim kumaş çok fazla ilgi gördü.

Maskelenmiş apreler: Sakızımsı, 
opak kaplamalar, cilt gibi pürüzsüz, 
mora çalan overdye uygulamalar, yü-
zeyler metal ile tozlandırılmış… Vakslar 
takım elbiselik ve fantezi kumaşlarda 
gün ışığına çıkıyor.

GÖZE ÇARPAN WASH&DYE EFEKTLERİ
• Kırmızı keten ve pamuklu non 

denimlerde beyaz kapalama sonrası taş 
yıkamanın verdiği kırçıllı görüntüler,

• Pamuk saten kumaşta parlak 
membran tuşesinde ele gelmeyen yağlı 
efektte kaplama,

• Siyah lisa efektli tuşeye sahip 
pamuk saten üzerine patlıcan moru 
kaplama,
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• Polyester pamuk karışımı kumaşla-
ra iriodin ile verilen ışıltılar,

• Pantolonluk kumaşta yumuşak 
tuşeli iriodin alüminyum gri kaplama,

• Kullanılmış parlaklığa sahip deri 
görünümlü kaplamalar,

• Lastik gibi bir deri görüntüsü sağla-
yan ince stabil köpük kaplamalar,

• Takım elbiselik chintz efektli yün 
kumaşlarda çok kaygan tuşeli siyah 
baskılar,

• Yeşil non denim veya indigo denim 
kumaşlara yapılan yıkama dayanımlı 
deri görünümlü parlak veya mat siyah 
kaplamalar,

• Renkli pantolonlar üzerine yapılan 
kaplama ve enzimatik taş yıkamalar,

• Bezayağı pamuklu ince kumaş-
larda yağlı ve şeffaf görüntü veren 
kaplama yapılmış.

• Parlak veya mat yağlı görünümler 
yer alıyor.

• Barbour efektli su iticilik özelliğine 
sahip kumaşlar; bezayağı pamuklu do-
kumalara parlak soğukluk hissi veren 
ele gelmeyen yağlı görünümde efektler 
verilmiş. Yine de dokunulduğunda ele 
gelen yağlı-mumlu kaplamalara da 
rastlanıyor.

• Askeri yeşil teması; lycralı ince 
dokuma kumaşa transfer kaplama ile 
deri görünümü verilmiş. İnce bezayağı 
lycralı viskon kumaşa yumuşak ince 
haki kaplama yapılmış üzerine silikon 
verilmiş ve kalandırdan geçirilmiş.

ÜST GİYİM
Çizgiler: Devam eden çizgiler, nokta-

lar ve benekli desenler, ince çizgilerin 
kesişmesiyle oluşturulan kumaşlar. 
Ağırlıklı inceltilmiş polyester veya 
viskon kumaşlara tükenmez kalem 
veya renkli kalem ile oluşturulmuş gibi 

küçük geometrik desenler basılmış. 
Denizci havasında vual kalitelerde 
çizgili desenler, gofre efektli çizgili 
gömleklikler, polyester kumaşta etnik 
desenler, ipek veya pes kumaşlar, floş 
krepler üzerine işleme şeklinde baskılar 
yapılmış.

Yetiştirme çiçekler: Naif bahçe-
ler, çok kıymetli botanik ve resimsel, 
spontane çiçek demetleri. Pamuk veya 
nylon/pamuk kumaşlar üzerine çiçekli 
baskılar, brode şeklinde renkli ve basit 
doğal minik çiçekli nakışlı işlemeler 
çok fazla. Dantel görüntüsü yaratılmış 
Nylon/Pes veya pamuk iç çamaşırlık ör-
meler, yumuşak tuşeli tüller ve üzerine 
brode işlemeler de yer almış.

TİŞÖRTLER,
SWEATSHIRTLER VE POLOLAR

Yarı şeffaflık: Tişörtler için keten 
veya pamuklu ultra ince süprem 
kumaşlar ağırlıkta. Seyrek örgü ve 
delikler, tekno veya doğal file örgüler, 
aralıklı opak-transparan çizgiler… 
Yumuşak tuşeli örme yapısından 
transparan enine çizgili görünümler ve 
pilise efektli boyuna çizgili kumaşlar 
yer almış. Pamuk veya polyester esnek 
örme danteller, esnek fileler, tüller ve 
güpürler de sergilenmiş. Polyester/pa-
muk kumaşlarda ince tül görüntüsünde 
devore baskıların yanı sıra dokuma 
ile oluşturulan devore görüntüler ve 
viskon örmelerde de devore efektler 

yaratılmış. Pamuk, ipek ve polyester 
üzerine dijital baskılar, devore baskılar 
ve yuvarlak lazer kesimler yapılmış.

Tül benzeri çok ince fularlık gevşek 
dokulu krep benzeri kumaşlar, ince 
pamuklu ve inceltilmiş polyester 
üzerine desenli dijital baskılar kullanıl-

mış. Pamuklu kumaşlarda dokumadan 
parlak gofre efektleri verilmiş. Gofre 
efekti verilen yerler daha transparan 
görünüyor.

Kompak incelik: Ultra parlak pa-
muklular, kusursuz merserizeler, ince 
örme kumaşlar, minyatür veya genişle-
tilmiş pike desenler, küçük grafik jakar-
lar, ince ve compact fleece kumaşlar şık 
görünümler için kullanılmış.

Ringel örme yapılmış ince çizgili 
pes/pamuk kumaşların pes yüzlerine 
baskılar da yapılmış. Pamuklu kumaş-
larda içsel bir yumuşaklık hakim. Çok 
ince yumuşak tuşeli gipeli ipliklerle 
oluşturulmuş örmeler de tişörtlerde 
kullanılıyor.

Bitkisel konfor: Genelde en ince süp-
remlerden hafif kazaklara kadar sade 
veya karışım olarak kullanılan keten ve 
ramilerin yanı sıra, çok yumuşak tuşeli 
pamuklu örme kumaşlar da yer almış. 
Ham görünümlü rahat dokunuşlu 
jakarlar ve rahat bir kalınlıkta rüstik iki 
iplikler&havlu kumaşlar da ön planda.

Tensel tuşeler: Cupro ve modalın 
elastik yumuşaklığı, ipeksi Milano’nun 
ağır akıcılığı ve krep kumaşların can-
lılığı. Enerjik ve atletik streç kumaşlar 
spordan esinlenerek oluşturulmuş.

BLUZLAR VE ELBİSELER
Tüy gibi hafif incelik: İnce krep 

kumaşlar ve renkli vualler yer alıyor. 
Transparan kısımlar üzerinde iplikler 
ile hem mat hem de parlak çizgiler oluş-
turulmuş. Hareketli, hafif dalgalı veya 
daha geniş dalgalı tekstürler hakim. 
İnceltimiş polyester krep veya ince vual 
pamuklularda dijital baskılar yer almış.

Duyusal akışkanlık: Çizgileri çok zor 
görülebilen dokuma ile hassas yüzeyler 
oluşturulmuş, kum dokunuşuna ben-
zeyen bir tuşede krep kumaşların yanı 
sıra süngerimsi dokunuşlar yaratılmış. 
Elastan ve yüksek turlu iplikler ile 
elastiklik ve enerji kazandırılmış. Bluz 
ve elbiseler için dökümlü ve yumuşak 
tuşeli ince tencel veya viskonlar kulla-
nılmış.

GÖMLEKLER
Bitkisel bir dokunuş: Keten vualler, 

chambray kumaşlar, rüstik görünüm-
lü mikro armürler… Hem şık hem de 
gündelik giyime yönelik kumaşlar 
yer almış. Tuval benzeri kumaşlarda 
çizgiler, şantuklu veya nopeli ipliklerle 
hareketlendirilmiş. Seyrek dokumalı 
keten görüntüsünde pamuklu yumu-
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şak renklerde çizgili, ekoseli gömleklik-
lerde kaygan tuşe sağlanmş. Çok renkli 
keten benzeri pamuklu veya klasik 
pamukluların yanı sıra çok yumuşak 
tuşeli kalitelere de rastlanıyor. Armürlü 
minik noktalı desenli gömlekliklerde 
kuru ve diri bir tuşe elde edilmiş. Mavi 
veya lacivert indigo görüntülü ketenler-
de hem apre hem de dokuma destekli 
sıçrama efekti yaratılmış.

Saklı fantezi: Kesikli iplikler ve 
jakarlar, ciddi görünüm veren çiz-
giler noktalar ile aydınlatılmış. Her 

iki yüzünde farklı figürler yer alan 
dokumalar ön planda. Figüratif baskılar  
eğlenceli minik karakalem eskizleri.. 

Tekstüre iplik ile nokta deseni 
sağlanan ince gömleklikler, pamuklu 
yumuşak streç gömleklikler, satenler çok 
ince krep jorjetler, çok ince pamuklularda 
meyve ve şekerleme desenli baskılar yer 
almış. Beyaz jakarlı gömleklikler, çok ince 
kendinden desenli etamin görüntüsünde, 
dokumadan piliseli gömlekler.. Tuşeler 
kumaşın karakterine göre belirlenmiş.

Nefis çok renklilik: Neşeli boyalı 
iplikler kullanılarak elde edilen kareli 
gingham desenler, pamuklu düşük 
gramajlı madras gömleklikler-hiç beyaz 
kullanılmayan full ekoseler. Tamamı 
merserize pamuklu, parlak ve diri 
tuşeli. “Easy care” performans kodu 
kullanılmış. 

Çiçekli indigo: İndigo boyalı 
kumaşlarda baskı veya aşındırma 
baskı, overdye ve yıkama ile göz önüne 
serilen çiçek desenleri yer alıyor. İndigo 
renklerde jakarlı desenli lisalı yumuşak 
tuşeli gömleklikler ve tencel gömleklik-
ler de kullanılmış.

TECH FOCUS
 Spor, dış giyim, plaj kıyafetleri, aktif 

giyim ve iş kıyafetlerinde hem örme 
hem de dokuma kumaşlarda inovatif 
ve performansa yönelik yaklaşımlar söz 
konusu. Geçen sezon olduğu gibi bu se-
zonda da ekolojinin ve teknik aprelerin 
ön planda tutulduğu daha modaya uy-
gun spor giyime yönelim belirleyici bir 
özellik. Bu sezon önemli teknik apreler 
üzerine “water-repellent”, “windproof” 
ve “fast drying fabrics” olarak üç bölüm 
oluşturulmuş.

ŞIK İÇ VE DIŞ YÜZEY KUMAŞLARI
Artık dış yüzeylerde kullanılan 

kumaşlarda daha esnek parçalar tercih 
ediliyor. Üst giyim parçalarında hafif 
bir gevreklik veya pantolonlarda ultra 
rahatlık, yani her nereye giderseniz 
gidin konfor ön planda. Modaya uygun 
üst giyim ve gömlekliklere “anti-UV”, 
“antibacterial”, “fast drying fabric” özel-
liklerde konfor apreleri uygulanmış.

Dış yüzeyde kullanılan örmeler, 
nefes alabilen ve/veya su geçirmez özel-
liğe sahip süper streç iki yüzlü kumaş-
ların, 2 veya 3 katman olarak birleştiril-
miş kumaşların rahatlığını içeriyor.

Fuşya, mavi, mor gibi canlı renkler-
de ince süprem örme kumaşlara dot 
sistemi ile sedefli veya şeffaf membran-
lar kullanılmış. File ve örme kumaşlar 
yapıştırılmış veya araya membran 
eklenerek su ve rüzgar geçirmezlik 
sağlanmış. Pamuklu ve sentetik file 
tüllerin tek tarafına parlak tek tarafı-
na mat renkli membran uygulaması 
dikkat çekici idi.

Gündelik stil: Pamuklular, ketenler 
ve ramiler gittikçe etkili “water-repel-
lent” “breathing” su itici ve nefes alabi-
lir performans uygulamaları ve rüzgar 
kesen kaplamalar sayesinde outdoor 
tekstiline giriş yapıyor.

-Pamuklu ve keten çok sıkı dokun-
muş bezayağı kumaşlara yağlı parlak 
elastik kaplamalar yapılmış.

-Tentelik kumaşların arkasına 
lastik gibi bir kaplama ile su ve rüzgar 
geçirmezlik sağlanmış, yaz ayları için 
“antibakteriyel” özellik ile de destek-
lenmiş.

-Poplin tarzı ince bezayağına da 
plastik gibi stabil köpük kaplama ile 
alkantra efekti verilmiş.

-Özellikle ketende klasik poliüretan 
pasta kaplamalar da kullanılmış.

Pamuklularda membran, laminas-
yon veya dokuma ile  nefes alabilir “çift 
yüzlü” kumaşların yanı sıra çözgülü 
örme ve sıkı dokuma kumaşlar arasına 
membran koyularak su geçirmez özellik 
kazandırılmış.

Outdoor için polyamidler vb. sente-
tikler daha doğal görünümlerde kulla-
nılmış, örme, laminasyonlu “çift yüzlü” 
kumaşlar da yer alıyor, özellikle tek 
tarafta neopren kumaşlar kullanılmış, 
sentetik olduğundan “antibakteriyel” 
özellik ile desteklenmiş.

Vazgeçilmez hafiflik: Neredeyse 
görünmez derecede hafiflikte (bazen 
50 g altında) mikro polyester veya poli-
amid kumaşlar ve vualler su geçirmez 
ve rüzgar kesen özellikleri ile kullanım 
kolaylığı sağlıyor ve “easy-care” perfor-
mans kodunu almışlar. Bazı kalitelerde 
“anti-UV” özelliği de eklenmiş. Çok 
ince su geçirmez/nefes alabilir kaliteler 
gömleklerden ilham alıyor. Esnekliği 
ve yüksek derecede su geçirmezliği 
sağlamak amacıyla, file ile mikro pes 
dokuma veya ağ yapılı pamuklu örme 
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kumaşlar en etkili membran uygulama-
ları ile birleştirilmiş. Ya da birleştirme 
öncesi apre ve kaplama ile su geçirmez-
lik sağlanmış.

Yağmurlu gün fantezisi: Su ge-
çirmez özellikte ince pes veya nylon 
kumaşlarda eğlenceli baskılar yer 
almış; ekose ve çizgili desenler, parlak 
ışık halkası efektleri, bulanık ışık efekti, 
seyreltilmiş renkler, suluboya lekeleri, 
sedefli, ağlar, yazılar ve elle çekilmiş 
çizgiler. Bu kumaşların arka yüzleri bile 
kişiselleştirilmiş durumda, membranlar 
desenli şekilde kıyafetlerin iç kısım-
larında saklı. Ayrıca mikro polyester 
kumaşlarda tencel tuşesi de biraz daha 
kaliteli bir hava yaratmış. Bu bölümde 
yer alan sentetiklerde “windproof” 
“water-repellent”, “anti-UV”, “antibac-
terial”, “stain-resistance” ve “easy-care” 
performans kodları sık kullanılmış.

Yaz ortası fantezisi: 3 boyutlu işleme 
veya baskı ile çeşitli grafik desenlerin 
yer aldığı ekstra sağlıklı mayo ve plaj 
kıyafetleri yer alıyor. Dinamik çizgiler 
ve çift renkli kullanımlar, yaz meyveleri 
ve çiçeklerinden oluşan kokteyller, çok 
sade veya şekillendirilmiş kumaşlar 
yer alıyor. Klor dayanımı, hızlı kuruma, 
uv dayanımı ve su iticilik bu bölümün 
olmazsa olmaz performansları. 

EKOLOJİK HİKAYELER
Geri dönüşümlü ve doğal organik 

ipliklerin kullanıldığı sürdürülebilir, 
sade ve gösterişli kumaşların bir arada 
sergilendiği ekolojik bir sezon. Şehir gi-
yimine yönelik şık ve kusursuz, spor ve 
outdoor için koruyucu su itici özellikte, 
vakslı tuşede veya iriodin kaplamalı 
dokumalar yer almış. Koruyucu özellik-
lere ek olarak “anti-UV” ve “easy-care” 
performans özellikleri de kazandırılmış.

Ketene odaklanılarak doğallık ön 
plana çıkarılmış, ağırlıklı tencel tuşesine 
sahip denimlerde rahatlık olmazsa ol-
maz ve ekolojik yıkama prosesleri uygu-
lanmış. Yazlık ince örme kumaşlar için 
“chlorine resistant” klor dayanımı ve 
“anti-UV” uygulamalar sık kullanılmış, 
pike tişörtlük kumaşlarda ise yumuşak 
bir dökümlülük sağlanmış.Kumaşla-
rın ekolojik olarak adlandırılabilmesi 
için kullanılan etiketler: “responsible 
production” “recycled” “eco friendly 
finishing”… Premiere Vision’a katılan 
firmalar üretimde yapılacak proses 
kısaltmaları ve geçerliliği olan standart-
lara uygun boya veya apre ürünleri ile 
bu etiketler için başvuru yapabiliyorlar.

STYLE FOCUS…
Sezona ait bu alan bayan, erkek ve 

casual giyim için doğru moda siluet-
lerini oluşturmaya yardımcı olmak 
amacıyla, Premiere Vision’un önümüz-
deki yaz sezonuna ait stil görüşlerini ve 
kumaş seçimlerini anlatıyor.

Exterior transparency: Micro polyes-
ter veya polyamid paraşüt kumaşlar, 
ince tül, transparan kumaşlar ve flok 
görüntüsünde baskılar kullanılmış.

Loose chic: Paraşüt kumaşları, 
membran veya membran görüntü-
sünde kaplamalı kumaşlarda ekose 
desenleri dikkat çekiyor.

Refined raws: Büyütülmüş dokular. 
Aralarına şantuklu iplikler atılarak 
kilim desenleri ile öne çıkan pike 
dokumalar, keten üzerine membran 
kaplamalar ve file kumaşlar bir arada 
sergilenmiş.

Bubbly all-in decoration: Lazer 
kesimler, patchwork işlemeler, tül üze-
rine yapılan renkli brodeler “chlorine 
resistant” ve “easy-care” performansla-
rı sağlanmış.

XXLight-XXLong: Yumuşak renk-
ler hakim. Çok hafif ince gömleklik 
kumaşlar ve yumuşak tuşeli örmeler, 
diri tuşeli atkısı boyalı ketenler, hışırtı 
efektli polyester veya ipek şifonlar yer 
alıyor. İnce pamuklu vuallere de sert 
tuşe verilip hışırtı efekti sağlanmış.

A blast of sports: Esnek ipeksilik, 
atletik akıcılık, sportif fileler.. Farklı 
renklerde çift yüzlü şık file laminasyon-
ları ve “anti-UV” özellikte çok yumu-
şak pamuk veya pamuk/pes interlok 
kumaşlar yer alıyor. İnce esnek süprem 
kumaşlarda ipeksi tuşe vurgulanmış. 
Modaya uyumlu bir sportiflik için dan-
teller, krep kumaşlar ve dokumadan 
buruşuk efektli pes saten kumaşlarda 

apre uygulamaları ile hızlı kuruma 
özellikleri geliştirilmiş.

Ultra mobile chic: Ultra hafif yünlü 
takım elbiselik kumaşlar, esnek şekil-
ler, ince ve yüzen çizgilerin karışımı… 
Yünlü kumaşlarda “easy-care” ve “stain 
resistance” uygulamaları gözlendi. Üst 

giyimde kullanılacak pamuklu veya 
polyester kumaşlarda ise su iticilik sık 
kullanılmış.

Dressy and fleshly: Spor/couture 
hibritleri, neopren hissi, hacimlilik ve 
kıvrımlı esneklik önemli. Dikkat çeken 
uygulamalar; Polyester/ pamuklu örme 
kumaşın ön pes yüzüne sıcak kalandır 
yapılıp parlaklık sağlanmış. Membran 
veya kaplama ile deri veya parlak 
görünümler kazandırılmış. Arasına 
dolgu kumaş eklenmiş neopren benzeri 
hacimli kumaşlar, polyester sandviç 
kumaşlar, rengarenk dokumadan çift 
yüzlü veya arası sünger laminasyonlu 
hacimli kumaşlar…

City/Street mixes: Dış giyimde 
mükemmellik, iki iplik örme denimler, 
neredeyse tüm kumaşlarda su iticilik 
veya hızlı kuruma ön planda. İki veya 
üç iplik kumaşlarda; ön ve arka yüzler-
de kullanılan zıt renkler (turuncu-gri 
vs), rüzgar geçirmezlik için membran 
kaplamalar yapılmış. Süprem kumaş-
lara yapılan akrilat kaplama ile kırçıllı 
beyaz görünüm sağlanmış. Polyester 
kumaşa kaplama ile elastik hafıza (po-
lietilen) efekti kazandırılmış. Dokuma 
kumaşlarda membran kaplamalara ba-
sılan kazayağı vb. desenler, su itici ince 
kanvaslar, çok ince sentetik çift yüzlü 
kumaşların yanı sıra ince bezayağı ke-
ten veya keten havasında pamuklulara 
muşamba görüntüsünde çok parlak 
transfer baskı yapılmış “waterproof” ve 
“easy-care” özelliği sağlanmış.

PREMIERE VISION PARİS 2016 İLKBAHAR-YAZ İZLENİMLERİ
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Straight-Line dresses: Sert kaplama-
lar, beyaz veya renkli denimler, jakarlı 
pantolonlar, ev tekstilinden ilham 
alınan ketenler vurgulanmış. Çizgili 
desenli ketenlerde yumuşak tuşe sağ-
lanmış veya çok ince parlak kaplamalar 
yapılmış. Buruşuk görüntüsü verilmiş 
çizikli kaplamalar, renkli pantolonlarda 
yıkanabilir “water-repellent” özelliğin-
de kullanılmış parlaklıkta deri görü-
nümlü kaplamalara da yer verilmiş.

Workwear style suits: İnce denimler, 
indigo boyalı veya desen baskılı ince 
keten dokumaların yanı sıra kalın keten 
kumaşlar da yer alıyor. Hafif barbour 
efektli (yağlı görünümde fakat ele yağ 
gelmeyen) haki yeşil keten görünümlü 
kumaşlar da bu stilde vurgulanmış.

EVENING FOCUS…
Bu bölümde gece elbiseleri ve gelin-

lik modasına yönelik ipek kumaşlar, 
danteller, güpürler, brodeler, nakışlı 
kumaşlar, kurdeleler ve fantezi tüvitler 
sergilendi. 

Filtrelenmiş Transparanlar: Dantel-
ler, büyük-orta büyüklükte çiçek motifle-
ri, kesikli çiçekli organzeler, delikli jakar-
lar, hassas ve diri ipeklerin katmanları, 
sade veya fantezi transparanlık...

Lüks Rustikler: Değerli rafyalar ve 
transparanlar, bitkisel bir parlaklıkta 
ultra esnek rabannalar, metal noktalı 
sepet işi dokumalar, lüks sicim benzeri 
örmeler, kalın iplikler, ham-yarısaydam 
sandviçler, ipeksi incelik ve keten/
pamuksu yüzey kusurlarının bir arada 
kullanıldığı hibrid jakarlar...

Kıymetli Tekstürler: Tuşelerin 
zenginliği ve gösterişli tekstürler, vur-
gulayıcı tuşelerde, kalın çizilmiş motifli 
veya makro ipliklerle vurgulanmış 
işlemeler, yoğun bir şekilde doldurul-
muş tasarımlar, grafik ağlar, rüstik 
veya varaklı güpürler, kalınlaştırılmış 
danteller…

Çarpıcı Yalınlık: Azaltılmış desenler 
ve lüks bolluk, jakarlar, danteller ve 
işlemelerde düzleştirilmiş ve şematize 
edilmiş çiçekler, geniş grafik kontürler, 
alışılmışın dışında motifler, basit düz 
renk düzlemleri, geniş ve olağanüstü 
dokuma veya jakar çizgileri, ultra düz 
veya resimli …

Taze ve Bereketli: Lüks ve parlak 
görünümler, çiçekler, yaygınlaşan yo-
sunlu işlemeler, tüylü veya şerit iplik-
lerle oluşturulmuş süngerimsi tüvitler, 
bitkilenmenin getirdiği büyüleyici 
coşku, ilginç hibritler ve hafif kimyasal 
renkli karışımlar, delikli yüzeyler, ener-
jik kristal kıvılcımlar...

Muhteşem Kıvrımlar: Şaşaalı ha-
cimlendirilmiş ipeksilik, ultra mat veya 
soluk metaller gibi parıltılı organzeler, 
hafif hacimli satenler, spordan esinleni-
len daha fütüristik üç boyutlu fileler ve 
tüller, işlemeler ve pullar...

TRİKO ÇÖZÜMLERİ…
Düz örmeler 2016 ilkbahar yaz silü-

etlerini çiçeklendirmek için düşsel bir 
botanik keşif oluşturuyor. Üst giysiler, 
etekler ve elbiseler bu sezon çiçekle-
niyor. Çiçeklerin şekilleri ve dokuları 
kıyafet volümlerine ve dikiş oyunlarına 

bir ilham kaynağı.. 
Çiçeklenen volümler: Giysiler çiçek 

yaprakları gibi çok katmanlı olarak ya-
pılandırılmış. Parçalar erkek ve bayan 
olarak ayrıntılı bir şekilde işlenmiş, 
katmanların farklı farklı uzunluk ve 
genişlikte olması dikkat çekiyor. Ya-
kalar dökümlü veya katlanmış, kollar 
katmanlandırılmış, hırkalar çok çeşitli 
kalınlıklarda ve örgü paneller üst üste 
bindirilmiş.

Taç yaprağı şekilleri: Silüetler 
dalgalı, buruşuk efektler örgüleri kısmi 
olarak kaplamış ve ortaya çıkarmış. Vo-
lanlı kollar, dökümlü görünümler yer 
alıyor. Detaylarda taç yaprakları, çiçek 
ve yaprak kontürlerinden esinlenilmiş. 
Kazakların etek uçları ve kol manşetleri 
taç yaprakları gibi dürülmüş.

Floral tekstürler: Dikişler bitki 
yapılarını andırıyor. İplikler hassas 
organik ağları, ince tanecikleri ve 
zor algılanan damarlaşmaları ortaya 
çıkarıyor. Görünüşler ve tuşeler 
pistillerin tüylülüğünü, çiçeklerin 
pudramsı matlığını, yapraklarının 
pürüzsüz parlaklığını ve dolgun taç 
yapraklarını anımsatıyor.

Rudolf Duraner AŞ’nin hazırlattığı, PV 
2016 İlkbahar-Yaz İzlenimleri  çalışma-
sıdır. Bu çalışma, Premiere Vision Spring 
Summer 16 Fashion Info broşüründen 
alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. 
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GENÇ KUŞAK YÖNETİCİ

EMİR KIRAYOĞLU

AR-GE YATIRIMLARI
ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

Türkiye, her geçen gün tekstil üretimi için daha da pahalı bir ülke haline geliyor. 
Kendini yenileyemeyen ve hızla değişen pazara ayak uyduramayanlar için gelecek 
oldukça riskli gözüküyor. Bizim, Ar-Ge’ye yapılacak yatırımlar öncelikli hedefimiz; 

ikincisi, son teknolojilerden yararlanan makine parkuru…
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GENÇ KUŞAK YÖNETİCİ

EMİR KIRAYOĞLU

Sevcan Özgür

Ev tekstiline yönelik jakarlı ve düz 
kumaş üretimini devam ettiren ve 
DOSAB’da faaliyet gösteren Kıray-

teks, yeni teknolojilere yaptığı yatırım-
larla 2001 yılından itibaren teknik tekstil 
alanında da iç ve dış pazara hizmet 
veriyor.

Stor perdelik, yatak yüzü kumaşı ve 
teknik tekstil kumaşlar üreten firma, 
stor perdelik kumaşlarda evler, ofisler, 
oteller ve kamu binaları için çok geniş 
bir yelpazede çözümler sunuyor. Yara-
tıcı, dekoratif ve işlevsel, güneş koruma 
çözümleri teknik tekstil bölümünün ana 
hattını oluşturuyor. Yatak endüstrisi için 
sunulan kumaşların çeşitliliği ve ulusla-
rarası kabul edilmiş yatak yüzü kumaşı 
standartlarına olan bağlılık firmayı, üst 
kalitedeki üreticilerin arasında tutuyor. 
Kırayteks, iç pazara ürün sunarken 
aynı zamanda Avrupa, Amerika, Rusya, 
Ortadoğu ve Avustralya’ya da ihracat 
yapıyor.

Cemal, Celal ve Remzi Kırayoğlu kar-
deşlerin kurduğu firmada bugün ikinci 
kuşak isimler aktif olarak görev yapıyor. 
Bu isimlerden birisi, Genel Müdür Yar-
dımcısı Emir Kırayoğlu… 

- Kurucu büyükleriniz ve genç kuşak, 
şirkette nasıl bir yönetim gösteriyor-
sunuz? 

- Şirketimiz halen kurucu olan baba 
ve amcalarım yanında bizim kuşakla 
birlikte yönetiliyor. Genç kuşak, önceki 
kuşağın tecrübesinden, önceki kuşak da 
genç kuşağın güncel bilgi ve bilgi işlem 
yatkınlıklarından yararlanarak ortak bir 
yönetim anlayışı oluşturuyoruz.

- Sorumluluk devirleri nasıl?
- Yeni yetişen yönetici ve yönetici 

adaylarına yönelik sorumluluk devirleri 
ve iş geçişleri zaman içerisinde ve parça-
lı olarak gerçekleşmektedir. 

- Kendinizi nasıl bir yönetici olarak 
tanımlıyorsunuz?

- İyi yöneticinin sadece okul bilgisi 
ile yetişmediğini iyi biliyorum. Yönetici, 

yöneticilik kabiliyeti olan kişinin aldığı 
eğitimle, tecrübelerle ve kendi gayretleri 
sayesinde bir seviyeye geliyor. Yönetici 
olarak en önemli özelliğim üretimi ve sa-
tışını yaptığımız tüm ürünlerin başlan-
gıçtan bitiş aşamasına kadar tüm üretim 
süreçlerinin oluşturulma sürecinde 
dahil olarak hakim ve yetkin olmamdır. 

- Yönetici olarak hedefleriniz neler?
- İyi bir yönetici olmanın önemli bir 

gereği, yöneticinin kendi görüş ve prog-
ramlarını çalışanlarına aktarmasıdır. Be-
nim de amacım sürekli ürün çeşitliliğini 
yenileyen, pazarında inovatif anlamda 
lider olmayı sürdüren, ayrıca karlılığını 
ve verimliliğini arttırabilen şirket anlayı-
şını en üst yöneticiden en alt kademede-
ki personele kadar benimsetebilmektir.

- 2015’teki öncelikleriniz neler 
olacak?

- Şirket olarak 2015’teki en önemli 
hedefimiz ihracatımızı arttırmaktır. 
Bunun için hedef koyduğumuz pazar ve 
müşterileri kazanabilmek adına yoğun 
çalışmalarımız devam ediyor.

- Yeni ürün ve yeni yatırımlar konu-
sunda çalışmalarınız neler?

- Ar-Ge’ye yapılacak yatırımlar 
şirketimizin en öncelikli hedefidir. İkinci 
sıradaki hedefimizde makine parkurunu 
kısım kısım yenileyerek imalat sektörün-
deki son teknolojilerden yararlanmaktır.

- Sektörünüzde önümüzdeki 5-10 
yıllık süreçte fırsat ve riskler neler?

- Türkiye, her geçen gün tekstil üre-
timi için daha da pahalı bir ülke haline 
geliyor. Üretim yapıları esnek, verimli, 
müşteri odaklı ve karlı ürün grupları 
üretebilen firmalar 5-10 yıl gibi orta ve 
uzun vadede kendi fırsatlarını kendileri 
yaratacaklardır. Fakat kendini yenile-
yemeyen ve hızla değişen pazara ayak 
uyduramayan Türk tekstil firmaları için 
önümüzdeki 5-10 yıl oldukça riskli gö-
züküyor. Özellikle artan işgücü maliyeti 
ve işletmede çalışacak kalifiye, genç ve 
dinamik personel bulma güçlüğü, tekstil 
sektörünün önündeki en büyük engel-
lerden biri olacaktır.

Doğum Tarihi: 22.12.1977
İş hayatına giriş yılı: 1998
Şirketteki Görevi: Genel Müdür Yardımcısı
Aldığı Eğitim: Endüstri Mühendisliği
Çocuklukta Mesleki Hayali: Doktorluk.
Yabancı dil(ler): İngilizce
Hobiler: Sinema,  Off-Road Araç Sporu,
Doğa Gezileri, Seyahat
Yaptığı sporlar: Futbol, Yüzme, Kayak.
Üye olduğu/görev aldığı STK’lar: DOSABSİAD

Emir Kırayoğlu

Kırayteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kuruluş yılı: 1993. 
Kurucular: Cemal-Celal-Remzi Kırayoğlu
Üretim alanı: Tekstil
Üretilen ürünler: Stor perdelik ve yatak yüzü kumaşı
Grup şirketleri: Fice Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstihdam (kişi): 220
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BAŞARI HİKAYESİ

ADNAN KAR

Nurel Medikal, 
Yeni Geliştirdiği

Ürünler İle Fark Yaratıyor
Nurel Medikal, 4 yıl süren klinik ve akademik çalışmalar sonucu, antimikrobiyel 
teknolojisi ile ürettiği hijyen, yara bakımı ve kozmetik ürünlerini Life7 markası 

ile Medica Fuarı’nda tanıttı. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Kar, “Geliştirdiğimiz 
ürünler, ölümcül Sars, Ebola, Mers gibi yaygın virüslerin yayılım hızını önemli ölçüde 

düşürebilen ve koruma sağlayan, fark yaratan ürünler” dedi. 
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Adnan Kar, Nurel Medikal olarak 
cirolarının önemli bir kısmını 
Ar-Ge’ye ayırdıklarını belirterek, 

geliştirdikleri ürünler ve yeni Pazar 
çalışmaları ile 2015 yılını, yüzde 118 
gibi bir büyüme hedefiyle kapatmayı 
amaçladıklarını söyledi. Kar, toplamda 
32 olan ihracat yapılan ülke sayısını 
44’e çıkartmak ve  mevcut maliyetleri 
yüzde 10 seviyelerinde geriye çekme 
hedefinde olduklarını anlattı.

- Öncelikle Nurel Medikal ’in kuru-
luş aşamasından ve bugünlere geliş 
sürecinden bahsedebilir misiniz?

- Nurel Medikal A.Ş., Kar Ailesi 
tarafından 2004 yılında, Nurel Group 
iştiraki olarak hayata geçirilerek, tek 
kullanımlık medikal teknik tekstil 
ürünleri üretimiyle çalışmalara başla-
mış ve ardından, plastik cerrahi ürünler 
üretimiyle de sektördeki yolculuğuna 
büyüyerek devam etmiştir.

Bugün itibariyle 120’nin üzerinde 
çalışanı istihdam eden Nurel Medikal, 
Bursa’da Demirtaş Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan, 3.000 metrekaresi 
tam hijyenik ve antibakteriyel temiz 
oda olmak üzere, toplam 5.000 metreka-
re üst düzey tesisinde, üretim faaliyetle-
rini aralıksız olarak sürdürmektedir.

Ürünlerimiz arasında, tek kulla-
nımlık cerrahi teknik tekstil ve plastik 
ürünleri yer alıyor. Cerrahi örtü, cerrahi 
önlük, cerrahi setler, koter kalemi, ma-
nifold, guidewire, koroner enjeksiyon, 
bistüri, seldinger iğne gibi birçok ürünü 
sayabiliriz. Aynı şekilde, hastanelerin 
genel cerrahi, K.V.C, kadın doğum, tüp 
bebek, ortopedi, göz, vs. bölümleri için 
her türlü ameliyat setleriyle birlikte, 
doktorların ve hastanelerin isteği 
üzerine özel olarak üretim gerçekleştir-
mekteyiz.

Nurel Medikal, yaşamın tek oluşuna 
paralel “önce insan” sloganıyla hareket 
eden, müşteri ve çalışan mutluluğu 
temeli üzerine inşa edilmiş kurum 
kültürü anlayışını, tek kullanımlık 
steril medikal ürünler ve çok kulla-
nımlık %100 müşteri memnuniyeti ile 
harmanlamayı başarmaktadır.

- 2014 Yılı Nurel Medikal açısından 
nasıl geçti, bir değerlendirme alabilir 
miyiz?

- Geçtiğimiz yılı bütünsel olarak ele 
aldığımızda, Nurel Medikal açısın-
dan son derece verimli bir yılı geride 
bıraktığımızı gururla söyleyebilirim. 
Geçtiğimiz yılı ciro bazında, bir önceki 

yıla göre, yüzde 35 artışla kapatarak, 
hedeflerimiz doğrultusunda önemli 
bir büyümeye daha imza attık. Yurtiçi 
ve yurtdışında sektörün en önemli 
fuarlarında ve organizasyonlarında yer 
alarak, çok önemli işbirliği çalışmaları 
gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz 
verimli görüşmeler sayesinde de, kısa 
sürede sonuç odaklı geri dönüşler sağ-
lamayı başardık. Başta ABD olmak üze-
re, Güney Amerika, Avrupa, Ortadoğu 
ve Uzakdoğu pazarlarına yönelik ticaret 
hacmimizi genişletmeyi başardık.

- Peki, 2015 yılı Mart ayı itibariyle, 
bu yılki beklentileriniz nelerdir?

- Nurel Medikal olarak bu yıl, daha 
çok ürün odaklı inovasyona ağırlık ver-
me faaliyetleri içerisindeyiz. Geçtiğimiz 
yıldan aldığımız güçle beraber, 2015 
yılını, yüzde 118 gibi bir büyüme hede-

fiyle kapatmayı amaçlıyoruz. Tüm çalış-
malarımızı bu doğrultuda gerçekleşti-
riyoruz. Bu kapsamda sektör açısından 
son derece kritik pazarlara adım atarak, 
bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda çö-
zümler üretme gayretindeyiz. Yine, bu 
yılki ihracat oranımızda da önemli bir 
oranda artış beklemekteyiz. Toplamda 
32 olan ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke 
sayısının, yakın zaman içerisinde 44 
olmasını bekliyoruz. Mevcut maliyet-
lerimizi yüzde 10 seviyelerinde geriye 
çekme hedefimiz bulunuyor. Tüm orga-
nizasyonel yapımızda, önemli ölçüde 
yenilik gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

- Life7 markasıyla yer aldığınız 
tüm pazarlarda büyük bir satış gra-
fiği yakaladınız. Markanızın dünya 
genelinde yaygınlaşması için ne gibi 
çalışmalar yürütüyorsunuz?

İleri teknoloji ile 
birlikte, katma değerli 
ürünlere ve ürün 
odaklı inovasyona 
odaklandık.
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- Antimikrobiyel teknolojisi ile 
ürettiğimiz hijyen, yara bakımı ve 
kozmetik ürünlerimizin yer aldığı Life7 
markası ile dünyanın birçok bölgesin-
deki önemli fuarlarda müşterilerimize 
tanıtmış durumdayız. Bir yandan 
üretim altyapısı yatırımları devam 
ederken, diğer yandan da ruhsatlama 
ve belgelendirme çalışmaları devam 
etmekte. Bu ürünlerimizin son tüketi-
ciye kadar ulaşması hedefimiz de var. 
Özellikle çok sayıda kişiyi etkisi altına 
alabilen, ölümcül Sars, Ebola, Mers vb. 
gibi yaygın virüslerin önüne geçebilme 
noktasında, antimikrobiyel ve antiviral 
ürünlerimizle, çok ciddi destek sağla-
mayı amaçlıyoruz. Geliştirmiş oldu-
ğumuz ürünler, bu ölümcül virüslerin 
yayılım hızını önemli ölçüde düşü-
rebilen ve koruma sağlayan ürünler. 
Geçtiğimiz yıl katıldığımız Almanya’da 
gerçekleştirilen dünyanın en büyük 
Sağlık Fuarı olan Medica Fuarı’nda, 
Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde 
Santez Projesi olarak geliştirdiğimiz 
bu ürünlerimizi, ilk kez tanıtma fırsatı 
bulduk. 4 yıl süren klinik ve akademik 
çalışmaların ardından geliştirdiğimiz 
ürünler, sektörde gerçekten çok ciddi 
fark yaratıyor.

- Nurel Medikal olarak, Ar-Ge 
çalışmalarına büyük önem verdiğinizi 

biliyoruz. Bu konu hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

- Her sektörde olduğu gibi, faaliyet 
gösterdiğimiz sektörde de, yeniliklerin 
ve teknolojinin en üst düzeyde kullanıl-
ması, müşterilerinize de bu yenilikleri, 
kaliteyle birlikte sentez edilmiş şekilde 
sunmanız gerekiyor. Nurel Medikal 
olarak, geleceğin teknolojilerini günü-
müzle buluşturma düşüncesiyle, Ar-Ge 
ve İnovasyon’a yönelik geniş kapsamlı 
çalışmalar yürütüyoruz ve bu doğrul-
tuda ciromuzun önemli bir kısmını 
da, Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Özellikle son 
dönemde, ileri teknoloji ile birlikte, 
katma değerli ürünlere ve ürün odaklı 
inovasyona odaklanmış durumdayız. 
Aynı şekilde verimliliğin arttırılması 
konusunda da önemli çalışmalarımız 
var. 

- Geleceğe yönelik hedefleriniz 
nelerdir?

- Global alanda faaliyet gösteren bir 
firma olarak, müşteri memnuniyetini 
çok önemsiyoruz. Teknolojinin hızla 
değişmesiyle birlikte, ihtiyaçların ve 
beklentilerin her an değişkenlik göste-
rebildiği gerçeğiyle hareket ederek, tüm 
ürünlerimizde teknolojiyi kaliteyle bu-
luşturup, bütünsel bir şekilde müşteri-
ye en uygun çözümleri sunma gayretin-
de olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz; 

bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte 
de, Nurel Medikal algısının, dünyanın 
hangi bölgesine giderseniz gidin, en 
üst düzeyde beklentiyi karşılayabiliyor 
olması ve sektöre her anlamda değer 
katan bir imajı, hafızalara kazıyabil-
mek olacaktır.  Nurel Medikal olarak, 
bu sektöre adım attığı ilk gün, kendi-
mize belirlediğimiz vizyon ölçeğinde, 
sektörün zirvesinde yer alma hedefiyle 
çalışmalarımıza ilk günkü kararlılıkla 
devam edeceğiz.

- Son olarak, genç bir girişimci 
olarak bu sektöre adım attınız. Genç 
girişimcilere yönelik ne gibi tavsiyele-
riniz olur?

- Genç girişimcilere söyleyebileceğim 
en önemli şey, hedeflerini her zaman 
için yüksekte tutmaları olacaktır.  Hata 
yapmaktan ve başarısız olmaktan kork-
mamaları gerekiyor. Gelecekle ilgili 
heyecanınız hiç azalmamalı. Globalle-
şen yenidünya düzeninde, artık sınırlar 
gitgide birbirine daha çok yaklaştı. Bu 
bakımdan dünya vatandaşlığı kavramı 
doğrultusunda, bireyin kendisini her an 
gelişime ve yetkinliğe hazır bulundur-
ması gerekiyor. Alanınızda uzman-
laşmak çok önemli. Dürüstlükten ve 
kaliteden ödün vermediğiniz sürece, 
istediklerinizi yapabilme şansınız çok 
yüksek…
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AŞKIN KANDİL

İpekiş Genel Müdürü Aşkın Kandil, 
90.yılını kutlayan firmaları, 2014 
gerçekleşmeleri, 2015 hedefleri ve 

sektöre ilişkin sorulara yanıtlar verdi.
- Firmanızın kuruluş sürecini aktarır 

mısınız, gelinen noktadaki faaliyet 
alanlarınız nelerdir, neler üretiyorsu-
nuz?

- İpekiş 1925 yılında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün talimatıyla kuruldu. 1927 
yılında faaliyete geçen İpekiş Mensucat 
Türk A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sanayiye öncülük eden ilk fabrikasına 
sahip. Yıllar içerisinde üretimini sürekli 
geliştirmiş, çağın gerekliliklerine en 
hızlı şekilde uyum sağlamış köklü bir 
kuruluş. 

O dönemden günümüze kadar, güçlü 
markaların geçirdiği evrime benzer ola-
rak İpekiş de öngörülerini tüketim alış-
kanlıkları doğrultusunda şekillendirdi. 
Örneğinin 2’inci Dünya Savaşından 
sonra, özellikle Nylon lifinin icadından 
itibaren, üretimini doğal lif olan yünle 
devam ettirme kararı aldı. 1991 yılında 
Tarman Group bünyesine dahil oldu ve 
65 milyon doların üzerindeki yatırımla 
yepyeni bir noktaya geldi. 2005 yılında 
ise fantezi kadın kumaşı, paltoluk gibi 
yünlü, kalın üst giyim kumaşı ağırlıklı 
olan üretimini şehirli ve iş yaşamına 
uygun, yüzde yüz yün, takım elbiselik 
kumaş üretimine kaydırdı. 

Bugün lüks segmentte konumlanan 
bu ürün grubuna odaklanarak, en 
kaliteli üretimi gerçekleştiriyoruz. Üreti-
mimizin tamamına yakını metrekarede 
180 gramı geçmeyen yüzde 100 yün 
takım elbiselik kumaşlar. İpekiş bu ayırt 
edici özelliği ile Woolmark‘ın dünya 

genelinde sadece 22 üyesinin dahil edil-
diği Coolwool Campaign’de (Coolwool 
Kumaş Üreticileri Derneği) yer alıyor ve 
ülkemizi tek başına temsil ediyor.

2008 yılından bu yana İtalya’da 
faaliyet gösterdiğimiz Lane Bugella 
markamızla özellikle Avrupa’da mar-
kalaşma çalışmalarımıza yoğunlaşıyor; 
dünyanın en büyük markalarına kumaş 
tedarik ediyoruz.

Öte yandan, İpekiş olarak yüzde yüz 
yün ve kaşmir gibi lüks kumaş ithala-
tının önüne geçmek, hatta anlamsız 
kılmak gibi milli bir amacımız var. Bu 
amaca ulaşmak için doğrudan kumaş 
ihracatından ziyade ülkemiz ihracatının 

katma değerini ve istihdamını artıran 
bir hazır giyim tedarikçisi olmaya da 
odaklanmış durumdayız. 

- Firmanızın kurulu kapasitesi ne-
dir, çalışan sayısı için ne söylenebilir?

- Bugün üretimimizi 22.500 metreka-
re kapalı alana sahip, en ileri teknolo-
jilerle donatılmış DOSAB’daki modern 
tesislerinde devam ettiriyoruz. Bizler bu 
tesisimizi ‘akıllı fabrika’ olarak adlandı-
rıyoruz. 

Üretimimizi 300 kişi ile gerçek-
leştiriyoruz. Bahsettiğimiz hafiflikte 
kumaşların üretimini sağlayan ve ‘Akıllı 
Kumaşlar Koleksiyonu’muz gibi inovatif 
projeleri hayata geçirmek için çalışan 20 

İpekiş
Akıllı Kumaş Koleksiyonu 

İş Dünyasının Yükünü Hafifletti
2015’te 90.yılını kutlayan İpekiş, son yıllarda teknoloji ve tasarıma 45 milyon 
dolar yatırım yaptı. DOSAB’daki modern fabrikasında üretim yapan İpekiş’in 

Genel Müdürü Aşkın Kandil, “Akıllı Kumaşlar Koleksiyonu gibi inovatif projeleri 
hayata geçirmek için çalışan 20 kişilik de bir Ar-Ge ekibimiz var. 2014 yılında 

Zero Gravity-Travel akıllı kumaşımızı pazara sunduk. Normal takım elbise 
kumaşlarına göre yüzde 30 daha hafif” dedi.
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kişilik de bir Ar-Ge ekibimiz bulunuyor.
- Aylık üretim kapasiteniz nedir?
- Yılda toplam 2,2 milyon metre ku-

maş üretiyoruz. Bunun 2 milyon metresi 
yüzde 100 yün ‘Cool Wool’ kumaşlar. 
Yüzde 100 yünlü kumaş segmentinde 
İpekiş Türkiye’deki en büyük üretici ve 
lider konumunda. 

- 2014 yılı firmanız için nasıl geçti? 
Üretim, ihracat ve ciro rakamları anla-
mında değerlendirir misiniz? 

- 2014 yılında Rusya ile Ukrayna 
arasında başlayan sıkıntıların etkisi ile 
hazır giyim ve tekstil sektörünün olum-
suz etkilendiği bir yıldı. Biz İpekiş olarak 
odağımıza daha çok İtalya, Fransa gibi 
Batı Avrupa ülkelerini koyduğumuz 
için, ihracat ve ciro bazında azalma ya-
şamadık. Ancak hiç etkilenmediğimizi 
de söyleyemeyiz.

Öte yandan 2014 yılında bizleri heye-
canlandıran gelişmeler yaşadık. Ar-Ge 
çalışmalarımız neticesinde Akıllı Kumaş 
Koleksiyonumuz büyümeye devam etti. 
Yurtdışındaki marka çalışmalarımızın 
da somut karşılıklarını almaya başladı-
ğımız bir yıldı.

- İhracat çalışmalarınızı aktarır 
mısınız, 2014 yılında gerçekleştirilen 
ihracat hacmine ve en çok hangi ürün 
grubunda hangi ülkelere ağırlıklı ola-
rak ihracat gerçekleştirildiğine değinir 
misiniz?

- Toplam üretimimizin yüzde 80’ini 
ihraç ediyoruz. Bunun yarısı ABD, 
Rusya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İran’a 
doğrudan ihraç ediliyor. Diğer yarısı 
ise kumaş tedarik ettiğimiz markalar 
aracılığıyla, takım elbise olarak yurtdı-
şındaki tüketicilerle buluşuyor. Şimdiye 
kadar kumaş tedarik ettiğimiz markalar 
arasında Versace, Armani, Christian 
Dior ve Moschino gibi dünya devleri ile 
Abdullah Kiğılı, Bisse, Cacharel, Pierre 
Cardin ve Sarar gibi gibi yurtdışında 
mağaza ve markalaşma konusunda 
başarıları tescillenmiş ,Türk moda sek-
törünün en önemli markaları bulunu-
yor. Müşterilerimize sürekli yenilerini 
eklemeye de devam ediyoruz. 

En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 
ürün gruplarımız yüzde 100 yün ve 
yüzde 100 kaşmir kumaşlarımız ile 
Akıllı Kumaş Koleksiyonumuzda yer 
alan kumaşlar.

- İddialı olduğunuz ürün grubu? 
- 2010 yılında üzerinde çalışmaya 

başladığımız, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışma-
larımız neticesinde hayata geçen Akıllı 
Kumaş Koleksiyonumuzdaki ürünleri-

miz konusunda oldukça iddialıyız. Bu 
kumaşlar yılda 2 milyon metre üretti-
ğimiz ‘Coolwool’ kumaşların yaklaşık 
yüzde 45’ini oluşturuyor. 

Akıllı Kumaş Koleksiyonumuz dört 
mevsim giyilebilen, üstün özellikli, 
fonksiyonel, yüzde 100 yün kumaş-
lardan oluşuyor. Sık seyahat eden ve 

takım elbise giyen şehirli iş insanları-
nın, lüks ve seçkin kumaş tercihlerini 
rahatlık ve kullanım konforuyla des-
tekliyoruz. Bugün koleksiyonda 9 farklı 
kumaş bulunuyor. Maksimum hareket 
kabiliyeti ve dayanıklılık sağlayan 
Pure Woolstretch, su ve leke tutmayan 
Bionic Finish, antibakteriyel Silverplus, 
zayıflamaya yardımcı Slimming, gün 
boyu hoş koku yayan parfüm koku-
lu Bioperfume, polen itici ve alerjik 
reaksiyonu engelleyici Zeropolen, koyu 
renklerde yakıcı güneşe rağmen serin 
tutan ve UV etkisini azaltan Cooldark ile 
stresi azaltan ZeroStress koleksiyonun 
ilk parçalarıydı. 

2014 yılında ise Zero Gravity-Travel 
akıllı kumaşımızı pazara sunduk. Zero 
Gravity - Travel doğal esnekliğe ve ince 
bir dokuya sahip. Normal takım elbise 

kumaşlarına göre yüzde 30 daha hafif. 
Böylece sürekli takım elbise giymek ya 
da takımıyla uzun süre seyahat etmek 
zorunda olan kişiler daha az yorgunluk 
hissediyor. Ayrıca kullandığımız tekno-
lojiler sayesinde kolay kırışmıyor, bu 
nedenle valize rahatça konulabiliyor. 
Bunlara ek olarak kolay kirlenmiyor. 

- Firmanızın mevcut yatırımları ve 
gelecek hedefleri nelerdir?

- İpekiş’te hedefimiz üretim kapasite-
mizi yükseltmek yerine butik ve katma 
değeri yüksek ürünlerimizi geliştirmek. 

Bu nedenle üretim artışı için yaptığımız 
yatırım, niteliği artırmaya yönelik yaptı-
ğımız yatırımın yanında küçük kalıyor. 
Nicelik yerine niteliğe önem vermemi-
zin yansımalarını ciromuz üzerinde de 
okuyabiliyoruz. Bu şekilde Türkiye’deki 
üreticiler için de örnek bir model oluş-
turduğumuzu düşünüyoruz. 

Son yıllarda teknoloji ve tasarıma 45 
milyon dolar yatırım yaptık. İnovasyon, 
teknoloji ve insan kaynağını geliştirmek 
adına yatırımlarımız aralıksız devam 
ediyor.

- 2015 beklentileri ve stratejilerini 
aktarır mısınız, bu yıl öngörülen ciro 
ve büyüme oranı, hedef pazarlar ve 
ihracat rakamları nedir?

- 2015 yılında ihracat pazarlarımızı 
geliştirilmeye devam edeceğiz. Mevcut 
ihracat pazarlarımızdaki varlığımızı sür-
dürülebilir kılmak ve yeni coğrafyalara 
açılmak hedeflerimiz arasında. İnovatif 
vizyonumuzla paralel olarak. Ar-Ge 
çalışmalarımız artarak devam edecek. 
Özellikle Akıllı Kumaş Koleksiyonumu-
zu geliştirmeyi sürdüreceğiz.

- Sektör sorunları adına neler söyle-
yebilirsiniz? 

- Türkiye’de tekstil ve hazır giyim 
sektörlerinde bir takım benzer sorunlar 
bulunuyor. Küresel rekabetin hızla 
artması, son teknolojilere yeterince hızlı 
adapte olunamaması, enerji fiyatları ve 
işçilik maliyetlerinin üzerindeki yükler 
nedeniyle rakiplere göre yüksek olması, 
Ar-Ge ve markalaşmada eksiklik, kayıt 
dışılığın önüne geçilememesi ve döviz 
kurlarındaki dalgalanma gibi sorunlar 
yaşanıyor. Öte yandan sözünü ettiğimiz 
yakın coğrafyalarda yaşanan istikrarsız-
lıklar sektörü olumsuz etkiliyor.

Yünlü kumaş segmentinde ise en 
büyük sorunumuz, hammaddemiz 
olan lüks Merinos yününü Avrupa ve 
Çin’deki diğer tüm büyük üreticiler gibi 
Avustralya’dan ithal ediyor oluşumuz. 
Bu da maliyetlerimizin yüzde 50’den 
fazlasının döviz kurlarından etkilen-
mesine ve artmasına neden oluyor. 
Bizler İpekiş olarak, hem bu sorunu 
aşmak hem de Uzakdoğulu üreticiler-
le rekabetten uzaklaşıp, Avrupa gibi 
önemli pazarlarda Türkiye’nin rekabet 
gücünü artırmak için tek çıkar yolumu-
zun katma değeri yüksek ürün üretimi 
olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 
müşteriye özel tasarımlar, butik üretim 
ve hızlı servis şeklinde kurduğumuz iş 
modelimizle katma değerli ürün üreti-
mine yoğunlaşıyoruz. 

Yüzde 100 yünlü kumaş 
segmentinde İpekiş, 
Türkiye’deki en büyük üretici 
ve lider konumunda.

2014 yılında Zero Gravity-
Travel akıllı kumaşımızı 
pazara sunduk
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Tofaş, İki Yılda 7 Model
400 Bin Araç Üretecek

Tofaş, 1.5 milyar dolarlık yatırımla 2016 yılından itibaren Bursa fabrikasında 
7 model üretip 400-450 bin adetlik kapasiteye ulaşmaya hazırlanıyor. 

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Üretim 2015’te 250 bin civarında olacak, bütün 
projeler bittiğinde ise 400 binleri yakalayacağız” dedi.

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz 
Eroldu, Tofaş Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlediği basın toplantısında 

yıl 2014 değerlendirmelerini ve hedefle-
ri paylaştı. Eroldu, “2014’te Türkiye’deki 
toplam otomobil üretiminin yüzde 
19’unu tek başına gerçekleştirdik. 142 
bin adetlik ihracatla da toplam otomo-
bil ihracatının yüzde 16’sının sahibi 
olduk. Türkiye pazarı 2015 yılına çok 
hızlı bir başlangıç yaptı. Bir miktar bi-
zim tahminlerimizin de ötesinde. Biz de 
aynı paralelde hızlı bir başlangıç yaptık 
ki bazı ürünlerimizde talebi karşılamak-
ta da zorlanıyoruz” dedi.

YENİ PROJE ONAYLARI
Eroldu, 2014’ün Tofaş için alınan 

yatırım kararları açısından da önemli 
bir sene olduğuna işaret ederek, şöyle 
devam etti: “Önce Sedan projesini 
onayladık ki, bu 520 milyon dolarlık bir 

yatırım harcamasını gösteriyor. Bunun 
akabinde hatchback, station wagon 
projeleri de onaylandı. Bu projeler de 
520 milyon dolar seviyesinde. Halkanın 
son parçası olarak Mini Cargo’nun gün-
celleştirilmesi projesini de onayladık. 
Bu da 70 milyon dolarlık bir yatırım. 
Daha önce onayladığımız Doblo Ame-
rika ve Doblo FL projeleriyle beraber 
toplam onaylanan yatırımlarımız, 1,5 
milyar dolara ulaştı. Bu gerçekten hem 
Tofaş için hem de otomotiv sektörü 
için tarihi bir yatırım tutarı. Zaten bu 
paralelde de 2014 yılında 400 milyon 
dolar yatırım harcaması yaptık. Bunlar 
ciddi ve önemli rakamlar.”

YENİ İSTİHDAM DA OLACAK
Eroldu, “Bu sene beklediğimiz 

üretim artışı paralelinde, 300-400 kişi 
seviyesinde bir istihdam yapmayı ön-
görüyoruz. Zaten projelerimiz devreye 

girdiği zaman da 2016 sonrasında şirket 
2 vardiyadan 3 vardiyaya çıkacak. Yeni 
sedan modelimizde deneme üretimleri 
başladı. Bir süre sonra Bursa sokakla-
rında da siyah kamuflajlı arabaları gör-
meye başlayacağız. Sedan modelimizi 
bu senenin son çeyreğinde, piyasaya 
çıkartmayı öngörüyoruz. Bu projenin 
üçte birini ihraç etmeyi, üçte ikisini 
de Türkiye pazarında satmayı hedef-
liyoruz. Projenin de lansmanı büyük 
ihtimalle eylül ayında yapılacak olan 
Frankfurt Fuarı’nda olacak. Doblo’yu 
devreye aldık, bu sene Sedanı devreye 
alacağız, 2016’da da kısmet olursa 
hatchback ve station wagon modelle-
rini alacağız, bu arada 2015 sonunda 
da Yeni Fiorino’yu tamamlayıp 2016 
başında piyasaya sunmuş olacağız. 
Dolayısıyla 7 tane modeli Tofaş’ta üretir 
duruma geleceğiz. Bu da ayrıca, bu 
kadar modelin aynı fabrikada üretil-
mesi de üretim başarısı olacak bizim 
için. Üretim 2015’te 250 bin civarında 
olacak, bütün projeler bittiğinde ise 400 
binleri yakalayacağız” dedi.

2014’te 7,4 Milyar Lira 
Satış Geliri

2014 yılında yeni yatırım kararla-
rıyla dikkatleri üzerine çeken Tofaş, 
yılı 7 milyar 440 milyon TL’lik satış 
geliri ile kapattı. Tofaş’ın net kârı, bir 
yıl öncesine göre yüzde 32 artarak 
574 milyon TL seviyesinde gerçekleş-
ti. Tofaş, 2014’te 222.807 adet araçla 
Türkiye’deki toplam araç üretiminin 
yüzde 19’una imza attı. Başlıca ihra-
cat pazarlarında yaşanan ekonomik 
ve siyasi belirsizliklere rağmen, 
142.281 adetlik ihracat gerçekleştiren 
Tofaş, performansıyla 353 milyon 
dolar dış ticaret fazlası yaratarak, 
ülke ekonomisine uzun yıllardır 
süregelen katkısını sürdürdü.Cengiz Eroldu
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Borusan Otomotiv’in 30.Yılı İstanbul Grand Tarabya 
Oteli’nde gerçekleştirilen yemekle kutlandı. Ajda 

Pekkan’ın şarkıları ve DJ Ozan Doğulu’nun müzikleri 
renklendirdiği gecede, çeşitli kategorilerde ödüller 
verildi. Teknik Oto A.Ş., 2014 yılına dair satış ve satış 
sonrası hizmetler anlamında yapılan değerlendirmeler 
sonucunda verilen ödüllerin büyük bir kısmını aldı. En 
müşteri odaklı satış danışmanı (BMW Goup Teknik Oto), 
En müşteri odaklı servis yöneticisi (Teknik Oto A.Ş.), 
En müşteri odaklı yetkili satıcı (BMW Motorrad Teknik 
Oto A.Ş.), En müşteri odaklı yetkili servis BMW markası 
(Teknik Oto A.Ş.), En müşteri odaklı yetkili servis Land 
Rover markası (Teknik Oto A.Ş.), Parça alım hedefini en 
çok geçen yetkili servis (BMW markası Teknik Oto A.Ş.), 
Parça alım hedefini en çok geçen yetkili servis Land Ro-
ver markası (Teknik Oto A.Ş.), BMW 3.Group en yüksek 
adette satış yapan satış danışmanı (Teknik Oto A.Ş.), 
Mini markası 2.Group en yüksek adette satış yapan satış 
danışmanı ((Teknik Oto A.Ş.), ve Land Rover 3.Group en 
yüksek adette satış yapan satış danışmanı (Teknik Oto 
A.Ş.) olmak üzere toplam 10 kategoride ödül aldı. 

Teknik 
Oto’ya Ödül 
Yağmuru

Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretip dünyada yaklaşık 80 
ülkeye ihraç ettiği Yeni Fiat Doblò, 19 Ocak günü Bursa’da 

başlayıp Avrupa ve Amerika’ya uzanan yolculuğunda New 
York’a ulaştı. Son durak ise Detroit’teki FCA Genel Merkezi…
Bursa’dan ABD’ye yolculuğunu sembolize eden Doblo Ameri-
ka’ya projesi kapsamında araç RAM markası altında Promas-
terCity adıyla ABD’ye ihraç ediliyor.

Fiat Doblò
New York’a ayak bastı

Valilik ve Emniyete Araç Desteği

Tofaş, Bursa Valiliği hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 
Fiat Freemont ile genel güvenlik ve asayiş başta olmak 

üzere trafik, adli ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere, Bur-
sa Emniyet Müdürlüğü’ne 5 adet Fiat 500L tahsis etti. Araçlar 
Tofaş’ın Bursa Fabrikası’nda 17 Mart Salı günü düzenlenen 
törenle, Cengiz Eroldu tarafından Bursa Valisi Münir Karaloğ-
lu ile Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’a teslim edildi.

Yeni Spor Tesisleri Yapılıyor 

Tofaş Spor Kulübü, Tofaş Bursa Fabrikası arazisi içerisinde 
inşasına başladığı yeni spor kompleksi ile Bursa’da 10 mil-

yon liralık bir spor yatırımına imza attı. Şubat ayında temeli 
törenle atılan ve 2015 son çeyreğinde açılması planlanan tesis; 
Tofaş personelinin yanı sıra Bursa’daki amatör spor kulüpleri 
ve sporculara da hizmet verecek. 5.800 metrekarelik tesiste 3 
adet basketbol sahasının bulunduğu spor salonu, kondisyon 
merkezi ve her türlü fizik tedavi ihtiyacını karşılayacak, tam 
teşekküllü sporcu rehabilitasyon merkezi yer alacak.
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2013 yılında Murat Kılıç, Oğuz 
Toraman ve Tamer Durmayaz 
ortaklığında faaliyete giren 

Sunvital Enerji, 2014 yılı sonu itibariyle 
toplamda 500 kW kurulu güce imza attı. 
Güneşten enerji üretimi için tesisler 
kuran Sunvital Enerji, sanayi tesisleri, 
ticari işletmeler, tavuk çiftlikleri, sera-
lar, soğuk hava depoları, tarım sulama 
gibi pek çok uygulama alanında, Ar-Ge, 
mühendislik, danışmanlık, fotovoltaik 
sistemler konularında hizmet veriyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI
Sunvital Enerji ortaklarından Murat 

Kılıç, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
verimli ve ekonomik şekilde kullana-
rak, enerjide dışa bağımsız Türkiye 
hedefine katkı vermek amacıyla 
faaliyete başladıklarını söyledi. Kılıç, 
“Sunvital Enerji, yenilenebilir enerji ko-
nusunda, deneyimli, uluslararası kalite 
standartlarına sahip üretici firmalar ve 
bu projelerin yatırımcılara en uygun 
şartlarda ulaşmasını sağlayan finans 
kuruluşları ile enerji üretim tesisleri 
kurarak yatırımcıya ve ülke ekonomi-
sine katkı sağlamaktadır. Temiz enerji 
sayesinde çevremize ve doğaya karşı 
sorumluluklarımızı yerine getirerek 
yatırımcılarına artı değer katmaktadır” 
diye konuştu.

YÜKSEK MALİYET YARGISI YIKILIYOR
Murat Kılıç, yenilenebilir doğal 

enerji kaynaklarından güneş enerji 
santralleri kurmada yüksek maliyet 
önyargısının yıkılmaya başladığını 
söyledi. Kılıç, “Toplumun her kesimi, 
her bireyi, her kurumu kendi enerji 
ihtiyaçları için güneşi kullanmalıdır. 
Geçtiğimiz yıllarda 10 yılı aşan yatırım 
maliyetini karşılama süreleri bugün 
kurulan güce ve bölgeye bağlı olarak 
5-6 yıl aralığına geriledi. Teknolojinin 
gelişmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkma-

sı ile birlikte süreler kademeli olarak 
kısalıyor. Daha fazla güneş daha fazla 
enerji anlamına geldiğinden bu süreye 
etki ediyor. 25-30 yıl ömür beklentisi 
olan bu tür sistemler için mevcut geri 
ödeme süreleri bile son derece mantıklı 
görülüyor” diye konuştu.

LİSANS VE ŞİRKET
YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADAN…

Doğal dengenin korunması ve 
karbondioksit emisyon oranını dü-
şürerek çevre kirliliğinin azaltılması 
için yenilenebilir kaynaklardan enerji 
üretiminin önem taşıdığına vurgu 
yapan Kılıç şöyle devam etti: “Tüke-
ticiler elektrik ihtiyaçlarının tüketim 
noktasına en yakın üretim tesislerin-
den karşılanması ve arz güvenliğinin 
sağlanmasında küçük ölçekli üretim 
tesislerini ülke ekonomisine kazandı-
rabilir. Elektrik şebekesinde meydana 
gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi 
amacıyla lisans alma ile şirket kurma 
yükümlülüğü olmaksızın, her bir 
abonelik için 1 MW kurulu güce kadar 

güneş enerjisinden elektrik enerjisi 
üretilebilir. Tüketim fazlası üretim, ilgili 
dağıtım şirketi ve OSB dağıtım lisansı 
sahibi şirket üzerinden 0,133 $ /kWh 
olarak devlete satabilirler. Öz tüketimi 
karşılama amaçlı kurulan santrallerin 
yurtdışı yenilenebilir enerji fonları ve 
finansal kiralama ile aylık elektrik tü-
ketim bedeli (elektrik faturası) karşılığı 
finans kurumuna ödenerek, sistemin 
geri ödemesi 5-6 yıl içerisinde sağlana-
biliyor. Santralin diğer bir faydalı yanı; 
tatil günlerinde ya da işletmenin kapalı 
olduğu dönemlerde sistem kazandırma-
ya devam ediyor.”

OSB’LERDEKİ FABRİKA
UYGULAMALARI

Sunvital Enerji olarak Bursa Orga-
nize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi’nde 
örnek bir uygulama ile başladıkları 
yolda Afyon, Balıkesir, İzmir ve Diyar-
bakır’daki projelerini tamamladıklarını 
söyleyen Kılıç, “Günümüzde bu sistem-
ler iki türlü kullanılıyor. Bunlardan ilki 
depolama marifetiyle olanı. Depolama 

Güneş Santrallerine 
Sunvital Enerji İmzası

Sunvital Enerji, Bursa, Afyon, Balıkesir, İzmir ve Diyarbakır’daki tamamladığı güneş 
enerji santralleri projeleri ile 2014 yılında 500 KW kurulu güce imza attı. Şirket 

kurucularından Murat Kılıç, teknolojinin gelişip yatırım geri dönüş süresinin azaldığını, 
lisanssız üretim gibi uygulamalarla sektörün önünün açık olduğunu söyledi.

Sunvital	Enerji	
Kurucuları Murat 
Kılıç, Oğuz Toraman 
ve Tamer Durmayaz.
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olduğu zaman maliyet daha da yükse-
liyor. Bu yöntemin en önemli açmazı 
maliyetlerin oldukça yüksek olmasıdır. 
Bu nedenle bugün için efektif olduğu 
söylenemez. Biz bu sistemleri daha 
çok üretim fazlasını devlete satacak 
şekilde organize ediyoruz. Fabrikaların 
yıllık enerji tüketim ortalamalarını 
alıp, tüketim ve üretimlerini planlıyo-
ruz. Organize sanayi bölgelerindeki 
fabrikaların çatıları, endüstriyel çatı 
uygulamalarına çok müsait; yani düz. 
O yüzden kullanımı çok kolay. Kullan-
dıkları elektriği güneş panellerinden 
üretmeleri çok mantıklı. Genelde 
işletmeler şu mantıkta bakıyorlar; 

‘Yüksek olan yatırım maliyetini üretim 
için harcarım. O rakama üretim tesisi 
kurar, daha çok geri dönüş alırım.’ Tabii 
bu bir tercih meselesi. Uzun vadeli dü-
şünen firmalar genelde tercihini bizim 
tarafta kullanabiliyor. Ortalama 5-6 
senede amorti edip, daha sonra ücretsiz 
olarak kullandıklarında farkı o zaman 
görüyor. Asıl önemli olan aradaki farkı 
yakalamak” dedi.

VATANDAŞ DA 1MW’A
KADAR KURABİLİR

Vatandaşların, kendi bölgelerindeki 
enerji dağıtım şirketlerine başvurarak 1 
MW kadar yenilenebilir enerji tesisi ku-
rabileceğini vurgulayan Kılıç, “Yönetme-
lik çerçevesinde tüketiciler sadece kendi 
tesisleri için değil, aynı bölgede kalmak 
kaydıyla farklı bölgelere de bu sistem-
leri kurabiliyorlar. Örneğin Bursa’da bir 
işletmemiz var. Bütün elektriğini güneş 
enerjisinden karşılamak istiyor ama ça-
tısı bu sistemi kurmak için müsait değil. 
Bu durumda UEDAŞ’a bağlı Bursa ya da 
çevre illerde tarıma elverişsiz bir araziye 
bu sistem kuruluyor. Kurulan çift taraflı 
sayaç sayesinde üretilen ile tüketilen 
enerjide mahsuplaşılıyor. Böylelikle 
uygulama alanları ve kullanıcı sayısı da 
genişliyor” dedi.

Öte yandan ülkede yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanma nokta-
sında sabretmek gerektiğinin farkında 
olduklarını sözlerine ekleyen Kılıç, 
“Sektör 2015 yılında yukarı doğru ivme 
alacaktır. Kurulum ve bürokrasi tara-
fında çok ciddi yol kat eden Sunvital 
sektördeki yerini almıştır” dedi. 

‘Güneşimiz Bol’
“Güneş enerjisinde, Almanya güneşlenme süresi 

5,2 saat olmasına rağmen 38 bin 128 MW kurulu 
güce, Türkiye ise 7,2 güneşlenme süresine rağmen 
henüz 56 MW kurulu güce sahiptir. Türkiye, enerjide 
dışa bağımlılığın azaltılması, yerel kaynakların 
kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi ve iklim 
değişikliğiyle mücadele hedeflerinden yola çıkarak, 
ulusal enerji arz portföyünde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payını yükseltme çalışmalarını sürdür-
mektedir.

Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir 
potansiyele sahip olan Türkiye, güneş, rüzgar ve 
hidroelektrik kaynaklarının geliştirilmesine öncelik 

vermektedir. 2023 yılına kadar Türkiye’nin toplam 
enerji talebinin yüzde 30’unun yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir. 
Toplam enerjide dışa bağımlılık oranımız yüzde 70 

seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin enerji ithalatı 
2014 yılında 255 milyar kWh, bir başka ifadeyle 54 
milyar 906 milyon 87 bin dolardır.”

Yatırımcı nelere
dikkat etmeli?
- Partner olarak seçilecek firmanın 
sektöre ne kadar hakim olduğu ve 
bu işi benimsediği…
- Ofis mantığında çalışan 
firmalardan yatırım sonrası hizmet 
alamama riski.
- Seçilen firmaların kurdukları 
tesislerin verimi ve referansları.
- Doğru ürün ve doğru mühendislik 
hizmeti alınıp alınamayacağı.

Çatı uygulaması

Afyon	Projesi

Konut Uygulaması

GAP	Projesi
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Kurulduğu 2001 yılından bu yana, 
apartman, villa, fabrikalar, resmi 
kurumlar, endüstriyel tesis-

ler, küçük-büyük işyerleri gibi farklı 
ihtiyaçlara gereksinim duyan her türlü 
alan için güvenlik sistemleri çözümleri 
üreten Alternatif Güvenlik şimdi de 
yeni bir ürün ile hayatı kolaylaştırma-
ya devam ediyor. Görüntülü kamera 
sistemleri konusunda Canon Güney 
Marmara Bayisi olan ve bunun yanın-
da, hırsız alarmı, yangın alarmı, geçiş 
kontrol sistemleri gibi alanlarda da hiz-
met veren Alternatif Güvenlik, Fibaro 
Kablosuz Akıllı Ev ve Ofis Sistemleri’nin 
de Güney Marmara Bölgesi Bayi olarak 
hizmet alanını daha da genişletti.

KABLOSUZ, HIZLI VE KOLAY KURULUM
Alternatif Güvenlik firma kurucu-

su Tolga Aydemir, herkesin rahatlık, 
güvenlik ve konfor aradığı günümüzde, 
konusunda kaliteli, güvenli ve müş-
teri odaklı hizmet anlayışlarını Fibaro 
ürünleri ile buluşturduklarını ifade etti. 
Fibaro Türkiye, evinizi akıllandırırken 
kablo çekme söz konusu olmadığı için, 
hiçbir yeri kırıp dökmeden, içinde 
yaşanan bir eve, ofise veya mağazaya 
çok hızlı ve kolay bir şekilde sistemini 
kurabiliyor. Fibaro Türkiye’nin akıllı 
bina sistemleri sektörüne sunduğu 
hizmetler konusunda bilgiler veren 
Fibaro Güney Marmara Bayisi Tolga 
Aydemir, “Biz kullanıcılara güvenlik, 

tasarruf ve konfor sağla-
yan kablosuz sistemler 
sunuyoruz. Öncelikle 
vurgulanması gereken 
konu; kablo çekme söz 
konusu olmadığı için, 
sunduğumuz sistem-
lerin kurulumu kırma 
dökme gerektirmiyor; 
içinde yaşanan bir eve, 
ofise veya mağazaya 
çok hızlı ve kolay bir 
şekilde kurulabiliyor. 
Ayrıca, kullanılması çok 
kolay olan bu sistemler, 
sınırsız işlevsellikleri ile 
kullanıcılara çok büyük 
faydalar sağlamalarıyla 
beraber, maliyetleri de 
son derece ekonomik” 
şeklinde konuştu.

GENİŞ BİR KULLANIM 
ALANI VAR

 “Hayatı kolaylaş-
tırmak, güvenli kılmak 
veya tasarruf sağlamak 
için sistemimiz üze-
rinde oluşturulabilen 
senaryolar için tek sınır 
insanın hayal gücü. Isın-
ma, ışık, perde, panjur, 
kepenk, tente, yangın, 
hırsız, su basması kont-
rolleri bazıları” diyen 
Tolga Aydemir şöyle 
konuştu: “Örneğin; yazın iş dönüşü eve 
geliyorum, dış sıcaklık 25 derece üzerin-
de… Eve 3 km yaklaşmışsam, klimayı 
aç senaryosu ile sistemimiz internetten 
aldığı anlık sıcaklık bilgisiyle, sizin 
akıllı telefon veya tabletinizin sağladığı 
GPS konumunu takip ederek klimayı 
gerektiğinde çalıştırıyor. Yani bu basit 

bir uzaktan kumanda sistemi değil, 
gerçek anlamda yapay zeka kullanan, 
sizin düşündüğünüz gibi düşünen ve 
bilgiye ulaşarak yaptığı değerlendirme 
sonucunda karar verip, aksiyon alan bir 
sistem. 

Başka bir örnek; yazılacak bir güven-
lik senaryosu ile gece vakti pencereden 
hırsız girmesi durumunda, bunu algıla-

Alternatif Güvenlik’ten Yeni Ürün;
Fibaro Akıllı Ev ve

Ofis Sistemleri
Alternatif Güvenlik, yeni bir ürün ile hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Fibaro Kablosuz Akıllı Ev ve Ofis Sistemleri, hayatı kolaylaştıran, güvenli kılan
ve tasarruf sağlayan özellikler sunuyor.

Tolga Aydemir
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yan sensörden gelen bilgiyle anında o 
odanın ışığını açarak hırsızı caydırmak 
(Evin boş olmadığı izlenimini verecek 
ek sesli ve görsel efektler oluşturu-
labilir).  Caymayıp hızla bir şey alıp 
gitmesi durumunda bile kameranın ışık 
açıkken çektiği net fotoğrafın anında 
size e-posta ile yollanması sayesinde 
hırsızın yakalanmasını sağlamak 
mümkün.” 

AKILLI EV PAZARINDA ÖZEL KONUM
Fibaro’yu akıllı ev pazarında özel 

bir konuma getiren etkenler konusun-
da da Tolga Aydemir şunları söyledi: 
“Kablosuz olması tercih edilmesini sağ-
layan faktörlerden ama asıl ürünlerin 

kalite, işlevsellik ve görsel tasarım 

açısından benzersiz olması ve akıllı 
telefon, tablet, bilgisayar yazılımlarının 
kullanım kolaylığı olmasıdır. Ayrıca 
vurgulamak gereken özellik, Fiba-
ro’nun, kablosuz akıllı ev sistemlerinde 
dünya standardı olarak belirlenmiş 
Z-Wave protokolü ile haberleşen bir 
sistem olması. Bu sayede (Bluetooth 
standardı ile farklı imalatçıların cep 
telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör 
gibi ürünlerinin birbirleriyle haberleş-
mesi gibi) diğer imalatçıların cihazla-
rıyla (termostatik vana, kapı kilidi, vb.) 
haberleşiyor ve kullanıcılara büyük 
esneklik sunuyor.”

Fibaro’yu rakiplerinden ayıran en 
önemli özelliklerden birinin Ar-Ge’ye 
verdiği önem olduğu kaydeden Tolga 
Aydemir, “Fibaro, beğenilen genel 
sistem yapısını, ürünlerin işlevsel ve 
görsel tasarımlarındaki benzersizliği 

ve uygulama yazılımlarının kolay 
kullanımını hep Ar-Ge’ye ayırdığı 
büyük bütçeye, geniş donanım 
ve yazılım kadrolarına borçlu. 
Tasarım kadrosu yeni bir ürün 
tasarlanırken donanım uzman-

ları sağlamlık ve çok fonksi-
yonluluk ile beraber uygun 

maliyeti göz önünde bulundu-
ruyor” dedi.

2015’TE PAZAR BÜYÜYECEK
Fibaro’nun, 2014’ün ardından 

2015’te de büyümesini katlayarak, 
Z-Wave standardında akıllı ev sistemi 
sağlayan firmalar arasında en büyük 
aşamayı kaydeden firma olduğunu 
ifade eden Tolga Aydemir, “Fibaro ciro 
olarak henüz lider olmasa da, hem ino-
vasyon hem de ürün yelpazesi açısın-
dan dünya liderliğini almış durumda. 
2015 yılı bizim için de Türkiye’de gayet 
iyi geçiyor, Türkiye akıllı ev pazarı hızla 
şekilleniyor ve insanların -hem inşaat 
firmaları, hem son kullanıcılar- bu 
konudaki bilinçleri artıyor. Esas talep 
patlamasını ise 2015 yılında öngörü-
yoruz. Bizim içinde bulunduğumuz yıl 
için hedefimiz satış ağımızı geliştirmek, 
yaymak ve Bursa ve çevresinde akıllı 
ev pazarında oluşturmaya başladığımız 
‘en sevilen marka’ algısını iyice kuvvet-
lendirmek” şeklinde konuştu.

Fibaro Hareket Sensörü Akıllı Ev 
Ürünleri kategorisinde 2015 CES 

İnovasyon Ödülü’nün sahibi oldu. CES 
İnovasyon Ödülleri her yıl 28 katego-
rideki tüketici elektroniği ürünlerine, 
üstün tasarım ve mühendislik tekno-

lojisi alanlarında veriliyor. Bu prestijli 
yarışmaya giren ürünler, bağımsız 
endüstriyel tasarımcılar, mühendisler 
ve ticari medya üyelerinden oluşan 
seçkin bir jüri tarafından değerlendi-
riliyor. Bu yılki CES en iyi inovasyon 

ödülleri de yine yaşamı, çalışmayı ve 
eğlence anlayışını değiştiren yeni nesil 
teknolojiler kategorisindeki ürünler-
den seçildi.

2015 CES İNOVASYON ÖDÜLÜ FIBARO’NUN OLDU
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25 yıllık tecrübesi ile Bursa’nın 
yanında İstanbul şubesi ile 
seyahat acenteliğinde farkını 

ortaya koyan Niltur, Türk Havayolları 
tarafından 2014 yılında da Bursa’da en 
çok Hac-Umre satışı yapan acente kate-
gorisinde yine birinci oldu. 

DOĞRU BİR HEDEFİ
KENDİMİZE İLKE EDİNDİK

Müşterileri memnuniyetini her 
zaman ön planda tuttuklarını kayde-
den Niltur Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Bodur, “Niltur olarak, 2003 yılında 
kurulduğumuz günden itibaren en 
temel hedefimiz müşteri memnuniyeti 
oldu. Doğru bir hedefi kendimize ilke 
edindiğimizi de seyahat acentacılı-
ğında marka olduğumuzda gördük. 
Markamızın sürdürülebilirliği adına 
sektördeki yenilikleri takip ederek, 
kendimizi geliştirmeye ve büyümeye 
önem veriyoruz. Bugün aldığımız ödül 
de bunun bir göstergesi olurken, Niltur 
markasının gelecek yıllara taşınması 
adına da bir ilham kaynağı olacak” 

dedi.

VERDİĞİMİZ
HİZMETİN BİLİNCİNDEYİZ

Verdikleri hizmetin bilincinde 
olduklarının altını çizen Erol Bodur, 
“Verdiğimiz hizmetin kutsal toprakla-
ra olması nedeniyle maneviyat yönü 
ağır basıyor. Bu anlamda bizim hata 
yapma gibi lüksümüz yok. Çünkü 
hacı adaylarının kalbinde en ufak bir 
kırgınlık bırakırsak o vicdan yükünü 
taşıyamayız. Bu nedenle nitelikli iş 
gücümüz, hizmet anlayışımız ve kalite-
mizle sürekli müşteri memnuniyetini 
sağlamaya çalışıyoruz. Hac mevsimin-
de Niltur’u tercih eden hacı adayları 
hac farizasını gönül rahatlığı ile yerine 
getiriyor” diyerek, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Umre ve hac hizmetleriyle 
birlikte Balkan turları, Kudüs Mescid-i 
Aksa, Özbekistan ve Fas-Endülüs 
turlarıyla da tercih edilen bir seyahat 
acentası olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz.” 

MARKA OLMAK İÇİN
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Dürüstlük üzerine kurulu şirket 
politikalarından hiçbir zaman ödün 
vermediklerinin altını çizen Bodur; 
toplumsal sorumluluk bilinciyle 
hareket eden, eleştiriye açık, sunduğu 
hizmetle tercih edilen, güvenilir bir 
turizm firması olma ilkesiyle sektörde 
emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. 
Bodur, “Müşteri memnuniyetinin 
temelini oluşturan çalışan memnuni-

yetini sağlamak ve sürekli kılmak, 
müşteri beklentilerinin üstünde 

bir hizmet standardına ulaş-
mak ve sektörde marka olmak 

için Niltur ailesi olarak gece 
gündüz çalışıyoruz” dedi.

Turizmde
Bursa Markası;

Niltur
Kurulduğu günden itibaren müşteri memnuniyetini esas edinerek 

çalışmalarını sürdüren Niltur, başta hac ve umre programları olmak 
üzere kültür turları, uçak bileti satışı ve vize hizmetleri gibi turizm 

alanında çok sayıda çalışmayı başarıyla hayata geçiriyor. 
Bursa’nın
değerleri 
tanıtıldı

Roma Tiyatrosu 
Restore Ediliyor

Dünyanın en büyük turizm fuarı olarak 
bilinen ve bu yıl 200’e yakın ülkenin katıldığı 
Uluslararası Turizm Borsası ITB Berlin-2015 
Fuarı’nda Bursa’nın sahip olduğu tüm 
değerler, dünyanın önde gelen turizm sektörü 
temsilcilerine tanıtıldı. Mart ayındaki fuara 
katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 
Bursa standını ziyaret etti. Vali Yardımcısı 
Ahmet Hamdi Usta ve Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Abdülkadir Karlık tarafından 
karşılanan Bakan Çavuşoğlu’na Bursa’nın 
Berlin’de katılımcı bir şekilde yer aldığı ve 
Bursa’nın önümüzdeki dönemde turizm 
hedefleri hakkında bilgiler verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Romalılar’ın 
sahne anlamında Marmara Bölgesi’ndeki tek 
eseri olan ve İznik’te bulunan 2000 yıllık 
amfi tiyatroyu ayağa kaldırmak için çalışma 
başlattı. Tiyatronun restore edilmesine 
yönelik protokolün bakanlığa gittiğini açık-
layan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, “İnşallah burası birkaç yıl içinde tüm 
güzelliğiyle ortaya çıkacak. Turizmin nabzının 
attığı, sanatsal faaliyetlerin yapıldığı ender 
mekanlardan biri olacak” dedi.
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4 Milyar Dolar

İhracat

Bursa’nın En Büyük 

42 Firması

16,6 Milyon m3

Atık Su Arıtma

160.000 m2

Yeşil Alan

1,1 milyar kWh

Elektrik Tüketimi

42 Bin 

İstihdam

BURSA EKONOMİSİNİN GÜCÜ...
Her yıl istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren DOSAB,
Bursa Ekonomisi’nin itici gücü olmaya devam ediyor...
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Kendi evinin sahibi olmak isteyenlere 
Sur Yapı birbirinden avantajlı fırsat-
lar sunuyor. Sur Yapı kampanyaları 

tüketicilerin beklemeden, bir an önce ev 
sahibi olabilecekleri şekilde tasarlanıyor. 
Kira ödemek yerine, kendi evinin taksitle-
rini ödeyerek, bütçeye uygun ara ödeme 
seçenekleri ile ev sahibi olma hayallerinin 
kapıları aralanıyor. Sur Yapı ev sahibi 
olmak isteyen herkese, düşük peşinatlarla 
ve kolay ödeme planlarıyla destek oluyor. 
Sur Yapı, İdilia ve Vitrin projeleri için, Mart 
ayında da toplam konut bedeli üzerinden 
yüzde 5 indirim imkanı sağlayan bir kam-
panya gerçekleştirmişti. Yüzde 15 indirim 
desteği de tüketicilere, beklemeye gerek 
duymadan ev sahibi olma fırsatı sunan 
cazip seçeneklerden biri… Üstelik bu kam-
panyada müşteri ödediği peşinatı kendi 

Yüzde 15 İndirimle Konut Desteği!
Sur Yapı, İdilia ve Vitrin projelerinde; ödenen peşinat ve banka kredisi tutarına yüzde 15 indirimle konut desteği 
fırsatı sunuyor. Böylece, ödenen peşinat veya kullanılacak kredi belirlenebiliyor, indirim tutarı arttırılabiliyor.

Uluslararası bağımsız bir otorite 
olan Superbrands, Türkiye’de iki 
yılda bir liste açıklıyor. Açıkla-

nan listede marka yönetimi konusunda 
üstün başarı gösteren firmaların dünya 
çapında seçimini ve tanınmasını sağ-
layan Superbrands, 88 ülkede faaliyet 
gösteriyor. 

1992 yılından bu yana yönetim ve 
iş merkezleri, endüstriyel tesisler, villa, 
konut, rezidans, alışveriş merkezi gibi 
farklı formlarda yaşam alanları üreten 
Sur Yapı, markalar ligindeki iddiasını 
bu başarısıyla bir kez daha ortaya 
koymuş oldu. Superbrands, Türkiye’de 
2005 yılından bu yana 2 yılda bir liste 
açıklıyor. Bu listede yer alabilmek için 
tüketicilerde güçlü bir başarı algısı 
yaratmış olmak önem taşıyor. 

ELMAS: İYİ PROJELER
ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Superbrands listesinde yer 
almanın kendilerini mutlu 
ettiğini belirten Sur Yapı Yö-
netim Kurulu Başkanı Altan 
Elmas “Ulusal ve uluslararası 
bir platformda bağımsız araş-
tırma sonuçları ve ankete katılan 
katılımcıların görüşlerine göre tercih 
edilen marka olmak bizi çok heyecanlan-
dırdı. Bunun için herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. Sur Yapı olarak aldığımız 
bu güçle daha iyi projeler üretmeye 
devam edeceğiz” dedi.  1993 yılından 
bu yana faaliyet gösteren Superbrands, 
Süper Marka seçiminde öncelikle sektör 
kuruluşlarının başkanlarından ve otorite 
isimlerden oluşan seçici kurul tarafın-

dan 1023 marka belirleniyor. 
Daha sonra bu markalar 

arasından işgücü kalitesi, 
yaratıcılık, markalaş-
maya yaptığı yatırım, 
marka devamlılığı, sosyal 

sorumluluk projelerine 
katkı, çevre duyarlılığı, 

etik değerlere uyma ve vergi 
sıralamasındaki yeri gibi kriterlere 

göre 300 markaya indirgeniyor. Seçilen 
bu markalar bağımsız araştırma şirketi 
AC Nielsen tarafından tüketiciye sunu-
luyor. Tüketici tarafından oylanarak 
seçilen markalar ise Superbrands listesi-
ne girmeye hak kazanıyor. Superbrands 
2014 listesinde Sur Yapı’nın da içerisin-
de bulunduğu 134 ulusal ve uluslararası 
marka yer alıyor. 

Tüketiciler Sur Yapı’yı
Süper Marka Seçti

Türkiye Seçici Kurul Üyeleri ve bağımsız araştırma şirketi AC Nielsen’in birlikte 
yürüttüğü çalışma sonucunda, 2014 Superbrands (Süper Marka) listesinde yer alan 

Sur Yapı, tüketicilerin süper markası oldu. 

İDİLİA
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belirleyecek. Ayrıca sunulan konut des-
teği indirimi ile peşinat tutarını artırarak 
indirim tutarını da artırmış oluyor.

İDİLİA PROJESİ
TEM Çamlıca Gişelerine yaklaşık 5 

dakika mesafede konumlanan İdilia, 
başta TEM Otoyolu olmak üzere İstanbul 
Anadolu Yakası’nın en önemli ulaşım 
kanallarına yakınlığı ile düzenli bir 
şehir yaşantısı sunuyor. İnşaatı devam 
eden Üsküdar Çekmeköy metro hattının 
Sultanbeyli üzerinden Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na uzatılma kararı ile 
birlikte İdilia projesinden Üsküdar başta 
olmak üzere Anadolu Yakası’nın önemli 
ilçelerine ve Sabiha Gökçen Havalimanı-
na ulaşım kolaylaşıyor. 3. Köprü Paşaköy 
gişelerine yaklaşık 6 km, planlanan met-
ro durağına ise yaklaşık 1 km mesafede 
olan İdilia, ulaşım kolaylığı ile kaçırılma-
yacak bir yatırım fırsatı sunuyor. 

Kampanya kapsamında İdilia proje-
sinde; 1+1 230 Bin TL’lik daireler 204.125 
TL’ye satışa sunuluyor. Müşteriler 1+1 ev 
bedelinin yüzde 25’i olan 57.500 TL peşi-
nat yerine kampanya fiyatı olan 204.125 
TL’nin yüzde 25’i olan 48.875 TL’yi peşi-
nat olarak ödeyip ev sahibi olabilecekler. 
Ev bedelinin yüzde50’sini banka kredi 
olarak kullanabilecek ve 120 ay 1.303 TL 
ödeyebilecekler. Ağustos 2016’da evini 
teslim alacak müşteriler 57.500 TL ödeme 

gerçekleştirerek ödemelerini tamamla-
yabilecekler. Müşteriler kampanya kap-
samında örnek ödeme planı gibi birçok 
plan oluşturabiliyorlar. İsterlerse peşinat 
ve banka kredisi oranını yükseltip indi-
rim tutarını artırabiliyorlar. İsterlerse hiç 
peşinat ödemeden banka kredisi tutarını 
yüzde 75’e çıkartıp hem indirim tutarını 
artırabilir hem de peşinat ödememiş 
oluyorlar. 

İdilia ödeme planında örnek olarak 
sunulan 1+1 evin 120 ay vadeli toplam 
satış fiyatı 262.735 TL, 2+1 evin toplam 
satış fiyatı 410.025 TL. Bu maliyet 120 
ay sabit taksit ve 0,85 vade farkına göre 
hesaplanıyor ve KDV dâhil. Tüm ödeme 
koşulları 15 Nisan 2015 tarihine kadar 
geçerli ve kampanya 70 ev ile sınırlı.

VİTRİN PROJESİ
Başta Maslak bölgesi olmak üzere, İs-

tanbul’un en önemli iş ve ticaret merkez-
lerine yakınlığıyla göze çarpan Suryapı 
Vitrin, Maslak-Levent hattına 5 dakika 
mesafede, TEM otoyoluna komşu bir ko-
numda yer alıyor. İhale aşamasındaki Ka-
bataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro hattına 1,5 km mesafede yer alan 
Suryapı Vitrin, Atatürk Havalimanı’na da 
metro ile kolayca ulaşım imkânına sahip. 
Türk Telekom Arena’ya 13 km, Hasdal 
Kavşağı’na 7 km uzaklıkta olan Vitrin, ya-
pımı tamamlanmak üzere olan 250 yatak 

kapasiteli Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne oldukça 
yakın bir konumda yer alıyor.

Kampanya kapsamında Vitrin proje-
sinde; 1+1 340 Bin TL’lik daireler 301.750 
TL’ye satışa sunuluyor. Müşteriler 1+1 ev 
bedelinin yüzde 25’i olan 85.000 TL peşi-
nat yerine kampanya fiyatı olan 301.750 
TL’nin yüzde 25’i olan 72.250 TL’yi peşi-
nat olarak ödeyip ev sahibi olabilecekler. 
Ev bedelinin yüzde 50’sini banka kredi 
olarak kullanabilecek ve 120 ay 1.926 
TL ödeyebilecekler. Aralık 2016’da evini 
teslim alacak müşteriler 85.000 TL ödeme 
gerçekleştirerek ödemelerini tamamla-
yabilecekler.  

Müşteriler kampanya kapsamında 
örnek ödeme planı gibi birçok plan 
oluşturabiliyorlar. İsterlerse peşinat ve 
banka kredisi oranını yükseltip indirim 
tutarını artırabiliyorlar. İsterlerse hiç 
peşinat ödemeden banka kredisi tutarını 
yüzde 75’e çıkartıp hem indirim tutarını 
artırabilir hem de peşinat ödememiş 
oluyorlar. 

Vitrin ödeme planında örnek olarak 
sunulan 1+1 evin 120 ay vadeli toplam 
satış fiyatı 388.370 TL, 2+1 evin toplam 
satış fiyatı 531.090 TL’dir. Bu maliyet 120 
ay sabit taksit ve 0,85 vade farkına göre 
hesaplanıyor ve KDV dâhil. Tüm ödeme 
koşulları 15 Nisan 2015 tarihine kadar 
geçerli ve kampanya 50 ev ile sınırlı.

VİTRİN
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Eşsiz konumu, doğal güzellikleri, 
deniz manzarası ve mimari yapısı 
ile Bursa’da bir başka örneği bu-

lunmayan Vadi Mudanya Evleri gün 
yüzüne çıkmaya başladı. “Dört mevsim 
Tatil” sloganı ile lansmanı yapılan pro-
jede, Mudanya’nın tam kalbinde, kent 
merkezine ve Budo iskelesine 3 dakika 
yürüme mesafesinde yem yeşil vadinin 
deniz ile buluştuğu Ege Tarzı yeni nesil 
konsept villalar bulunmaktadır.

Mudanya Yapı İnşaat Firmasının 
Genel Koordinatörü Kenan Sülün; Bu 
proje Mudanya’da eşsiz lokasyonu 
ve konseptiyle alternatifsiz tek proje. 
Bursalılara tatil köyünde 4 mevsim 
yaşama şansını sunuyoruz. Çeşme’nin 
Alaçatısı’nı ,Bodrum’un Türkbükü’nü 
Vadi Mudanya’ya taşıdık. Bursanın 
elit ve seçkinlerine artık işten eve 
geldikleri zaman keyifle kendilerine ve 
sevdiklerine zaman ayırabilme ortamı 
ve imkanı sunuyoruz” dedi. Vadi Mu-
danya Evleri’nin şehirle iç içe olduğu 
kadar, bir o kadar da şehrin dışında 

Vadi Mudanya Evleri
Görenleri Büyülüyor...

Hayalinizdeki sahil hayatını 4 mevsim tatil tadında sunan, mudanyanın kalbinde 
eşsiz lokasyonuyla ilk ve tek villa konseptiyle Vadi Mudanya Evleri’nde hayat buluyor.

Vadi Mudanya Evleri’ni inceleyen Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren, 
projeye hayran kaldığını belirtti.



95

YAŞAM

olduğunun altını çizen Sülün,  “Mudan-
ya’nın çarşısına,sahiline,iskelesine,yeni 
yapılacak marinaya,kent meydanına 
ve avmlerine 3 dk.yürüme mesafesinde 
olan Mudanyanın şehir içindeki yoğun 
trafiğine girmeden ulasımı en rahat 
olan Vadi Mudanya evleri Mudanya’da 
bu lokasyonu ve konseptiyle alternatif-
siz tek proje.  

2015 yılı sonunda bitirilmesi planla-
nan projede, çocukların çocukluklarına 
yakışır bir mahalle kültüründe  özgürce 
yaşayabilecekleri yemyeşil bir vadinin 
ortasında güvenli bir ortamda yetişebi-
lecekleri, hanımların ve beylerin eşsiz 
vadi ile deniz manzarası karşısında Vadi 
Mudanya’nın kafeteryasında kahvele-
rini yudumlayıp havuz başında keyifle 
sohbet edebilecekleri iki katlı sosyal 
donatısıyla spor salonunda spor yapabi-
lecekleri ortamı sağlayan, kreşiyle,sau-
nasıyla, oyun alanlarıyla, açık ve kapalı 
otoparklarıyla, 3 dk yürüme mesafe-
sindeki Mudanya’nın sosyal hayatını 
yaşayabilecekeri, hepimizin hayal ettiği 
ve özendiği her tatil dönüşü aklımızın 
kaldığı günün birinde mutlaka buralar-
da yaşamak isterim dediği, senenin 20 
gününde sınırlı olduğu Ege’deki sahil 
hayatını 4 mevsim tatil tadında hayat 

sunan villa konsep-
tiyle Bursa’nın elit ve 
seçkinlerinin arayıp da 
bulamadıkları ortamı 
sunan Vadi Mudanya 
Evleri yeni komşularını 
bekliyor. Bütün bun-
ların yanı sıra kaliteli 
malzeme ve işçilik ile 
aynı zamanda deprem 
ihtimaline karşı her 
şeyi en ince ayrıntısına 
kadar dikkat ettiklerini 
belirten Sülün, anlaş-
malı banka ve finans 
kurumları ile şimdiden 
kredi kullandırabileceklerini söyledi.

ANTALYA VALİ YARDIMCISI TURAN 
EREN PROJEYİ YAKINDAN İNCELEDİ

Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren 
projeyi incelemek için şantiye alanına 
geldi.  Türkiye’nin her yerinin ayrı 
bir güzelliğe sahip olduğunu fakat 
Mudanya’nın  yerinin çok daha farklı 
olduğunu söyledi. Mudanya’nın şifalı 
havasıyla sağlık, Bizans ve Osmanlı 
İmparatorluğu’na başkentlik yapma-
sıyla tarih ve kültürel, Uludağ olması 
nedeniyle kış turizmi, Mudanya’daki 
sahil hayatı ile yaz turizmi olduğunu  
yeni yapılacak Gebze-Orhangazi-İzmir 
otobanıyla aynı zamanda dünyanın 
denizden açılan kapısı konumundaki 
Mudanya’nın  nihayet böyle bir pro-
jeyle Bursa’nın ve İstanbul’un ihtiya-
cını karşılayabilecek ve Mudanya’nın 
farkını fark ettiren bir proje olduğunun 
altını çizdi. Antalya’dan Vadi Mudan-
ya Projesini incelemek için gelen Vali 
Yardımcısı Eren Mudanya Yapı İnşaatı 
tebrik etti.

Mudanya Yapı İnşaat Firmasının Genel 
Koordinatörü Kenan Sülün, Antalya Vali 
Yardımcısı Turan Eren’e projeyi tanıttı.
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FUAR TAKVİMİ
Tarih Fuarın Adı Yer

06-08 Mayıs ICCI: 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı İstanbul

06-10 Mayıs KOMATEK 2015: 14. Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı Ankara

07-10 Mayıs Sağlık Bilişim Zirvesi: Sağlık Bilişim Zirvesi ve Fuarı İstanbul

13-16 Mayıs
Balkan Ticaret Fuarı : Balkan Ticaret Fuarı ve Kongresi. Alt Yapı, Ulaşım, Müteahhitlik, İş ve İnşaat 
Makineleri, Çevre Düzenleme ve Belediye İhtiyaçları Fuarı

Bursa

14-17 Mayıs Adana İdeal Ev: Adana İdeal Ev Fuarı Adana

19-23 Mayıs EVTEKS 2015 : 21. İstanbul Ev Tekstili Fuarı İstanbul

21-25 Mayıs Konya Dekor 2015 : 5. Mobilya, İç Mimari, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı Konya 

22-31 Mayıs Autoshow Istanbul: Otomobil Ticari Araç, Aksesuar Fuarı İstanbul

04-07 Mayıs  Techtextil Frankfurt: Teknik Tekstil Fuarı Frankfurt/Almanya 

06-08 Mayıs SIAL CHINA : Uluslararasi Yiyecek ve İçecek Fuari  Sangay/Çin

13-15 Mayıs HD Hospitality EXPO 2015: Otel Ekipmanları Fuarı Lav Vegas/ABD

15-18 Mayıs CMEF: Çin Uluslararası Tıbbi Ekipmanları Fuarı Sangay/Çin

18-20 Mayıs Medical Fair: Çin - Hong Kong Medikal Ekipmanları Fuarı Hong Kong/Çin

18-21 Mayıs DUBAI INDEX 2015: Ev Dekorasyon Fuarı Dubai/BAE

19-23 Mayıs Ipack - Ima: Plastik Ambalaj Fuarı Milona/İtalya

02-04 Haziran Techtextil North America : Tekstil Fuarı Houston/ABD

02-04 Haziran Techtextil North America 2015: Tekstil, Tekstil Makinaları ve Ev Tekstili Fuari Houston/ABD

03-06 Haziran Kitchen & Bath China: Mutfak ve banyo Fuarı Sangay/Çin

15-19 Haziran Achema: Kimyasal makinalar,Biyokimya kompresörleri,Eczacılık maddeleri Frankfurt/Almanya 

21. İstanbul Ev Tekstili Fuarı
19-23 Mayıs: Sektörün güçlü örgütü TETSİAD’ın işbirliği ile düzenlenen 

EVTEKS, 19-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’de yapılacak. Her 
yıl global sektör profesyonelleri tarafından heyecanla takip edilen fuar, başta Türk 
ev tekstili sanayicileri, Avrupa ve Bölge ülkelerden katılan sektör üreticilerinin 
ihracatına katkı sağlıyor. 2.000’i aşkın markanın katılımıyla düzenlenecek fuarda, 
dünyaca ünlü trend tahmincileri ile 2016 ev tekstili trendleri dünyaya sunuluyor.

25 Nisan-31 Mayıs: Tekstil Araştırmacıları Derneği ve İstanbul Aydın Üni-
versitesi Bursa Temsilciliği işbirliği ile Nisan-Mayıs aylarında Temel Tekstil Eğitim 
Programları düzenleniyor. 25 Nisan’da başlayan eğitimler, 31 Mayıs’ta sona erecek. 
12 farklı gün ve başlıktaki eğitimlerde konunun uzmanları, iplik, dokuma, örme, 
boya, testler, kalite kontroller, desen çizimi, şablon, baskı, kimyasallar, özel bitim 
işlemleri, ön terbiye, haşıl, dikiş teknikleri gibi konularla ilgili dersler verecek.

Tekstil Temel Eğitimleri

Hoşgeldin Boyacı
18 Nisan: Erdal Özyağcılar uzun 

bir aradan sonra Donald Churchill’in 
yazdığı ve Füsun Günersel’in dilimi-
ze çevirdiği “Hoşgeldin Boyacı” ile 
18 Nisan’da Bursa Tayyare Kültür 
Merkezi’nde izleyicileri ile buluşu-
yor.  Oyunun konusu: Walter, hayatı 
boyunca aktör olma hayalleri kurar-
ken para kazanmak adına boyacılığa 
başlamıştır.
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