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1. GİRİŞ 

Kısaca özetlenecek olursa 1960’lara kadar tekstil 

ihtiyacının bir bölümünü ithal eden ülkemiz 1970'li yıllarda net 

ihracatçı konumuna ulaşmış ve 1980'li yıllarda gerçek atağını 

yapmış ve tekstil ihracatımız yıllık ortalama % 24 büyümüştür. 

Hazır giyim ve kullanım eşyası ihracatı ise yıllık ortalama % 47 

büyümüştür. Bu doğrultuda tekstil ürünleri ihracatı toplam 

ihracat içinde % 28, sanayi ürünleri ihracatı içinde % 36 gibi 

paylarla yerini almış ve Türkiye 1989'da dünya tekstil ve hazır 

giyim ihracatçıları sıralamasında altıncı sıraya yükselmiştir. 

Türk tekstil sektörü alt sektörler itibariyle 

incelendiğinde, ülkenin elyaf üretimi potansiyeline paralel 

olarak verilen teşviklerle iplik ve dokuma alanlarında kapasite 

olarak yeterli fakat modernizasyona ve gençleştirmeye ihtiyaç 

duyan bir yapı elde edilmiştir. Güney Anadolu Projesi sonucu 

pamuk üretiminin ikiye katlanmasıyla Türkiye'nin tekstil sektörü 

potansiyeli de orantılı şekilde artacak ve ihracatını 

etkileyecektir. Bu potansiyelin dış pazarlarda rekabet etmesini 

sağlayacak bilhassa bu sektörün ihracatta itici gücü olan 

konfeksiyonun ülkemize daha fazla getiri sağlamasına yol açacak 

faktör kaliteyi etkileyen terbiye işlemleridir. 

Ne varki, Ülkemizde iplik ve dokuma yanında tekstil 

terbiye işlemleri yeterli önemi görmemiş ve yeni yeni gelişmeye 

başlamıştır. 
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Dokumahaneden çıkan ham bezin satışa hazır bir duruma 

gelmeden önce gördüğü işlemlerin tümüne birden terbiye işlemleri 

denmektedir. Tekstil mamullerinin terbiyesi açık elyaf veya iplik 

halindeyken de yapılabilmektedir. Fakat genellikle kumaş halinde 

iken bitim (finishing) işlemleri uygulanmaktadır. 

Terbiye işlemleri neticesinde kumaşa 

kullanılabilirlik, dayanıklılık ve alıcı için önemli olan albeni 

kazandırılır ve katma değer seviyesi yükseltilir. Terbiyenin 

kumaşa vermiş olduğu kalite ve form stabilitesi, ihracat 

pazarlarında ihracatçıların fiyat geliştirmesinden başlayarak 

rekabet gücü konularına kadar birçok faktörü etkiler. 

1980 ' li yıllarda dış pazarlarda büyük bir atak 

yaparak, Türkiye'nin toplam ihracatında 1989 yılı itibariyle % 32 

civarında bir paya sahip olan dokuma ve giyim sektörü ihracatının 

VI. BYKP1 da hedefi yıllık ortalama % 11.4 büyümedir. 

Tekstil makinaları ve terbiye maddeleri konusunda dışa 

bağımlı olan ülkemiz tekstil sektörünün, dış pazarlarda artan 

korumacı önlemlere ve Asya ülkelerinden gelen rekabete karşı 

pazar payını korumaktan öte bu şekilde büyüyebilmesi için 

mücadelede önemli iki avantajı vardır. 

Bunlardan birincisi, tekstil sektörümüzün belkemiği 

olan pamuklu alt sektörünü besleyecek pamuk (hammadde) üretiminde 

ülkemizin kalite*' ve miktar yönünden yeterli olmasıdır. İkincisi 

ise, tekstil terbiye işlemlerinde dış pazar taleplerinin 

karşılanabilmesidir. 
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Terbiye alt sektöründe kimyasal maddeler yönünden her 

ne kadar dışa bağımlılık söz konusu olsa da sonuçta mamul 

kalitesini etkileyen faktör işlemlerin doğru ve gerektiği şekilde 

uygulanması yani insan ustalığıdır. 

Bugün bu konuda çeşitli sıkıntıları olan Türk terbiye 

sektörü, kendi iç dinamiklerinin getirdiği zorlamalar ve Türk 

tekstil sektörünün dış pazarlarda genişleme çabaları sonucu 

kusurlarının ve öneminin bilincine ulaşmış ve ihracatçılarımızın 

bugün karşılaştıkları ve tamamen terbiye sonucu oluşan kumaş 

kalitesi yönündeki şikayetleri önleyici yönde gelişme sürecine 

girmiştir. Bu süreçte yapılacak işler, yapısal bazı değişiklikler 

ile birlikte insan gücü eğitimidir. 

Tekstil mamullerinin terbiye işlemleri genel olarak; 

yaş terbiye işlemleri ve kuru terbiye işlemleri olarak ikiye 

ayrılırlar. Kuru terbiye işlemleri daha çok bitim işlemleriyle 

ilgilidir. Yaş terbiye işlemleri ise, ağartmadan buruşmazlık 

yüksek terbiyesine kadar çok değişik işlemleri içermektedir. 

Bunların yapılış şekilleri, nedenleri ve elde edilen sonuçlardaki 

büyük farklılıklara rağmen, temel işlemleri daima aynıdır. 

Beş bölümden oluşan bu çalışmanın 2. bölümünde Türk 

tekstil sektörünün bugünkü durumu ve gelecekte beklenen 

gelişmeler özetlenmiştir. 1980'li yıllarda olduğu kadar olmasa da 

tekstil sektörünün diğer imalat sanayii dallarına göre çok hızlı 

bir büyüme kaydedeceği görülmektedir. Bu çerçeve içinde, 

çalışmanın 3. bölümünde tekstil terbiye alt sektörünün durumu 
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özetlenerek önemi vurgulanmaya çalışılmış ve terbiye işlemlerinin 

tekstil sektörü bütününe etkileri anlatılmıştır. Terbiye 

işlemlerinin uygulanması sonucu tekstil mamullerinin katma 

değerindeki artıştan, işlemlerin doğru uygulanması sonucu elde 

edilen kalitenin dış pazarlarda ki önemine kadar çok geniş bir 

alanda terbiye safhasının etkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Türk 

tekstil sektörünün, billhassa, ihracattaki önemi göz önüne 

alınırsa bu safhanın ne kadar önemli olduğu biraz daha iyi 

anlaşılabilir. Çalışmanın 4. bölümünde en genel şekliyle terbiye 

teknikleri tanımlanarak özetlenmeye çalışılmıştır. 5. ve son 

bölüm olan sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılarak 

önerilere yer verilmiştir. 
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2. TÜRKİYE'DE TEKSTİL SANAYİ 

2.1. TÜRK TEKSTİL SANAYİİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 

Türk tekstil sektörünü temsil eden ilk kuruluş Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde ordu mensuplarının fes 

ihtiyacını karşılamak amacıyla 1839 yılında kurulan Feshanei 

Amire isimli imalathanedir (1,2). Bunu ordu ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla kurulan diğer imalathaneler izlemiştir (2). 

Türk tekstil sanayiine yön veren kararlar 1923 

İktisat Kongresinde alınmış ve 1923'de kurulan Sanayi ve Maden 

Bankası, Hereke ve Feshane fabrikalarının işletmesini üzerine 

almıştır. 1927'de yeni bir Sanayi Teşvik Kanunu ve 1929 da Gümrük 

Kanunu çıkarılmıştır. 1930 yılında II. Sanayi Kongresinde dünyada 

iktisadi krize karşı tedbirler üzerinde durulmuş , sanayinin özel 

sektördeki sermaye , teknik bilgi ve teşebbüs eksikliği nedeniyle 

istenen hızda gelişmemesi hükümeti devletçi bir politika izlemeye 

şevketmiştir. 1933' de Sümerbank kurularak bütün dokuma 

tesislerinin işletmesini devralmış ve devletçi politikanın gereği 

olarak ülkenin dokuma ihtiyacını karşılamak için Nazilli, 

Kayseri, Ereğli , Malatya ve Bursa Merinos fabrikaları faaliyete 

geçirilmiştir. 

1950 ' li yıllara kadar tekstil sektöründeki özel 

işletmeler küçük ölçekli kalmış , bu tarihten sonra uygulanan 

(1) Halit Narin , Türk ve Dünya Ekonomisinde Tekstil Endüstrisi, 
Tekstil & Teknik , Temmuz 1985 ,s. 3 . 

(2) Mete Doğruer , Kerim Özdemir , Türk Tekstil İhracatının 
Yapısal Analizi , Tekstil & Teknik , Ocak 1988 , s.19 . 
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teşvik tedbirleri neticesinde özel sektörün bu alandaki 

faaliyetleri gelişmeye başlamış ve bilhassa Çukurova'da yeni 

işletmeler kurulmuştur . Bunların neticesinde 1952 yılında 

özel sektörün pamuklu dokuma üretimindeki payı % 38'e ulaşmış ve 

1953 de Sümerbank'm üretimini geçmiştir . 

Yünlü dokuma sanayiinde de benzer gelişmeler 

kaydedilmesi sonucunda özel sektörün üretimi iplikte 1952 , 

dokumada ise 1958 yıllarında Sümerbank'm üretimini geride 

bırakmıştır. 

Emek yoğun bir sanayi dalı olması , üretim ve 

ihracatta büyük payı bulunması nedeniyle ülke ekonomisi için 

önemi büyük olan tekstil sanayi yatırımları planlı dönemde 

giderek artmaya başlamıştır (3). 

I. ve II. Plan dönemlerinde alınan tedbirler sonucu 

tekstil sanayiinde teşebbüslerin büyük işletmeler haline 

dönüşmesi hızlanmıştır. 

Türkiye'de II. , III. ve IV. Plan dönemlerinden önce 

pamuklu dokuma ve pamuk ipliği daha sonra da yün ipliği ve yünlü 

dokumada atılan adımlar ve alınan sonuçlar her iki alanda da 

hazır eşya sanayiinin hızla gelişmesine yol açmıştır . Özellikle 

III. Plan döneminde gerçekleştirilen yatırımlar sonucu , 

suni, sentetik ve ipek ipliği ile suni, sentetik ve ipekli dokuma 

sanayiinde önemli gelişmeler olmuştur . Ayrıca bu plan döneminde 

ihracat imkanlarının artması sonucu konfeksiyon mamulleri , hazır 

(3) Dünyada ve Türkiye'de Tekstil Sanayi , DPT 
Yayın No:2003 , 1985 . s. 145 
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giyim ve hazır eşya üretiminde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

IV. Plan döneminde , özellikle el dokuma halı ve makina halısı 

ile örme eşya ve hazır giyimde önemli gelişmeler olmuştur . 

V. Plan döneminde dokuma ve giyim sanayiinin ihracata 

dönük olarak geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması , 

kapasite artışlarının yeni bağımsız tesisler kurulması yerine 

ekonomik kapasitesinin altında kurulmuş olan tesislerin tevsi ve 

modernizasyonu yolu ile gerçekleştirilmesi ilkeleri 

getirilmiştir . Bu çerçevede V. Plan döneminde kamu kesiminde 

yenileme ve modernizasyon dışında yatırım yapılmamış , üretim 

artışı özel kesimde kapasite kullanım oranının artması ve 

yenileme , modernizasyon ve ?yeni yatırımlarla 

gerçekleştirilmiştir (4) . 

VI. Plan döneminde ise , toplam yurtiçi talebin yılda 

ortalama % 8 , dokuma ve giyim sanayi ihracatının yılda ortalama 

% 11,4 artacağı tahmin edilmekte ve plan dönemi sonunda ihracatın 

6,2 milyon dolara ulaşması hedef alınmaktadır . İç talepte ve 

ihracatta beklenen gelişmeleri karşılayabilmek için dokuma ve 

giyim sanayi toplam üretimin yılda ortalama % 9,6 büyümesi 

öngörülmektedir (5) . Bu da V. Plan döneminde kapasite kullanım 

oranı artışlarıyla üretim artışı yerine yeni kapasite yaratacak 

yatırımlara yönelineceğinin işaretidir. 

(4) VI. Beş Yıllık Kalkinma Planı Öncesinde Gelişmeler , DPT , 
Yayın No:2190 , 1990 , s. 187 

(5) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı DPT , 
Yayın No:2174 , 1989 , s. 128 





2.2. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI İÇİNDE TEKSTİL 

SANAYİ 

Türkiye'de tekstil sektörünün , sanayi ve ihracatta 

lokomotif olma özelliği vardır . Türkiye , tekstil sektöründe 

önemli miktarda hammadde kaynaklarına , işgücü ve teknik bilgiye 

sahiptir ve ihracatı arttırma çabası içinde olan ülkemiz 

açısından bu sanayi özel bir önem taşımaktadır . 

Türkiye pamuk üreticisi olarak dünyada yedinci sırada 

yer almakta (yaklaşık 600 bin ton/yıl) ve ürettiği pamuğun 

yarıdan fazlasını dokumada kullanmaktadır . GAP projesinden sonra 

artacak pamuk üretimi düşünüldüğünde de önemli bir 
5". i 

potansiyel ortaya çıkmaktadır . Yün üretiminde sekizinci sırada 

bulunan Türkiye'nin sentetik ve suni elyaf üretimi de hızlı bir 

gelişme göstermektedir . 

Tekstil sektöründe , hammaddenin iplik haline 

gelmesinden hazır giyime kadar devam eden yapı içinde oldukça 

yüksek katma değer sağlayan bir dizi üretim safhası yer 

almaktadır . Bu safhaların milli hasıla ve istihdama katkıları 

tekstil sanayiinin Türk ekonomisi içindeki önemini 

arttırmaktadır . 

2.2.1. Dokuma Giyimin Üretimdeki Yeri 

Türkiye'de sektörler itibariyle üretim değerleri 

incelendiğinde 1989 yılında üretimin % 12.9' unu tarım % 45.7' 

sini sanayi ve % 41.4' ünü hizmetler oluşturmaktadır. Sanayi 

üretiminin içinde en büyük paya imalat sanayi sahiptir ve imalat 
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sanayi üretimi içinde de Dokuma Giyimin payı Gıdadan sonra % 

10.96 ile ikinci sıradadır (6). Dokuma ve Giyim , sanayi üretimi 

içinde yaklaşık % 10.28 , toplam üretim içinde ise yaklaşık % 

4.57' lik paya sahiptir . 

TABLO 1 

YILLAR İTİBARİYLE DOKUMA GİYİM ÜRETİMİNDE GELİŞMELER 

(milyon TL) 
1988 yılı fiyatlarıyla 

Yıllar 

Dokuma-Giyim 

Değer 

Sektörler Toplami 

Dokuma-Giyim payı 

% 

1984 7078564 90232541 7,80 

1985 7596486 94782109 8,00 

1986 8043931 101487122 8,00 

1987 8995903 110529663 8, 10 

1988 9061672 113877079 7,96 

1989 9024392 115502782 7,81 

1990(1) 9508039 124377868 7,64 

(1) tahmini 
Kaynak: (7,8,9) 

(6) 1991 Yılı Programı , DPT , s.20, 126, 127 

(7) VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Gelişmeler 
1984 -1988 , DPT , Yayın No:2190 , s. 113 

(8) 1990 Yılı Programı , DPT , Yayın No:2202 , s. 127 

(9) 1991 Yılı Programı , DPT , s. 126,127 
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2.2.2. Dokuma Giyimin İstihdamdaki Yeri 

Türkiye'de çalışanların büyük bölümü tarım sektöründe 

istihdam edilmektedir . Sanayi kesiminde çalışanların istihdam 

içindeki payı % 15,35 civarındadır (10) . Devlet İstatistik 

Enstitüsü 1985 genel sanayi ve işyerleri sayım sonuçlarına göre 

imalat sanayi istihdamı içinde Dokuma ve Giyim sektöründe 

çalışanlar yaklaşık % 24,5 paya sahiptir . 

Buradan görülmektedir ki , tekstil sektörü Türkiye'de 

sanayi istihdamında büyük öneme haizdir . 1985-1990 yılları 

arasında verilen teşvik belgeleri sonucu bu sektörde yapılacak 

yatırımlar neticesinde 185700 kişiye bu sektörde istihdam olanağı 

sağlanacağı görülmektedir (11) . 

2.2.3. Dokuma ve Giyimin Yatırımlardaki Yeri 

Türkiye'de tekstil sektörünün tarihi gelişiminden 

anlaşılacağı üzere , sektör yatırımları toplam yatırımlar içinde 

tarihi trendine uygun pay ile devam etmiştir . 1985-1990 yılları 

arasında verilen 2130 teşvik belgesi neticesinde Dokuma Giyim 

sektörünün teşvik belgesine bağlı toplam yatırımlar içindeki 

payının % 10’lar civarında seyrederken son yıllarda büyük bir 

artış hızı göstererek % 34'lere yükseldiği görülmektedir 

Yatırımlardaki bu artış sektörün kapasite açısından kendisini 

güçlendirmekte olduğunu göstermektedir . 

(10) 1985 Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı , DİE , 1988 . 

(11) DPT-TUB Araştırma Grup Başkanlığı, Teşvik Bültenleri 

10 





TABLO 2 

DOKUMA GİYİM SANAYİ YATIRIMLARI 
(Teşvik Belgesine Bağlı Olanlar) 

Yıllar Belge 
Sayısı 

Türkiye 
Toplam Yatırımı 
( milyon TL ) 

Dokuma-Giyim 
Sabit Yatırımı 
( milyon TL ) 

Dokuma-Giyim 
payı 

% 

1985 303 2913685 301801 10,35 

1986 356 6882673 518647 7,53 

1987 370 6187053 722993 11,68 

1988 345 9806118 1681181 17,14 

1989 501 16406542 3603082 21,96 

1990*' 255 15112771 5233316 34,62 

(*) 10 Aylık 
Kaynak: TUB Araştırma Grup Başkanlığı verileri. 

2.2.4. Dokuma ve Giyimin İhracatta Yeri 

1960'lı yıllara kadar tekstil ürünleri ihtiyacının bir 

bölümünü ithal etmekte olan ülkemiz 1970'li yıllara girerken bu 

sektörde net ihracatçı konumuna ulaşmışsada , gerçek atağını 1980 

li yıllarda yapmıştır . Son on yılda dünya tekstil ve hazır giyim 

ticaretinin yıllık artış hızı % 6 civarında seyrederken 

Türkiye'nin tekstil ihracatı 1980-1988 döneminde yılda ortalama % 

24 (12) , 1984-1988 döneminde yıllık ihracatı % 17,6 (13) 

(12) Atilla Alptekin, Tekstil ve Konf. San. Son On Yıllık 
Gelişmesi ve 2000'li Yıllardan Beklediklerimiz , 2000' li 
Yıllara Doğru Tekstil Semp. İzmir , Ekim 1990 , s. 1 

(13) VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Gelişmeler 
1984 -1988 , DPT , Yayın No:2190 , s. 187 
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oranında artmıştır . Başka bir deyişle , Türkiye'nin ihracati 

dünya tekstil ticaretine kıyasla 3-4 kat daha hızlı 

genişlemiştir . 

Hazır giyim sektörü gösterdiği başarılı performans 

sonucu , dünya ticaretinden aldığı payı 1980' deki % 0,3 

düzeyinden 1988 de % 2,7'ye çıkarmıştır . 1989 yılında tekstil ve 

hazır giyim net ihracatçılar sıralamasında Türkiye , İtalya , 

Güney Kore , Tayvan , Çin ve Hong Kong'u takiben 6 mcı sıraya 

yerleşmiştir . 

1980 yılında 605 milyon dolar olan sektör ihracatı , 

1984 yılında 1,8 milyar dolara ve 1989 yılında 3,9 milyar dolara 

ulaşmıştır . İhracatta özellikle katma değer oranı yüksek 

mallarda önemli artışlar kaydedilmiştir . 1980 yılında pamuk 

dışında toplam 424 milyon dolar değere sahip olan ihracat içinde 

dokuma alt sektörü 317 milyon dolar ile % 75,0 paya sahip iken 

1988 de pamuk dışında 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşen sektör 

ihracatında , dokumanın payı 1 milyar dolar ile % 32'ye düşmüş , 

hazır giyim ve örme eşyanın payı 2,1 milyar dolar ile % 68' e 

yükselmiştir . 

Tablo 3'de tekstil ürünleri ihracatının 1985' den 

sonraki gelişimi , toplam ihracat ve AT ülkelerine yapılan 

ihracat içindeki payları ile verilmiştir . Tablodan da görüleceği 

üzere , sektör ihracatı toplam ihracat içinde % 33 civarında , AT 

ülkelerine ihracat içinde ise % 50 civarında paya sahiptir . 
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TABLO 3 

DOKUMA-GİYİM İHRACATININ YILLARA GÖRE SEYRİ 

İhracat Dokuma-Giyimin Payı 
Yıllar Toplam AT Ülkelerine Toplam AT Ülkelerine 

(mil. $) (mil. $) (mil $) % (mil $) % 

1985 7958, 1 3203,8 2218,6 27,9 1475,3 46,0 

1986 7456,8 3263,1 2093,6 28,1 1458,1 44,6 

1987 10190,0 4867,6 3316,1 32,5 2398,7 49,3 

1988 11662,0 5098,2 3616,5 31,0 2653,0 52,0 

1989 11624,7 5408,2 3909,9 33,6 2777,4 51,4 

Kaynak : DPT BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 

2.2.5. Dokuma ve Giyim Sektörünün Hedefleri 

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında dokuma ve giyim 

sanayi ihracatının dönem sonunda 6,2 milyar dolara ulaşması hedef 

alınmakla birlikte bazı ilke ve politikalara dikkat 

çekilmektedir. Bunlar; 

* AT ile entegrasyon sonucu ortaya çıkacak şartlar 

gözönünde bulundurularak kalite ve verimliliğe 

dayalı rekabet gücü oluşturulacaktır . 

* Dış pazara dönük modern teknolojiye sahip 

ekonomik ölçekte yatırımlar teşvik edilecek , 

projelerde rantabilite , ürünün rekabet 

edebilirliği ve ihracat artışına imkan 

sağlayabilirliği dikkate alınacaktır . 
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* Türk tekstil ürünlerinin yurt dışında 

tanıtılması , reklam ve dış pazar araştırması 

konularında özel kesimin örgütlenmesi 

özendirilecektir . 

* Tekstil ürünlerinin uluslararası piyasada rekabet 

gücünü arttırmak , pazardan daha fazla pay 

alabilmesini sağlamak amacıyla yeni tasarımlarla 

pazara gidilmesi özendirilecektir . 

Bu ilkeler neticesinde ortaya çıkan sonuç, artık Türk 

tekstil sektörünün salt kapasite artışı şeklinde büyümesi 

kriterinden uzaklaştığı ve ileride katma değer , kalite ve 

rekabet gücü kriterlerine bağlı olarak büyümenin 

gerçekleştirileceğidir . 

Özel sektör ise , yapmış olduğu tahminlerde dünya 

tekstil ticaretinde Türkiye'nin payını % 1 arttırabileceğini ve 

ihracatta katma değeri yüksek ürünlerin payını 

geliştirebileceğini varsayarak 2000 ' li yıllarda tekstil 

ihracatının 11,3 milyar dolara , konfeksiyon ürünleri payının ise 

bu toplam içinde 9,2 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin 

etmektedir (14) . Dış pazarın bu potansiyeli ve iç talep göz 

önüne alındığında gelecek on yılda iplik üretiminin % 80 , kumaş 

üretiminin % 100 ve konfeksiyon kapasitesinin % 150 oranında 

büyümesi gerekmektedir . 

(14) Atilla Alptekin, Tekstil ve Konfeksiyon Sanayimizin Son On 
Yılda Sergilediği GElişme ve 2000 ' li Yıllardan 
Beklediklerimiz , 2000'li Yıllara Doğru Tekstil Sempozyumu 
İzmir , Ekim 1990 , s. 6 
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2.3. DOKUMA VE GİYİM REKABET GÜCÜ 

1970' den 1980' lerin ortalarına kadar sektörün 

uluslararası piyasada rekabet gücünü oluşturan faktörleri , 

* Ucuz işçilik , 

* Ucuz ve kaliteli hammadde , 

* Pazara yakınlık ve 

* Büyük ölçülerdeki devlet sübvansiyonları 

oluşturmakta idi . 

Bugünlerde , işçilik göreceli olarak ucuzdur . Pamuk 

kaliteli olmasına rağmen artık ucuz değildir . Yukarıda açıklanan 

hedeflere ulaşma doğrultusunda bugün pazara yakın olma avantajı , 

gelişmiş bir telekominükasyon sistemi , gelişen ulaşım ağı ve en 

önemlisi iletişim sağlamada güçlük çekmeyen genç , dinamik 

yönetici ve girişimci kadrolar vasıtasıyla geliştirilmiştir . 

Esas problem , dünyaya açılmada dokuma sanayiinin 

önüne geçen konfeksiyon sanayiine ihtiyacı olan kalite 

standartlarının dokuma ve terbiye sektörü tarafından 

verilemeyişidir . Zor olmasına rağmen iplik ve dokuma sanayiinde 

yenileme ve modernizasyona gidilmekte , kaliteyi etkileyen 

terbiye işlemlerinin önemi ise daha yeni yeni anlaşılmaktadır . 

2.4. TEKSTİLDE ALT SEKTÖRLERİN DURUMU 

Tekstil sektörünün 1980'li yıllarda gösterdiği üretim 

artışının en büyük nedeni konfeksiyon ihracatındaki hızlı 

gelişmedir . Bu yıllarda yukarıda bahsedildiği şekilde ( 2.2.2 ) 

yatırımlar devam etmesine rağmen üretim artışı büyük ölçüde 
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TABLO 4 

TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜRETİMİNDE GELİŞMELER 

Mallar 1984 1986 1988 1990 
VI Plan Dön. 
Yıllık Ort. 

Büyüme 
% 

K.K.O. 

(1990) 
% 

Pamuk İpliği 
(t) 

528000 542000 577000 548000 6 . 8 90.2 

Pamuklu Dokuma 

(Bin m.) 
940000 980000 1035144 1186000 3 . 0 93.6 

Yün İpliği 
(t) 

75000 81000 86595 98400 

*•* 

3 . 7 75 . 0 

Yünlü Dokuma 

(Bin m.) 
50100 54000 55925 62600 2.9 75 . 0 

Sun.Sen.İpek İp. 
(t) 

65000 68000 68083 72600 2.2 72 . 3 

Sun.Sen.İpek Dok. 
(Bin m.) 

100000 108000 167431 124200 11.7 

Örme Eşya 
(t) 

22500 39657 78293 107305 31.7 82 . 0 

Hazır Giyim 99000 112800 146266 189000 9.7 125.0 

Kaynak VI BYKP Öncesi Gelişmeler, DPT, 1990, 
TSKB, Tekstil Sektör Raporu, 1990 





kapasite kullanımındaki artışlarla sağlanmıştır . Son yıllardaki 

yatırım artışı da artık sektörün genişlemesinin kapasite 

kullanımındaki artışlarla sağlanamamasından kaynaklanmaktadır 

Tablo 4' de yıllar itibariyle alt sektörler üretimi ve kapasite 

kullanım oranları verilmiştir . Bu değerler incelendiğinde , 

ihracata dayalı sektörün genişlemesi ve son on yılda ihracattaki 

performansını devam ettirmesi için yeni yatırımların gerekliliği 

anlaşılmaktadır . 

2.4.1. İplik 

Pamuk ipliği Türk tekstil sanayiinin temel 

dayanağıdır. GAP projesinin devreye girmesiyle % 50 artış 

gösterecek olan pamuk üretiminin ipliğe dönüştürülmesi , Türk 

tekstil sanayii için çok önemlidir’ . Bugün pamuk ipliği 

sanayimiz AT ülkelerindeki toplam kurulu kapasitenin yaklaşik 

% 35'ine karşılık gelen 4 milyon iğ eşdeğerini aşan kapasitesi 

ile Avrupa'nın Rusya'dan sonraki en büyük iplik sanayi olmasına 

rağmen , teknoloji düzeyi itibariyle Avrupa'dan bir hayli 

geridedir (15) . 

Günümüzde , İtalya'da üretilen pamuk ipliğinin % 70'i 

on yıldan daha genç makinalarla yapılmaktadır . Bu oran İsviçre 

ve Fransa'da % 48 , Almanya'da % 40 , Güney Kore'de % 50, 

Pakistan ve Mısır'da % 38 , Türkiye'de % 30' dur . 

(15) Atilla Alptekin , Tekstil ve Konfeksiyon Sanayimizin Son On 
Yılda Sergilediği Gelişme ve 2000 ' li Yıllardan 
Beklediklerimiz , 2000'li Yıllara Doğru Tekstil Sempozyumu , 
Ekim 1990 , İzmir , s.3 
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1980 1 li yıllarda iplik yatırımları büyük artış 

göstermiş ve bu nedenle yaratılan kapasitenin % 43' ü open-end 

teknolojisinde gerçekleşmiştir . Dolayısıyla iplik üretiminde 

makina yaşı nedeniyle gelen dezavantaj , yatırımlarda yeni 

teknolojilere geçişle kapatılmaya çalışılmaktadır . 

Yün iplik sektörü , pamuk ipliğinin aksine yurt içi 

talep ihtiyaçlarını karşılamaya dayanmaktadır . Türkiye yün 

üretimi fazlaca olan ülkelerden birisi olmasına rağmen , yurt 

içinde üretilen yün , sadece kaba kumaşlar , battaniyeler ve 

halılar için kullanılmaya uygundur . Yün ipliği sektöründe 

yaklaşık 550 bin iğ mevcuttur ve bunların hemen hemen yarısı 20 

yıldan daha yaşlı olup , bugün yapılan yatırımlarda sadece 

modernizasyon amaçlı gerçekleşmektedir . 

Sentetik iplik ve elyafta , 1988 ve 1989 yıllarında 

durgun geçen iç talep 1990'da canlanmaya başlamıştır . İhracatta 

ve makina halısı üretiminde önemi olan bu sektörün kapasite 

artırımında ihracat pazarı olan AT ile sorunları vardır. Halen , 

AT ülkelerinde sentetik iplik ve elyaf üretiminde yeni 

yatırımlara pazarda kriz yaratacağı nedeniyle sıcak 

bakılmamaktadır (16) . 

2.4.2 Dokuma 

İhracatta tekstil sektörünün lokomotifi durumuna geçen 

hazır giyim sektörünü ayakta tutmak ve yeni atılımları 

gerçekleştirmek için dokuma sektörümüzün bilhassa 

(16) Panorama of EC Industry , 1989 
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yaklaşık % 45 'i ihraç edilemeyecek kadar dar ende kumaş 

üretmektedir . Dolayısıyla pamuklu dokuma alt sektöründe özel 

sektör dar en mekikli kapasitesinin acilen , mekikli tezgahlara 

göre verimliliği 5 kat fazla , ürün kalitesi çok daha üstün , 

üretim maliyeti düşük , daha geniş mekiksiz tezgahlara 

dönüştürülmesine ihtiyaç vardır . 

Pazar açısından hemen hemen tamamen iç piyasaya 

dönük olan yünlü dokuma alt sektöründe organize özel sektör 

mekiksiz kapasitesini yeni yatırımlarla arttırmış fakat eski 

tezgahlarını organize olmayan sektöre verdiğinden üretimde 

modernizasyonun sağlanması pamuklu dokumadakine benzer şekilde 

gelişmiştir . Bugün pamuklu dokumanın potansiyelinden yoksun olan 

bu sektör sadece iç piyasanın iyi kaliteli ve rekabet eder 

şekilde fiyatlandırılmış kumaş ihtiyacını karşılamak için 

yatırımlarını devam ettirmektedir . 

2.4.3. Hazır Giyim 

Dokumadan mamul hazır giyim eşyası tekstil sektörü 

içinde önemli bir yere sahiptir . Tablo 5'de yıllar itibariyle 

hazır giyim ve örme eşya üretim ve ihracat değerleri verilmiştir. 

Hazır giyim , örme eşya ile birlikte tekstil sektörü 

ihracatında 1988 yılı itibariyle % 68 ve sektör istihdamında da 

% 60' lara yaklaşan bir paya sahiptir . 

Hazır giyimin ihracattaki ve üretimdeki başarısından 

ne kadar söz edilse de bu sektör gelişmesinin başlangıç 
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döneminde % 19,1 artmıştır . İhracatın VI. Plan döneminde yıllık 

ortalama % 12,4 artması hedeflenmiştir (23,24,25) . 

İhracatta , AT kotalarından etkilenmesi ihtimali 

kuvvetle muhtemel olan hazır giyimin , AT dışındaki ihracat 

pazarları ve kotaya tabi olmayan kategorilerde büyüme olanakları 

nedeniyle büyümede plan hedeflerini aşması en azından 

gerçekleştirmesi mümkündür . 

Türk hazır giyim endüstrisi son derece bölünmüş olup , 

istihdamın sadece % 25'i on veya daha fazla kişi çalıştıran 

firmalarda bulunmaktadır (26) . Büyük ölçekli üretimin 

sağlayacağı avantajların büyüklüğü nedeniyle bu konu önem 

arzetmektedir . Belirli bir kapasitede , tipik olarak 100 

makinada , önemli avantajlar getiren özel otomatik makinalarm 

kullanılması ekonomik hale gelir . Bu avantajlar , artan işçi 

verimliliği , gelişen ürün kalitesi ve kumaşın doğrudan 

üreticiden alınması neticesinde oluşan kumaş maliyetlerindeki 

azalmadır . Küçük atelyelerden oluşan sektör , verimliliği 

arttırıcı yatırımları gerçekleştirememekte, kalite istikrarında 

problemlere sebep olmaktadır . 

(23) V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Sektörel Gelişmeler 
1985-1989 , DPT , Yayın No:1975 ,Ocak 1985 , s.85,86 . 

(24) VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Gelişmeler 
1984-1988 ,DPT , Yayın No:2190 , 1990 , s. 189,190 . 

(25) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994 , DPT , 
Yayın No:2174 , s. 128, 129 

(26) Hazır Giyim Konfeksiyon , Türk Sanayisinin AET Sanayisi 
Karşısındaki Rekabet İmkanları , Ö.İ.K , Alt Komite Raporu, 
(Yayınlanmamış) DPT , 1988 . 

22 





Örme makinaları için söz konusu olan ve nisbeten ağır 

seyreden teknolojik değişiklikler (yüksek triko ve elektronik 

desen kontrolü hariç) göz önünde tutulursa, örme alt sektörü 

makina bazının yaşı teknolojik olarak kabul edilebilir 

seviyededir ve verimlilik yeterlidir. Verimliliğin, iç piyasaya 

arzedilen iplik kalitesindeki tutarlılığın geliştirilmesiyle daha 

da arttırılabileceği intibaı vardır. 

Mevcut bölünmüş yapının sektöre uygunluğu ne kadar 

söylense de, büyük firmaların özel ustalık veya yüksek sabit 

masraflar gerektiren terbiye ve iplik alımı gibi safhalarda 

avantajlı oldukları görülmektedir. Dolayısıyla, örme 

endüstrisindeki büyüyen üreticiler ileriye doğru , dikey 

entegrasyona yani, terbiye veya hazır giyim entegrasyonuna 

gitmektedirler. Yine de, sektörün terbiye maliyetleri ve 

kalitesindeki sıkıntıları sürmektedir. 

Sektörün ihracat gayretlerinde T-shirt, iç giyim ve 

benzerleri anahtar ürün niteliğindedir. Ancak, ithalatçı 

ülkelerin bilhassa AT ülkelerinin bu kategorilerdeki kota 

kısıtlamaları ve Asya ülkelerinin sıkı rekabeti sektörü, düz örgü 

kumaşlardan hazır giyim eşyası üretiminde gelişmeye kaydırabilir. 

2.5. TÜRKİYE'DE TEKSTİL MAKİNALARİ İMALATI 

Türkiye'de tekstil makinaları imalatına ilk yaklaşım, 

teminde karşılaşılan güçlüklerin yarattığı talepler nedeniyle 

yedek parça imalatı olarak görülmektedir. Daha sonra mevcut bazı 

makinalarm kopya edilmesiyle bir imalat deneme sürecine 

girilmiştir. Özellikle boya - apre grubunda yapılan bu 





denemelerde bir miktar makina imalatı yapılmışsa da, 

yetersizlikleri nedeniyle piyasada tutunamamışlardır. Bu tür 

olumsuzluklar tekstil sanayicilerinde yerli imalata karşı 

güvensizliği de beraberinde getirmiştir. 

Kamu sektöründe tekstil makinaları imalatı için ilk 

girişimler 1940'li yıllarda gerçekleşti. MKE 19481 de 51 adet 

yünlü dokuma tezgahları üretti ve Sümerbank müesseselerinde 

hizmete aldı. 1965 ve 1966 yıllarında MKE, Batı Alman Dornier ve 

İtalyan Marzoli ile lisans anlaşması yaparak mekikli dokuma 

tezgahları ve iplik eğirme makinaları ile büküm makinaları 

imalatına başlamıştır (28). İlerleyen yıllarda mekiksiz dokuma 

tezgahı üretimi için çalışmalar yapılmış, bazı ilerlemeler 

kaydedilmesine rağmen istenilen sonuçlar elde edilememiştir (29, 

30) . 1 

Özel sektörde 1975 yılında ilk kez bir yabancı 

teknoloji transferi ile imalat yöntemi üzerinde durulmuştur. 

Isımak-Thies firmaları işbirliği ile yapılan bu girişimle kumaş 

boya makinaları imalatına başlanmıştır. 1980 yılında ise, yabancı 

teknoloji transferinin yanısıra tekstil proses bilgi birikiminin 

ve sürekli yeni gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması sonucu, 

Batı Alman MTM, Obermaier, Goller ve Brücker firmaları teknik 

(28) Mehmet Özcan, Türkiye'de Tekstil Makinaları İmalatı, III 
Ulusal Tekstil Sempozyumu, 1986, s. 143 

(29) Mehmet Yakartepe, Türkiye'de Tekstil Makinaları Sanayi Ne 
Durumda?, Tekstil & Teknik, Şubat 1988, s. 86 

(30) Gürkan Güler, Tekstil Makinalarımızm Geleceği, Tekstil & 
Teknik, Ocak 1989, s.54 
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Dünyada üretilen sentetik boyarmaddelerin tamamı 

birkaç firmanın tekelindedir. Bu firmalar teknoloji ve 

üretim tekniklerini başka ülkelere satmamaktadırlar. Türkiye 

tekstil sanayiinde boyarmadde talebi sürekli artmasına rağmen, 

Türk boyarmadde sanayi yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bu 

talebe cevap verememektedir. 
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başlanmıştır. Bu insanlar, tezgahtan çıkan ve "gri mal" olarak 

adlandırılan kumaşı, terbiye işlemlerinden geçirerek tüketiciye 

arzedilecek hale getirirler. 

Terbiye işlemleri çok değişik şekillerde 

uygulanabilir. Uygulamada dikkat edilen özelliklerin en 

önemlileri, kumaşın kullanım amacı ve kumaşın dokumasında 

kullanılan elyaf ve ipliğin özelliklerine terbiye işleminin uygun 

olmasıdır. 

Dokuma tezgahlarından çıkmış aynı tip "gri mal" 

değişik terbiye işlemleri uygulanarak değişik kullanım amaçları 

için tüketiciye sunulur. Yani, belirli bir terbiye işleminden 

geçtikten sonra perdelik kumaş olarak kullanılabilen dokuma 

mamulü, eğer bir diğer spesifik terbiye işlemine gönderilmiş 

olsaydı giyim eşyası imalatında kullanılabilecek kumaş 

olabilirdi. 

Dolayısıyla, dokuma biriminden çıkan ham bezin, satışa 

hazır bir duruma gelmeden önce gördüğü işlemlerin tümüne terbiye 

işlemleri denir. Tekstil mamullerinin terbiyesi açık elyaf, ön 

iplik veya iplik halindeyken de yapılabilir, fakat en yaygın 

olanı kumaş terbiyesidir (33, 34). 

(33) D. Potter, B. Gorbman, "Textiles, Fiber to Fabric" 1967, 
s. 125,126 

(34) Işık Tarakçıoğlu, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları, 1979, 
cilt.I, s . 1 
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3.1.1. Tekstil Terbiyesinin Etkileri 

Tekstil terbiyesi, mamulün kullanım 

özellikleri, bakım kolaylıkları ile tutumu ve görünümü üzerinde 

etkili olan işlemleri kapsar. Bir tekstil mamulünün satın 

alınması sırasında tüketicinin beklenti ve istekleri şu şekilde 

sıralanabilir. 

* İyi bir görünüme sahip olması, 

* Dokunulduğunda iyi bir his bırakması, 

* Amaca uygun, yani fonksiyonel olması, 

* Bakım kolaylığının bulunmasıdır. 

Bu istekler terbiye işlemlerinin uygulanma 

amacı doğrultusundaki isteklerdir ve bunları yerine getirmek için 

bugün tüm olarak terbiye işlemleri alanında pek çok kimyasal 

madde ve yöntem teknikleri geliştirilmiştir (35). 

En önemlisi, terbiyenin, yapı, maliyet ve 

kalite rekabet gücü, mamulde nihai katma değer miktarını 

belirlediği (kumaş terbiye işlemi kumaş değerini yün için %20 

civarında pamuk için ise en az %80 oranında arttırır) (36) ve 

mamul kumaşın yanısıra örmeden ve dokumadan mamul hazır giyim 

eşyalarınında kullanılan kumaş kalitesi vasıtasıyla ihracat 

rekabet gücünü ciddi şekilde etkilediği için, Türk tekstil 

sektörünün tamamında çok önemli etkileri vardır. 

(35) Süleyman Çoban, Tekstil Terbiyesinde Bitim işlemlerinin Yeri 
ve Önemi, Tekstil & Teknik, Ağustos 1988, s.126 

(36) Türk Tekstil Sektörü Yapısal Değişim Çalışması, BCG-TDS, 
1985, cilt 13, s.12 
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Tekstil terbiyesi niteliği açısından 

incelendiğinde, işlem benzerlikleri, hedeflenen amaçlar ve elde 

edilen sonuçlar bakımından, ön terbiye, renklendirme ve bitim 

işlemleri olmak üzere üçe ayrılabilir. 

3.1.1.1. Ön Terbiye 

Ön terbiye daha cok pamuklu mamulleri 

ilgilendiren işlemler dizisinden oluşur. "Pamuklularda iyi bir ön 

terbiye, yünlülerde doğru bir yıkama ve iyi bir apre, bütün 

sentetiklerde fakat özellikle poliester mamullerde doğru bir 

termofiksaj yapılmadan başarılı bir terbiyeden bahsetmek mümkün 

değildir." (37). Ön terbiye işlemlerinin genel karakteri hemen 
i 

hepsinin mamulde az veya çok bir ağırlık kaybına sebep 

olmalarıdır. Yani ön terbiye sonucu, kumaşta liflerin içinde ve 

dışında bulunan; haşıl, çepel, yağ, mum, pektin, hemiselüloz, 

renkli madde v.b. yabancı maddeler uzaklaştırılarak, hidrofillik 

ve beyazlık derecesi sağlanır. Beyaz, boyalı veya baskılı bütün 

kumaşlarda, ön terbiye işlemleri sonucunda kumaşta daha önceden 

var olan bazı düzgünsüzlükler ortadan kaldırılabileceği gibi, 

kumaşta yeni hataların, düzgünsüzlüklerin oluşmasına da neden 

olunabilmektedir. Dolayısıyla, işlemlerin iyi ve doğru şekilde 

yapılmasının büyük önemi vardir. 

3.1.1.2. Renklendirme 

Renklendirme işlemleri ile dokumadan çıktığı 

şekliyle tüketici için fazla bir cazibesi olmayan kumaşa 

(37) Işık Tarakçıoğlu, Pamuklu Kumaşların Ön Terbiyesi 
Konusundaki Bazı Gelişmeler, Tekstil & Teknik, Ağustos 
1988, s.111 
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istenilen renk ve desen verilerek, çekicilik ve albeni 

kazandırılır. Renklendirme tüm lifleri aynı derecede 

ilgilendirir. Her lifin kendine göre boyanma ve basılma 

güçlükleri vardır. Boyama konusunda eldeki veriler, Türkiye'ye bu 

konudaki teknoloji girişinin hem maliyet hem de ihracat pazarları 

talebine göre uygun olmayan şekilde düşük kaldığını 

göstermektedir. Renklendirme maliyet ve kalitesinde Türkiye'nin 

bir gelişme kaydedebilmesi için teçhizat yenilemesinde yarar 

görülmektedir (38). 

3.1.1.3. Bitim İşlemleri 

Bitim işlemleri genellikle ön terbiye ve 

renklendirme sonrasında uygulanan ve tekstil mamulünün kullanım 

özelliklerini geliştirmek, bakım kolaylığı sağlamak, tutum ve 

görünüm kazandırmak amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür. Tekstil 

terbiyesinde, kaliteli mamul elde edebilmek için ön terbiye, 

renklendirme ve bitim işlemleri arasında uyum ve koordinasyon 

sağlanmalıdır. 

Bitim işlemlerinde ağırlık doğal liflerdedir. 

Çünkü, doğal liflerin kullanım özelliklerinin geliştirilmesine 

daha fazla ihtiyacı vardır. Örneğin, bir pamuklu kolay buruşur. 

Amorf ve kristalin yapısı, higroskopik nemin etkisiyle hemen yeni 

duruma uygun yan valenz bağlar oluşur ve buruşma ortaya çıkar. 

İşte pamuklu mamule yapılan bir buruşmazlık bitim işlemi hem 

liflerin yapısında tutabileceği su miktarını % 20-25'lere düşürür 

hem buruşmazlık sağlar hem de kumaşa boyut stabilitesi ve form 

(38) Türk Tekstil Sektörü Yapısal Değişim Çalışması, BCG-TDS, 
1985, cilt 13, s.13 
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dayanıklılığı kazandırır. Bu gibi nedenlerden dolayı, pamuklu 

mamullere kimyasal bitim işlemleri olarak, buruşmazlık, güç 

tutuşurluk, su iticilik, yağ ve kir iticilik, kirin kolay 

uzaklaşmasını sağlayan ve antimikrobik , yünlü mamullere ise 

keçeleşmezlik, güve yemezlik, yüzey fiksajı v.b. işlemler 

uygulanır. 

Tutum kazandırmada eskiden, ön terbiyede 

boşalmış olan pamuklu kumaşı doldurup, ağırlaştırıp, 

dirileştirerek alıcıda satın alma isteği uyandırmak olan amaç, 

bugün yerini mamulde kalıcılık sağlayarak alıcıda satın alma 

isteği uyandırmak yönünde gelişmiş ve işlemin sonuçlarından artık 

terbiyeci sorumlu olur hale gelmiştir. Bir tgkstil mamulünün 

kullanımı sırasında karşılaşılan şikayetler eğer kesim, dikim 

veya pres v.b. gibi konfeksiyon hatalarından kaynaklanmıyor ise 

ilk sorumlu terbiyecidir. 

3.3. TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN TERBİYENİN ÖNEMİ 

Terbiye sektörünün yapısı ve işlevi aşağıda sayılan 

sonuçları dolayısıyla bütün tekstil sektörü üzerinde çok önemli 

etkilere haizdir. 

a) Türkiye'nin elde ettiği nihai katma değer 

seviyesi üzerine etkisi ki, ipliğin veya 

kumaşın boyanması ve apresi tipik olarak 

toplam katma değeri % 50 attırmaktadır. 

b) Türk kumaş ve hazır giyim eşyasının rekabet 

gücüne etkisi ki, boya ve apre Türk ürünlerine 

sağladığı kalite gücü, satış fiyatı sağlama 
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potansiyeli, maliyet rekabet gücü dolayısıyla 

bu ürünlerin dış pazarlarda karşılaştığı 

talebin devamlılığına direkt etki yapmaktadır. 

TABLO 6 

TERBİYE İŞLEMLERİNİN KATMA DEĞERE ETKİSİ 
(1985 fiyatları) 

Mallar Ortalama 
Ham 

TL/kg 

Fiyat 
Mamul 
TL/kg 

Katma 

Değer 
TL/kg 

Kıymet 
Artışı 

% 

Kamgarn Kumaş 7900 9400 1500 19 . 0 

Strayhgarn Kumaş 6650 8000 1350 20.0 

Örme Kumaş 1800 3250 1450 81.0 

Boyalı Pamuklu 
Kumaş (Poplin) 1350 2600 1250 93.0 

Basma Pamuklu 

Kumaş (Poplin) 1200 2500 1300 108.0 

Kaynak: (39) 

Tablo 61 da görüldüğü üzere Türk tekstil sanayiinde 

büyük yeri olan örme ve pamuklu sektörlerinde boya ve apre 

işlemlerinden sonra elde edilen katma değerin büyüklüğü 

çarpıcıdır. 

Yukarıda açıklandığı üzere, Türk tekstil sektörünün 

ağırlıklı üretimi ve buna dayalı ihracatı pamuklu sektöründedir. 

Yine değerlendirmelerden ortaya çıktığı üzere, pamuklu sektörünü 

(39) Türk Tekstil Sektörü Yapısal Değişim Çalışması, BCG-TDS, 
1985, cilt 3, s.2 
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beslemek için pamuk hammaddesi ve pamuk ipliği üretiminde 

kapasitesi yeterli görünen tekstil sektörü, tekstil konusunda 

dışa bağımlıdır. Dış pazarlarda yerini koruması ve sağladığı 

değerde artış sağlaması için terbiye işlemlerinin 

makinaları ve terbiye işlemlerinde kullanılan kimyasal girdiler 

gereken şekilde yapılmasından başka alternatif kalmamaktadır. 

Zira, terbiyede, teknolojik gelişmelere rağmen ulaşılan kalite 

seviyesinin gerçek değerini tayin eden en önemli faktör insan 

ustalığıdır. 

Türk tekstil sektörü bilhassa dış pazarlarda mücadele 

eden ihracatçılar bunu idrak etmiştir. Fakat, birçok tekstil 

bitim işlemi halen bir istek olduğunda veya işlem için gerekli 

kimyasal maddeler temin edilebilir ise yapılabilmektedir. 

Bugün büyük bir hızla gelişen konfeksiyon sanayiinin 

üretmiş olduğu mamulleri asıl değeri üzerinden dışarıya 

satabilmesini yukarıda önemi vurgulanan terbiye işlemlerinin 

sonucunda elde edilen mamulün kalitesi belirlemektedir. Belirli 

bir ihracat hacminden kazanılan döviz miktarı maksimum seviyeye 

çıkartmak ve rekabet bazını sadece işçilik maliyetlerinden öteye 

götürmek için, konfeksiyon sektöründe fiyat gerçekleştirilmesinin 

geliştirilmesi bir amaçtır. Türkiye'nin hazır giyim 

ihracatlarındaki ağırlıklı ortalama fiyat gerçekleştirmesinin 

diğer ülkelerce elde edilen ortalamanın % 60'ı civarında kaldığı 

ortaya çıkmaktadır. Bazı ürün sahalarında ise Türkiye'nin fiyat 

gerçekleştirmesinin zamanla kötüye gittiği görülmektedir. Fiyat 

gerçekleştirmesi ise, alıcıya sağlanan kumaş kalitesi, desen 
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muhtevası, teslim hızı, teslimata güvenirlilik, spesifikasyonlara 

uyum v.b. faydaların bir yansımasıdır. 

Kumaş, mamul giyim eşyası maliyetinin en geniş 

unsurudur ve mamul eşyanın kalitesi üzerinde önemli etkisi 

vardır. Türk dokuma ve hazır giyim sanayiinin biraraya 

getirilmesi, Türkiye'nin ihraç edebileceği hazır giyim 

kalitesini, ulaşılabilecek maliyet seviyesini ve mamul eşyada 

gerçekleştirilebilecek fiyat seviyesini etkileyecektir. Bu da 

onları tayin eden kilit faktörün kumaş kalitesi olduğu anlamına 

gelir. 

Hazır giyim yapımcıları tarafından belirtilen yerli 

kumaş ile ilgili ana problemler, her tarafın aynı renkte 

olmaması, zayıf baskı kalitesi, zayıf ve dar en hususlarıdır. Bu 

problemler en iyi şartlarda, önemli ölçüde ilave maliyetler 

yaratmakta ve hazır giyim yapımcılarının fiyat gerçekleştirmesini 

düşürücü etki yapmaktadır. En kötü şartlarda ise siparişin 

alınmasına tamamen engel olmaktadır. Yerli kumaşla ilgili 

problemler yüzünden bazı hazır giyim imalatçıları, müşterilerin 

kalite taleplerini karşılayabilmek için kumaş ithal 

etmektedirler. Kumaş eni konusundaki problemler yukarıda (2.4.2.) 

belirtildiği üzere Türk dokuma sektöründeki makinalarm 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Fakat diğer problemler, yani 

kalite talebini etkileyenler ise görüldüğü gibi tamamen ön 

terbiye, boya ve bitim işlemleri yani terbiye safhasının kumaşa 

kazandırdığı niteliklerle ilgilidir. 
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Kalite, konfeksiyon sektörünün daha yüksek katma 

değerli ihracat kategorilerine geçmesi için de önemli bir kriter 

oluşturmakta ve ihracatçıların dış pazarlarda fiyat oluşturmasını 

etkilemektedir. Bunun yanında, terbiye, bir mamulün konfeksiyonda 

işlenebilme durumunu da geniş oranda etkileyen anahtar işlemdir. 

Terbiye işlemleri sonucu kumaşa kazandırılan dikim kolaylığı ve 

dikiş firelerini önleyici tedbirler, dikiş hızının arttığı 

konfeksiyon sektöründe maliyetleri etkilemektedir. 

3.4. TÜRK TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNÜN DURUMU 

Sektörde makinaların birden fazla amaçla 

kullanılabilmesinden dolayı kapasite belirlemek oldukça güçtür. 

Araştırmalar kapasitenin tam kullanılması halinde üretilen 

pamuklu ve yünlü kumaş miktarını işleyebilecek kapasitenin mevcut 

olduğunu göstermektedir. Fakat değerlendirmelerden elde edilen 

kapasite kullanım oranları % 70'ler civarında bulunmaktadır(40). 

Daha yüksek kaliteli ürün sahasına yönelmek için 

gerekli olan ürün çeşitlendirmesi ile kumaş ve hazır giyim için 

VI. B.Y.K.P. da hedeflenen ihracat büyüme hızları gerçekçi bir 

yaklaşımla dikkate alınırsa, pamuklu grubunda merserizasyon ve 

kasarlama ağırlıklı olmak üzere yeni kapasite ilaveleri 

gereklidir. 

Türkiye'de terbiye sektörü, fason kumaş terbiyecileri 

ve ileriye doğru entegre dokumacılar olmak üzere iki kutuplu bir 

yapı arzetmektedir. Fason kumaş terbiyecilerinin kapasiteleri 

(40) Türk Tekstil Sektörü Yapısal Değişim Çalışması, BCG-TDS 
1985, cilt 13 s.12 
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TABLO 7 

TERBİYE YATIRIMLARININ TEKSTİL YATIRIMLARI 
İÇERİSİNDEKİ YERİ 

Yıllar 
Tekstil Sabit 
Yatırımları 
(Milyon TL) 

Terbiye Sabit 
Yatırımları 
(Milyon TL) 

Terbiye Payı 
% 

1985 303869 32946 10,8 

1986 519317 47986 9,2 

1987 715988 40869 5,7 

1988 1654471 48122 2,9 

1989 3279226 179716 5.5 

Kaynak: (42) 

3.4.1. Türkiye'de Terbiye Alt Sektörü Teknoloji Durumu 

Değişik terbiye faaliyetleri için birçok teknolojik 

çözüm vardır. Ekonomik işletme büyüklüğü önemli ölçüde seçilen 

teknolojiye bağlıdır.Kasarlama ve boyama konusunda eldeki veriler 

Türkiye'ye kontinü teknoloji girişinin, hem maliyet ekonomisi ve 

hem de ihracat pazarları talebine göre uygun olmayan şekilde 

düşük kaldığmi göstermektedir. Ayrıca boyama maliyetlerinde ve 

kalitesinde etkili olan çok sayıdaki demode winch-beck boyama 

donanımının Türk terbiye sektöründe yenilenmesi gerekmektedir. 

Dünyada kontinü sistemin uygulanmasında iki seçenek ortaya 

çıkmıştır. 

(42) DPT-TUB Araştırma Grup Başkanlığı, 1990 
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* Tam kontinü sistem. Bu sistemin kumaş işleme 

kapasitesi en az 30 Mil. metre/yıl'dır. 

* Yarı kontinü sistem. Bu sistemin kumaş işleme 

kapasitesi 10 Mil. metre/yıl1 dır. 

Türkiye'de VI. B.Y.K.P. hedefi doğrultusunda 1994 

yılma gelindiğinde toplam dokuma üretim (pamuklu, yünlü, 

sun.sent. ipekli) 1.961.211.000 metre/yıl olacaktir. Bu üretimi 

hedefleyen ülkede kontinü sistemlerin yerleşmesi kaçınılmazdır ve 

gereklidir. 

Baskı işleminde özel ürün teknolojileri ve düz baskı 

olarak iki çeşit teknoloji vardır. Kitle tüketimi için yapılan 

basma işleminin çoğu döner film ve rotasyon baskı teknolojileri 

ile yapılır. Bu son ikisi arasında da rotasyon baskıdan yuvarlak 

film baskıya geçiş konusunda geniş bir eğilim mevcuttur. Mamafih, 

rotasyon baskı teknolojisinin kullanılması Türkiye'de çok düşük 

olup piyasa işlerinin çoğu değişik teknolojiler kullanılarak 

görülmektedir (43). Ekonomik büyüklükteki döner film baskı 

teknolojileri 6-10 Mil. metre/yıl civarında kumaş işleyebilirler. 

Türkiye'deki mevcut terbiye tesislerinin birçoğu küçük 

çaptaki işler için ekonomik olarak kullanılabilir ise de, daha 

yeni ve çok daha randımanlı kontinü teknoloji pamuk ve pamuk 

karışımlı ürünler sahasında etkili bir biçimde rekabet edebilmek 

için gereken asgari ekonomik ölçeği önemli ölçüde arttırmış 

bulunmaktadır. 

(43) Türk Tekstil Sektörü Yapısal Değişim Çalışması, BCG-TDS, 
1985, cilt 13, s.13 
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3.4.2. Türkiye'de Terbiye Alt Sektörü Kalite Durumu 

Türk tekstil sektörü ihracatında terbiyeden 

kaynaklanan iki sorun vardır . Birincisi kalite, İkincisi 

maliyettir. Kumaş terbiye işleminde kalite, daha yüksek katma 

değerli ihracat kategorilerine geçmek için çok kritik öneme 

haizdir. Türk kumaş terbiye işlemlerinin ortalama kalitesi yerli 

piyasadaki hazır giyimciler, yerli toptancılar, Türk 

ihracatçıları, yurtdışı ithalatçı ve dağıtıcıları gibi birçok 

kesimden sert tenkitlere uğramaktadır (44). Kalitedeki ana 

eksiklikler şunlardan kaynaklanmaktadır. 

* Hammadde problemleri (yani düşük kaliteli 

kimyasal maddeler, yanlış reçete v.b.) 

* Uygun olmayan makina ayarları ve proses 

kontrolü ( basınç, ısı, hız, pH v.b.) 

* Makinalarm yanlış kullanılmaları ve bakımı 

(yetersiz temizlik, mekanik sürtünme, 

gerdirme, düğümleme v.b.) 

Tekstil terbiyesinin her adımındaki, her dalındaki 

alternatiflerin çokluğu, kalite ve maliyetler açısından en uygun 

yöntemlerin, reçetelerin seçimini zorlaştıran ve bunun 

yapılabilmesi için tekstil terbiyecilerin tekstilin diğer 

dallarında çalışan meslekdaşlarına nazaran daha fazla bilgi ve 

tecrübe birikimine sahip olmalarını gerektiren bir durum meydana 

getirmektedir. 

(44) AT ve ihracatımız Açısından Türkiye Tekstil Terbiye 
Sektöründe Durum Değerlendirmesi, Panel, Tekstil & Teknik, 
Ağustos 1988, s. 131-136 

41 





Dolayısıyla, Türkiye'de terbiye sektöründe 

çalışanların, geniş pratik tecrübe sahibi olmamaları, bir 

uzmanlık sahasında önemli bir eğitime sahip bulunmamaları ve 

yabancı dil bilmemeleri (yeni reçete, kimyasal maddeler, boyalar, 

teknikler v.b. den haberdar olamayarak işlem çeşitlendirilmesinin 

geliştirilemeyişi) basiretli proses idaresini engelleyerek 

kaliteyi olumsuz etkilemektedir. 

3.4.3. Türkiye'de Terbiye Alt Sektörü Maliyetleri 

Türk terbiye alt sektöründe maliyet sorunları; 

* Boya ve kimyasal madde maliyetleri, 

* Enerji maliyetleri, 

* Kapasite kullanım oranının düşük olmasından 

kaynaklanan yatırım ve finansman 

maliyetlerinin yüksekliği, ve 

* Uygun ekonomik büyüklüğün ve uygun sipariş 

boyutlarının seçilmemesi veya seçilememesi 

nedeniyle artan maliyetler olarak görülür. 

Türkiye'de boya ve kimyasal madde fiyatlarının Avrupa 

Topluluğu ülkelerine göre % 50-100 daha pahalı olduğu 

gözlenmektedir (45). Türkiye ile AT ülkeleri arasında gerek birim 

maliyetlerin yüksekliğinden gerekse enerjiyi dikkatsiz 

kullanmaktan kaynaklanan enerji maliyet farklılıkları vardır. 

Türk terbiye sektöründeki enerji maliyetleri Federal Almanya 

terbiye sektörünün enerji maliyetlerinin yaklaşık 2.5 katıdır. 

(45) AT ve ihracatımız Açısından Türkiye Tekstil Terbiye 
Sektöründe Durum Değerlendirmesi, Panel, Tekstil & Teknik, 
Ağustos 1988, s.131-136 
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TABLO 8 

PAMUKLU TERBİYE İŞLEMLERİ KAPASİTESİ 
(Organize Kesim 1987) (ton) 

İşlemler Kasar Merserize Boya Baskı Apre 

Elyaf 4725 

Tops 700 

İplik 380 18242 

Bez 185753 89105 98370 

Filmdruk 14819 

Rotasyon 46714 

El 725 

Rulo 
5 

14580 

Standart 195455 

Sanfor 53870 

Şardon 29322 

Drip-dry 634 

Kaynak: (46) 

3.4.4.2. Yatırımlar 

Pamuklu sistem terbiye yatırımlarını iki ayrı 

gruba ayırmak mümkündür. Birincisi, hambez, havlu ve kadife 

terbiyesi , İkincisi ise örme (triko) bez terbiyesi 

yatırımlarıdır. 

(46) DPT VI. B.Y.K.P. Pamuklu O.I.K. Raporu, 1990 
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TABLO 9 

HAM BEZ , HAVLU VE KADİFE TERBİYE 
YATIRIM TEŞVİKLERİ 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Teşvik Belgesi 3 6 11 23 40 21 

Kapasite(ton/y) 1767 5370 6145 21040 50172 30677 

İstihdam(kişi) 30 294 173 620 1030 1347 

Sabit Yatırımlar 
(Milyon TL) 573 4065 7700 14580 26435 46340 

Toplam Yatırımlar 
(Milyon TL) 998 6816 14256 25050 49143 79855 

Kaynak: (47) 

TABLO 10 

ÖRME BOYA- -APRE YATIRIM TEŞVİKLERİ 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Teşvik Belgesi 2 7 7 

Kapasite(ton/y) 370 4725 6448 

İstihdam(kişi) 55 209 132 

Sabit Yatırımlar 
(Milyon TL) 1088 4901 8202 

Toplam Yatırımlar 
(Milyon TL) 2045 8365 13865 

Kaynak: (48) 

(47) Ibid. 

(48) Ibid. 
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3.4.5. Yünlü Sektörü Terbiyesi 

3.4.5.1. Makina ve Üretim Kapasitesi 

Yünlü sektöründe standart bir boya-apre işlemi 

olmadığından kapasiteyi tesbit etmek güçtür. VI. B.Y.K.P. Ö.İ.K. 

raporundan derlenen rakamlar Tablo 11'de verilmiştir. 

TABLO 11 

YÜNLÜ SEKTÖRÜ BOYA-APRE KAPASİTESİ 
(Organize kesim 1987 Yılı) (ton) 

İşlemler Boya Baskı Apre 

Elyaf 6650 

Tow 6220 

Tops 19170 

İplik 15940 550 

Kumaş 5620 

Filmdruk 

Rotasyon 500 

Standart 10620 

Karbonize 1270 

Güve 1560 

Diğer 1100 

Şardon 7060 

Dink 2400 

Yanmaz 1700 

Kaynak: (49) 

(49) Ibid. 
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3.4.5.2. Yatırımlar 

Yünlü sektörü terbiye konusunda 1982-1987 

yılları arasında verilmiş olan yatırım teşvik belgeleri Tablo 

12'de gösterilmiştir. 

TABLO 12 

YÜNLÜ SEKTÖRÜ BOYA-APRE YATIRIM TEŞVİKLERİ 

Yıllar 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Teşvik belgesi 1 2 4 5 

Kapasite (ton/y) 300 450 750 1510 

İstihdam, (kişi) 50 34 62 

Sabit Yatırımlar 
(Milyon TL) 72 1029 865 2793 

Toplam Yatırımlar 
(Milyon TL) 119 1473 1538 6238 

Kaynak: (50) 

3.4.5. Maliyetler 

Türk terbiye sektöründe en önemli maliyet unsuru 

enerji olup, daha sonra boya ve kimyasal madde maliyetleri 

gelmektedir. Türk kumaş terbiyecileri enerji kullanımı konusunda 

oldukça müsriftirler. Boya ve kimyasal madde maliyetleri 

Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de yaklaşık % 40 daha fazladır (51). İç 

piyasada üretilen maddelerin kalitesi de yetersizdir. 

(50) Ibid. 

(51) Türk Tekstil Sektörü Yapısal Değişim Çalışması, BCG-TDS, 
1985, cilt 3, s.76 
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Düşük kapasiteli ve yüksek maliyetli teknolojilerin 

kullanılması, Türk kumaş terbiyecileri için maliyet dezavantajı 

yaratmakta bu dezavantaj hazır giyim ihracatçısını da rekabet 

açısından direkt etkilemektedir. Bu yüksek maliyetler, Avrupa 

standartlarına göre % 20-30 daha fazla olan fason terbiye 

fiyatlarında kendisini göstermektedir. 

3.5. TERBİYE ALT SEKTÖRÜNDE YAPILMASI GEREKENLER 

Türkiye'de terbiye tesislerinin çoğunun yaşı 6-10 yıl 

arasında olmasına rağmen birçok terbiye işlemi için bu tesisler 

yüksek maliyetli eski teknolojilerdir. Dolayısıyla, kapasite 

arttırımının yanısıra, tesislerin verimli modern teknoloji ile 

özellikle kontinü ve yarı kontinü işlemler doğrultusunda 

yenilenmesi gereklidir. Yanlış hammadde seçimi, uygun olmayan 

makina ayarları ve işlem kontrolü, yetersiz makina bakım ve 

donanımların yanlış işletilmesi, dolayısıyla teknik personelin 

eğitim ve ihtisas yetersizliği işlem kalitesinde darboğazlar 

yaratmaktadır. Sektörde eğitim ve ihtisaslaşmaya önem 

verilmelidir. 

İhracatçının fiyat belirlemesinde maliyetlerin etkisi 

düşünülürse terbiye işlemlerinin kalitesinin yükseltilmesinin 

yanısıra maliyetler düşürülmelidir. Fason üretim yapmak üzere 

mevcut kapasite büyütülerek kapasite kullanım oranı, kalite 

dolayısıyla ihtisaslaşma arttırılabilir. Böylece sektörde yapısal 

bir değişim sağlanabilir. 

48 





Pamuk liflerine uygulanabilecek ön terbiye 

işlemlerinin en önemlileri: ham kontrol, fırçalama, yakma, haşıl 

sökme, bazik işlemler (hidrofüleştirme), ağartma, optik 

beyazlatma ve merserizasyondur. 

4.1.1.1. Ham Kontrol ve Temizleme 

Mamulün ön terbiye dairesine girmeden önce bir 

ham kontrolden geçirilmesinde fayda vardır. Bu kontrolde; farklı 

iplik ve kat bükümleri, açılan iplikler, fazla nepsli iplikler, 

başka elyaftan yapılmış iplikler ve uçuntular, doku hataları, 

gevşek veya fazla gergin kenarlar, delikler, atkı veya çözgü 

bandları, yağ lekeleri gibi hususlar saptanır. Bu hatalardan bir 

kısmının giderilmesi de burada elle yapılabilir. Örneğin, düğüm, 

neps veya yabancı maddeler cımbızla uzaklaştırılabilirler, 

delikler örülebilir, yağ lekeleri temizleyicilerle çıkarılabilir. 

4.1.1.2. Yakma 

Yakma işleminde amaç, kumaşı oluşturan 

ipliklerden çıkan lif uçlarını (hav tüycüklerini) 

uzaklaştırmaktır. Bu hav tüycükleri, basmalarda desenlerin kesin 

konturlu olmalarını önleyeceklerinden ve poplin gibi kumaşlarda 

da parlaklığı olumsuz şekilde etkileyeceklerinden, bu tip 

kumaşlar yakılır. 

4.1.1.3. Haşıllama 

Kumaşların dokunması sırasında çözgü iplikleri 

mekiğin gidip gelmesi ve diğer mekanik zorlamalarla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu iplikleri belirli bir derecede koruyabilmek ve 
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çözgü kopmalarını azaltmak için, yüksek dayanımlı çok katlı 

ipliklerin dışında kalan çözgü iplikleri haşıllanırlar . 

Çözgü ipliklerinin haşıllanmasında amaç, 

liflerin birbirine daha iyi yapışarak, daha kapalı, sağlam hale 

gelmelerini ve kayganlıklarının artmasını sağlamaktır. Böylece 

ipliklerin kopma ve sürtünme özellikleri gelişeceğinden, dokuma 

sırasında iplik kopması azalmaktadır (54). Ancak, iyi bir terbiye 

işleminin uygulanmasi isteniyorsa haşılın ortamdan 

uzaklaştırılması ve daha sonra işlemin uygulanması gerekmektedir. 

4.1.1.4. Pamuklu Mamullerin Bazik İşlemleri 
(Hidrof üleştirme) 

Pamuk lifleri içerisinde bulunan yağ, mum, 

pektin, hemiselüloz gibi yabancı maddeler, liflere güzel, yumuşak 

bir tutum kazandırmaktaysalar da, terbiye işlemleri sırasında 

bazı sakıncalar yaratmaktadırlar. Bunların önemli bir kısmı 

hidrofob maddelerdir ve yaş terbiye işlemleri sırasında liflerin 

iyi ve düzgün bir şekilde ıslanmasını, flotte almasını 

güçleştirmektedirler (55). 

4.1.2. Pamuklu Mamullerin Ağartılması 

Pamuk kendisine sarımtırak-kahverengi bir renk veren 

doğal boyarmaddeler içermektedir. Ağartmanın amacı, bu 

boyarmaddeleri bozuşturup, parçalayarak liflerin temiz, beyaz bir 

görünüşe sahip olmasını sağlamaktır. Ağartma sırasında, kumaşta 

(54) Işık Tarakçıoğlu, Pamuk ve Pamuklu Karışmlarda Kullanılan 
Haşıl madeleri, Tekstil & Teknik, Şubat 1990, s.89 

(55) Işık Tarakçıoğlu, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları, 1979, 
cilt I, s . 3 
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renklendirme işlemlerinden sonra, mamul terbiye dairesini terk 

etmeden yapılan son işlemler olmalarıdır. Bu işlemlerden sonra 

mamul satışa, kullanılmaya hazır duruma gelmektedir. 

Eskiden bitim işlemi olarak, yalnız mamulün tutumunu 

geliştiren bir işlem yapılırdı ve buna apre denirdi. Zamanla 

diğer özel bitim işlemleri uygulanmaya başlandıkça, bunlara da su 

iticilik apresi, buruşmazlık apresi, tutuşmazlık apresi gibi 

isimler verilmeye başlandı. 

Bitim işlemleri zamanla önemli değişikliklere 

uğramıştır. Eskiden bitim işlemlerinden ana amaç, alıcı da satım 

alma isteğini uyandırmaktı. Bunun için de ağırlık, mamulün tutum 

ve görünümü geliştirme işlemlerindeydi. Yapay liflerin piyasaya 

çıkarılmasıyla ve değişen yaşam koşullarıyla durumda değişmeler 

meydana geldi. Doğal liflerin yapay liflerle rekabet edebilmeleri 

için, hem kendilerine has iyi özelliklerini korumaları, hem de 

yeni özellikler kazanmaları istenilmeye başlandı. Bu da bitim 

işlemlerinde ağırlığın, mamullerin kullanılma özelliklerini 

geliştirme yönüne kaymasına yol açtı. 

Diğer bir gelişme de, bitim işlemleriyle elde edilen 

etkilerin dayanıklılığı, kalıcılığı konusundadır. Eskiden bitim 

işleminden amaç birinci derecede alıcıda satın alma isteğini 

uyandırmak olduğundan, elde edilen etkilerin kullanmaya, 

özellikle yıkamaya karşı dayanıklı olmasına fazla önem 

verilmezdi. Bugün için ise birçok durumlarda tekstil mamullerine 

çeşitli özelliklerin kazandırılması yetmemekte, bu kazandırılan 
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özelliklerin yıkamaya, kullanmaya karşı dayanıklı olması da 

istenilmektedir. 

Bitim işlemleri, kimyasal bitim işlemleri ve 

mekaniksel bitim işlemleri diye iki gruba ayrılabilirler. 

4.1.4.1. Kimyasal Bitim İşlemleri 

Kimyasal bitim işlemlerinin esası, terbiye 

maddelerinin herhangi bir aplikasyon yöntemine göre tekstil 

mamulüyle temas haline getirilmesine ve bu esnada terbiye 

maddesinin liflere bağlanmasına dayanmaktadır. Aplikasyon için 

terbiye maddesi içeren flotte kullanıldığından, bu işlemlere yaş 

bitim işlemleri de denir. 

Kimyasal bitim işlemlerinde, mamule aplike 

edilen terbiye maddeleri liflere bağlanmakta ve böylece liflerin 

(dolayısıyla mamulün) tutumunda, görünümünde veya kullanılma 

özelliklerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Kimyasal bitim 

işlemlerini, şimdiye kadar incelenen ekstraktif ön terbiye 

işlemlerinden ayıran en önemli farklılık, bu işlemlerin additif 

(katılma) işlemler olmalarıdır. Yani işlem sonucu tekstil 

mamulüne birşeyler katılmakta, dolayısıyla mamulün ağırlığında az 

veya çok bir artış görülmektedir. 

Kimyasal bitim işlemlerinde en fazla uygulanan 

aplikasyon yöntemi emdirmedir (empragnasyondur). Mamulün ' tek 

yüzüne uygulanan kimyasal bitim işlemlerinde veya hassas 

mamullerde aplikasyon aktarma, sürme, püskürtme yöntemlerinden 

birine göre de yapılabilir. 
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4.1.4.2. Mekaniksel Bitim İşlemleri 

Mekaniksel bitim işlemlerinde ise diğer bütün 

terbiye işlemlerinden (ön terbiye, boyama, basma, kimyasal bitim 

işlemlerinden) farklı olarak terbiye maddeleriyle aplikasyon 

sözkonusu değildir. Tekstil mamulünde meydana getirilmek istenen 

değişiklikler, bastırma, kesme, tüylendirme gibi mekaniksel 

etkiler yardımıyla sağlanır. Bazı durumlarda mekaniksel bitim 

işlemleri sırasında işleme su veya yardımcı maddeler etki 

ettirilirse de genellikle bu tip işlemler, kuru işlemlerdir. 

Kimyasal bitim işleminden sonra, kumaş terbiye 

dairesinden ayrılmadan önce, genellikle mekanik bitim 

işlemlerinden de geçirilir. Mekanik bitim işlemlerinde amaç, 

kumaşın görünüm ve tutumunu geliştirmektir ve bu işlemler 

sanforizasyon, kalandırlama ve mangıllama ana başlıkları altında 

toplanabilirler. 

Sanforizasyon, kumaşın yapısını terbiye 

dairesinde yapılan bir işlem sonucu, bunun birçok yıkamadan 

sonra alacağı şekle sokmaktır. Yani, kumaşı terbiye dairesinde 

iken çektirmektir. 

Kalandırlama, iki merdane arasından geçen 

pamuklu mamulün düzgünleştirerek ve sağlamlaşarak sıkı bir tutum 

ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlamaktır. 

Mangıllama, kaladırlamadakine benzemektedir. 

Yani,kumaş yüzeyinin düzgünleşmesi, parlaklık ve kapalı bir 

görünüm kazanmasıdır. Mangıllama daha çok keten ve karışımlarında 
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önem kazanmaktaysa da pamuklu yatak takımları, masa örtüleri 

havlu gibi mamulle de kalandırlama yerine mangıllamadan 

geçirilirse daha hoş bir görünüm ve tutum kazanmaktadırlar. 

4.2. YÜNLÜ MAMULLERİN TERBİYESİ 

4.2.1. Yünlü Mamullerin Ön Terbiyesi 

Yapaktan tekstil yüzeylerine (kumaş, trikotaj, keçe, 

v.b.) kadar çeşitli yünlü mamullerin ön terbiyesinde en önemli 

işlem yıkamadır. Yıkamanın yanında ağartma ve karbonizasyon da 

yün ön terbiyesi sırasında üzerinde durulması gereken diğer iki 

işlemdir (58). 

Yakma, haşıllama ve haşıl sökme yünlü mamullerde 

pamuklulara nazaran daha az uygulanan işlemlerdir. 

4.2.2. Yapak ve Yünlü Mamullerin Yıkanması 

Yün lifleri çok yüksek miktarda yabancı madde 

içerdiğinden, yün ipliklerinde de az veya çok miktarda harman 

yağları bulunduğundan, yünlü mamullerin, üretimleri sırasında en 

az iki veya üç kere yıkanmaları gerekmektedir. 

Yünlü mamullerin yıkanmasının bir taraftan bir kaç 

kere tekrarlanması zorunluluğu, diğer taraftan ise yıkamaların 

gereken titizlik gösterilmediği takdirde, mamulün kalitesini 

büyük ölçüde bozacağı gerçeği, yıkamayı yün ön terbiyesinin en 

önemli işlemi durumuna getirmektedir. 

(58) Işık Tarakçıoğlu, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları, 1983, 
cilt II, s. 10 

56 





4.2.3. Yapak ve Yünlü Mamullerin Karbonizasyonu 

Kirli yün liflerinde ağırlıklarının % 5-40'ı kadar 

bitkisel artıklar bulunmaktadır. Pıtrak, diken, ot, yaprak, yem 

artıklarından oluşan bu bitkisel kaynaklı maddelerin bir kısmı 

kirli yünün yıkanması sırasında uzaklaştırılabilmektedir. Fakat 

başta pıtrak, diken gibi liflere iyi tutunmuş maddeler olmak 

üzere bir kısmı da, yıkama ve hatta mekaniksel işlemlerle bile 

uzaklaştırılamamaktadır. Bu durumlarda kimyasal yöntemlerden 

faydalanma yoluna gidilir ki, yünlerdeki bitkisel artıkları 

uzaklaştırmak için yapılan kimyasal işleme karbonizasyon 

(kömürleştirme) denilir. 

4.2.4. Yünlü Mamullerin Ağartılması 

Ağartma, yün sektöründe pamuklularda olduğu kadar 

önemli ve sık uygulanan bir işlem değildir. Dünyada tüketilen 

yünün büyük bir kısmı koyu ve donuk renkte boyanmış mamullerin 

yapımında kullanıldığından, ağartılmalarına gerek yoktur. Ağartma 

daha fazla beyaz trikotajlar, açık tonlarda boyanacak kumaş ve 

trikotajlar ile basılacak yünlü mamuller için gereklidir. 

Yünlü mamullerin yüksek derecede beyazlatılması 

sırasında lifler zarar görmektedir. Liflerin zarar görmesi ise, 

hemen veya daha sonra yapılan işlemler ve kullanma sırasında 

mamulün sararmasına yol açmaktadır. Optik beyazlatıcılar 

kullanarak, ağartma sonucu elde edilen beyazlık derecesini 

artırmak mümkün ise de, bunların da zamanla ışığın etkisiyle veya 

güneş ışığında yapılan kurutmalarda görülen sararmayı artırma 

gibi önemli sakıncaları vardır. 
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Yünlü mamuller indirgenerek, yükseltgeyerek veya 

birçok durumda yükselgen ve indirgen ağartmayı kombine ederek 

ağartı1abilmektedir. 

4.2.5. Dinkleme 

Dinkleme, yün liflerinin keçeleşme özelliğinden 

faydalanılarak kumaşın görünüm ve tutumunun değiştirilmesini 

sağlayan bir bitim işlemidir. Dinkleme sonucu kumaşlar yalnız az 

veya çok keçelenmiş bir yüzey yapısı kazanmakla kalmazlar, aynı 

zamanda dokuma tekniğiyle eldesi olanaksız derecede sıkılaşırlar. 

Bunun sonucu olarak da, kumaşların bütün dayanımlarında bir artma 

olduğu gibi, rüzgar ve dış etkenlere karşı koruma ve dolayısıyla 

sıcak tutma özelliği de artar. 

4.2.6. Yünlü Mamullerin Fiksaj İşlemleri 

Bütün tekstil mamullerinde olduğu gibi, yünlü 

mamullerde de daha iplik yapımından başlamak üzere, çeşitli 

mekanik zorlamalar sonucu iç gerilimler oluşmaktadır. Bu iç 

gerilimler fiksaj işlemleriyle giderilemez veya azaltılamazsa, 

mamul daha sonraki terbiye işlemleri veya kullanma sırasında 

fırsat bulduğunda, gerilimlerden kurtulacak şekilde deforme 

olmakta ve çekmektedir. Bunun yanında fikse olmamış mamullerin 

özellikle sıcak ve yaş işlemler sırasında görünümlerinin 

bozulması da daha kolay olmaktadır. 

Yünlü mamullerin fiksajı için su, ısı ve kimyasal 

maddelerden faydalanılabilmektedir. Genellikle ikisinin veya 

tamamının etkisiyle, yün lifleri belirli bir plastikleşme 
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göstermekte ve o anda etki gösterecek bir mekaniksel gücün 

vereceği şekli kolaylıkla alabilmektedir. Mekaniksel gücün etkisi 

sürerken, fiksaj için faydalanılan etkenlerin tümü veya bir kısmı 

ortadan kaldırıldığında da liflerin plastikleşmesi sona 

ereceğinden verilen şeklin fiksajı sağlanmış olmaktadır. 

Konfeksiyonda veya evlerde yapılan ütü presleme ve ütü 

dışında, yünlü mamullerin tekstil terbiye dairelerinde sıcak su 

veya su buharıyla geçici veya kalıcı fiksajları, krablama ve 

dekatür işlemleriyle yapılır. 

4.2.5.1. Krablama (Kaynatma) 

Krablamanın özünü, yünlü kumaşların düzgün bir 

durumdayken sıcak su ile işlem görmeleri ve soğutulmaları 

oluşturmaktadır. Bu şekilde sağlanan bir yüzey fiksajı sonucu; 

a) Kumaş daha az çeker duruma gelmekte, 

b) Kumaşta keçeleşme ve kırışıklık izleri kalma tehlikesi 

azalmakta, 

c) Kumaşta krablamadan önce oluşmuş kırışıklık izleri varsa 

bunlar giderilmekte, 

d) Kumaşın yüzey düzgünlüğü ve parlakliığı artmaktadır. 

4 . 2 . 5 . 2 . Dekatür 

Dekatürün özünü, düzgün durumdaki yünlü ve yün 

karışımı kumaşların içerisinden önce buhar veya sıcak suyun, daha 

sonra da soğuk hava veya soğuk suyun emilerek geçirilmesi 

oluşturmaktadır. 
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Kumaşın boyut değişmezliği kazanacak şekilde 

fikse olması, kumaşın parlaklığının ve tutumunun istenen yönde 

ayarlanması ve kumaşın daha önce gördüğü şardonlama, makaslama, 

presleme gibi işlemler sonucu kazandığı özelliklerinin fikse 

edilmesi ve kumaşın dikime hazir bir duruma gelmesidir. 

4.2.6. Kuru (Mekaniksel) Bitim İşlemleri 

Tekstil bitim işlemleri için üç kuru bitim işlemi 

vardır; Presleme, şardonlama ve makaslama. 

4.2.6.1. Presleme 

Tekstil mamulleri, terbiye dairesini terk 

etmeden önce genellikle bir yüzey düzgünleştirme işleminden 

geçirilirler. Bu işlem sonucu yalnız kumaşın yüzey düzgünlüğü 

artmakla kalmaz, aynı zamanda kumaş daha sıkı bir yapı kazanır, 

parlaklık artar ve kumaşın tutumu da değişir. Yünlü mamullerin 

parlaklık özelliğini arttırmak üzere yapılan bu işlem 

preslemedir. 

4. 2. 6.2. Şardonlama 

Şardonlamada esas, kumaş veya trikotaj 

ipliklerinin içerisinden liflerin çekilerek yüzeye 

çıkarılmalarıdır. Buna göre şardonlama sonucu kumaşın 'yüzeyinde 

bir tüy, hav tabakası oluşur. Bu hav tabakasında, istenilen bir 

şekli de (yatırma, dik duruma getirme ve kesme) verilerek, 

mamulün belirli özel bir görünüm kazanması sağlanır. Mamul daha 

hacimli bir yapı kazandığından ve gözeneklerinde hapsettiği hava 

yastığı arttığından, mamulün ısı yalıtma özelliği artar. 
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Mekaniksel etki aynı zamanda mamulün sertliğini kırdığından, 

mamul daha dolgun, yumuşak ve yünümsü. bir tutum kazanır. 

4.2.6.3. Makaslama 

Makaslamanın amacı tekstil mamullerinin 

yüzeyindeki lif veya iplik uçlarını uzaklaştırmak veya çeşitli 

terbiye işlemlerinden geçmiş mamulün yüzey görünümüne istenen son 

şekli vermektir. 

4.3. SENTETİK MAMULLERİN TERBİYESİ 

4.3.1. Poliester (sentetik) Mamullerin Terbiyesi 

Poliester lifleri insan yapısı lifler olduğundan, 

pamuk, keten, yün, ipek gibi doğal liflerden farklı olarak daha 

elde edilirken kullanılmaları sırasında kendilerinden beklenen 

özelliklere mümkün olduğu kadar uygun bir şekilde konstrükte 

edilmektedirler (59). Bunun sonucu olarak da sentetik liflerden 

yapılmış tekstil mamüllerinin terbiye işlemleri, doğal liflerden 

yapılmış mamullerin terbiye işlemleri kadar çok yönlü değildir. 

Poliester lifleri, yapıları itibariyle beyaz ve temiz 

olduklarından, bunlardan yapılmış mamullerin ağartılma ve 

yıkanmaları oldukça ılıman koşullar altında yapılabilmektedir. 

Hatta beyaz olarak kullanılacak veya uçuk tonlarda boyanacak 

mamullerin dışında kalan poliester mamullerin genellikle 

ağartılmasma bile gerek kalmamaktadır. 

(59) Işık Tarakçıoğlu, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları, 1983, 
cilt II, s.10 
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Yakma işlemi ipliklerden çıkan lif uçlarını (hav 

tüycüklerini) uzaklaştırmak için yapılan bir işlem olduğuna göre, 

filament ipliklerden yapılan mamullerde yakma işlemine gerek 

yoktur. Bunun dışında tüysüz, parlak bir yüzeye sahip olması 

gereken ve kesikli liflerden yapılmış mamuller ister saf 

poliester, ister karışım olsunlar, bir yakma işleminden 

geçirilmektedirler. Ancak mamulde meydana gelebilecek hafif 

sertlik nedeniyle, poliester/yün karışımlarında yeterli sonuçlar 

sağlanabiliyorsa kesme (traşlama, makaslama) yapılması, yakma 

işlemine tercih edilmektedir. 

4.3.2. Ham Poliester Kumaş ve Trikotajların Yıkanması 

■t I. 

Çözgü iplikleri suda çözülebilen veya disperge 

olabilen haşıl maddeleriyle haşıllanmış olan poliester 

kumaşlarda, haşıl sökmek için yapılan yıkama işlemi, aynı zamanda 

kumaştaki diğer yabancı maddelerin uzaklaşmasını sağlayarak, 

kumaşın boyaya veya baskıya hazır duruma gelmesini sağladığından, 

genellikle başka bir yıkamaya gerek kalmamaktadır. 

Pamuk, yün, ipek gibi doğal liflerden farklı olarak, 

yapay liflerin içerisinde ön terbiye işlemleri ile 

uzaklaştırılacak rahatsız edici maddeler yoktur. Fakat liflerin 

üzerinde, lif üretimi sırasında aplike edilen preparasyon 

maddeleri, iplik üretimi sırasında aplike edilebilecek 

preparasyon maddeleri, bobin yağları ile makinelerde çalışırken 

ipliklere veya kumaşa, trikotaja bulaşabilecek makine yağları, 

metal tozları ve taşıma, depolama sırasında ipliği, kumaşı veya 

trikotajı kirletebilecek toz ve diğer yabancı maddeler 
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bulunmaktadır. Bu yabancı maddeler, düzgün bir boyama veya baskı 

işlemini zorlaştıracakları için, üzerinde haşıl bulunmayan 

poliester kumaş veya trikolar da, boya veya baskı işleminden önce 

bir yıkamadan geçirilmektedir. 

Nadiren ham trikolar özel yıkama maddeleri ile 

emdirildikten sonra boyamaya alınmakta ve boyama sırasında aynı 

zamanda yabancı maddelerin yıkanması da (yani liflerden 

uzaklaşması da) sağlanmaktadır. 

4.2.5. Poliester Mamullerin Beyazlatılması 

Poliester lifleri yapıları itibariyle temiz ve beyaz 

lifler 'olduklarından boyanacak veya basılacak mamullerde önce bir 

ağartma yapmaya gerek yoktur. Beyaz olarak kullanılacak 

mamullerde ise genellikle yalnız optik ağartma (beyazlatma) 

uygulaması yeterli sonuçlar vermektedir. Ancak kirli bir mamulde 

berrak bir beyazlık elde edilmek, veya farklı lif veya iplik 

partilerinden imal edilmiş mamullere mümkün derece homojen bir 

beyazlık kazandırılmak isteniyorsa, iyi bir sodyum klorit 

ağartması yapılması gerekmektedir. En iyi beyazlık dereceleri 

ise, mamule sodyumklorit ağartması ve optik beyazlatma 

uygulayarak sağlanmaktadır. 

4.2.6. Poliester Mamullerin Bitim İşlemleri 

Bitim işlemlerinin amacı, tekstil mamullerinin 

görünüm, tutum ve kullanma özelliklerini geliştirmek olduğundan, 

birçok hallerde istenilen belirli bir görünüm, tutum veya 

kullanma özelliğine sahip poliester bir mamul, uygun poliester 





lifleri kullanılarak ve özel bir bitim işlemine gerek kalmadan da 

elde edilebilmektedir. 

Örneğin, yapay bir parlaklık göstermeyen poliester bir 

kumaş elde edilmek isteniyorsa, parlak liflerden dokunmuş bir 

kumaşa sonradan bir matlaştırma bitim işlemi uygulamak yerine 

baştan mat tipte ve özel keşide sahip lifler kullanmak daha kolay 

ve etkili bir çalışma şeklidir. Ancak ülkemizde özel tipte 

poliester lifleri üretimi çok kısıtlı olduğundan, birçok tekstil 

işletmesi, daha pahalı özel poliester liflerinin ithalatı yerine, 

mamule istenilen özellikleri uygun bitim işlemleriyle kazandırma 

yolunu tercih etmektedirler. 

Poliester mamullerin terbiyesinde termofiksaj en 

önemli işlemdir ve termofiksajdan amaç, tekstil mamulünün boyut 

değişmezliği, şekil stabilitesi gibi özellikleriyle, tutum ve 

görünümünü ayarlamak ve geliştirmektir. 

Termofiksaj işleminde temel olay mamuldeki iç gerilim 

durumunu değiştirerek mamul için önemli olan en ve boy ayarını 

yapmaktır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türk tekstili, sanayi olarak 19. yüzyılın ikinci 

yarısında Feshane fabrikasının kuruluşu ve daha sonra da 

Cumhuriyet döneminde Sümerbank ve Nazilli Fabrikası ile kendisini 

göstermiştir. 1950'li yıllardaki sanayileşme girişimleri ile 

birlikte tekstilde özel sektör de görünmeye başlamıştır. 1970'li 

yıllara kadar hızla gelişen tekstil sektörü 1970'li yıllarda 

esas atılımını yapmıştır. 1960'lı yıllara kadar Tekstil 

İthalatçısı durumundaki Türkiye, 1970'li yıllarda net ihracatçı 

olmuştur. 

İlk tekstil kuruluşlarında makinalarla birlbkte eleman 

ithalatı da beraber olmuş ve Sümerbank'm girişimleri ile Türk 

tekstiline eleman yetiştirme programına başlanmıştır. 

Türkiye'de tekstil terbiyesi yazmacılık ve 

boyahanelerden entegre tesislere ulaşmıştır ve bu tesislerin 

dağılımı sanayileşmemiş bölgelerde atelye niteliğinde küçük 

kuruluşlar halinde iken, sanayileşmiş bölgelerde büyük 

fabrikalara dönüşmüştür. 

Terbiye alt sektörünün ara kademe olması nedeniyle 

istatistiki değerler mevcut olmayıp, tekstil mamulünün iplik veya 

dokuma aşamasında terbiye edilmesi gerektiği düşünülerek 

Türkiye'deki terbiye kapasitesinin dokuma kapasitesi ile aynı 

olduğu varsayılmıştır. Bu varsayımdan gidildiğinde, 1990 yılı 

Programında belirtildiği gibi (1990 yılı tahmini değerleri ile) 

üretim, pamuklu dokuma için 1.139.000.000 m/yıl, yünlü dokuma 
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için 60.200.000 m/yıl ve sentetik dokuma için 175.200.000 m/yıl 

iken talep, sırasıyla 1.073.892.000 m/yıl, 59.000.000 m/yıl ve 

107.338.000 m/yıl'dır. Kurulu terbiye kapasitesinin ne kadar 

olduğu tam olarak bilinmemekle beraber kapasitenin yaklaşık 

1.200.000.000 m/yıl olduğu tahmin edilmektedir. 

1980'li yıllarda tatbik edilmeye başlanan ekonomik 

istikrar politikası ile Türkiye'nin ihracatı 1990 yılına kadar 

devamlı artış göstermiş ve lokomotif sektör olarak adlandırılan 

tekstil mamulleri bu artışta en büyük payı alarak toplam ihracat 

içindeki payını yaklaşık % 35 lere çıkarmıştır. Bu atılımın doğal 

sonucu olarak, tekstil terbiyesi ile uğraşan alt sektör artan 

talep karşısında birçgk yeni yatırıma giderek tesisler kurmuştur. 

Genelde terbiye sektörü makina ve donanımları 6-10 yıl yaş 

grubunda olmasına rağmen, mevcut tesislerin teknolojilerinin eski 

ve kapasite kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle 

modernizasyon ve darboğaz giderme yatırımlarına ağırlık verilerek 

bu sektörün emek yoğun sektör olmaktan çıkarak sermaye yoğun 

sektör olması sağlanmalıdır. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinde tüm tekstil sanayinin 

lokomotif sektörü durumunda olan terbiye sektörünün Türkiye'deki 

en büyük eksikliği eğitim, araştırma ve geliştirmedir. Türkiye'de 

şu anda teknoloji geliştirecek, üretecek teknik elemanların 

eğitimleri yeterince yapılamadığı gibi yabancı teknolojiyi 

uygulayacak eleman eğitimi de istenen düzeyde değildir. Eğitim 

kuruluşların yetersizliği nedeniyle ARGE çalışmalarına da 

yeterince eğilinememektedir. Uzmanlık gerektiren tekstil terbiye 

sektörü için terbiye tesislerinin yoğunlaştığı yörelerimizde 
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örneğin, Bursa'da tekstil eğitim merkez le;rinin kurulması sektör 

için faydalı olacaktır. 

Bir tekstil mamulünün satın alınması sırasında 

tüketicilerin o maldan bekledikleri ve istedikleri iyi bir 

görünüme sahip olması, elle dokunulduğunda iyi bir his bırakması 

yani yumuşak tuşeli olması, amaca uygunluğu yani fonksiyonel 

olması ve bakım kolaylığının bulunmasıdır. Yurt dışında, bunları 

yerine getirmek için tekstil terbiyesinde pek çok kimyasal madde 

teknikleri geliştirilmiştir. 

Bunun nedenlerinden birisi ileri ülkelerde kimya 

endüstrisinin çok gelişmiş olmasıdır. Diğer nedenler ise buna 

bağlı olarak makina yapımcısı, terbiyecisi ve kimyasal madde 

üreticisinin birbirlerini tamamlayıcı ve teşvik edici nitelikte 

olmaları ve koordineli çalışmalarıdır. Türkiye'de tekstil sektörü 

yatırım malları üretiminde olmasa da, tekstil mamulleri 

üretiminde, iplik, dokuma ve hazır giyimcilerin terbiye 

sektöründe Türk tekstil mamullerinin kalite gereksinmelerini 

karşılamak için koordinasyona gitmeleri sektörün menfaatinedir. 

Bunun yanısıra, terbiye sektöründe arzu edilen seviyeye 

erişilebilmesi için terbiye işlemlerinin niteliği nedeniyle yeni 

ve tamamlayıcı tesislerin lokalize edilmesi (İstanbul, Bursa 

v.b.) ve devletin bunu desteklemesi gerekmektedir. 

Makinalarda yüksek teknoloji kullanımı ve verimliliğin 

arttırılması, kalite imajını göz önünde tutarak çok sık moda ve 

desen değişimi, hızlı servis ve pazara hızlı uyum mekanizmasına 

göre işletmelerin yönlendirilmesi ile tekstil terbiyesindeki 
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büyük avantaj ve üstünlüklerini korumakta ve bu noktada 

terbiyenin moda oluşturma özelliği ortaya çıkmaktadır. Terbiyenin 

oluşturduğu moda etkileri yalnız görünüm ve tutumla sınırlı 

kalmamakta mamulün kullanım özelliklerini de geliştirmektedir. 

Örneğin, deri solunumunu sağlayan fakat su geçirmeyen çalışma 

yöntemleri, buruşuk kumaşların eldesi gibi. 

Tekstil mamullerinin kullanımında özellikle giysilerde 

moda olgusu, göz önüne tutulması gereken önemli bir faktördür. 

Türkiye kendi ürettiği tekstil mamulünü satabilir bir görünüme 

sahip gibi görünüyorsa da, moda ve kreasyon merkezlerinin 

olmaması ve boya ve kimyasal madde yönünden büyük ölçüde dışa 

bağımlı olunması nedeniyle ithalatçı firmaları'n talepleri 

doğrultusunda mamul üretilebilmekte ve bu da tekstil sektörünün 

kendi iç dinamikleri ile orantılı olarak ihracat yaptığı 

gerçeğinden ziyade karşılaştığı talebi yerine getirebilmek 

olgusuyla genişlediği hissini vermektedir. Dolayısıyla, sektörün 

gerçek ihracatçı olması ve kendine yeni pazarlar bularak 

buralarda tutunabilmesi için artık kalitenin yanında desen ve 

çizgi satmasının zamanı gelmiştir. Oldukça zengin olan Türk 

kültürü moda kavramında işlenmeli, Türk tekstilcileri, özellikle 

konfeksiyoncular bu konuda çaba sarfetmelidirler. 

Terbiye dairesinde kullanılan enerjinin birim 

fiyatının yüksek olması ve enerji savurganlığı nedeniyle de 

maliyetler yükselmektedir. Türkiye'de atık suların arıtmasına 

ciddi ölçüde başlanamaması nedeniyle su maliyetinin toplam 

maliyet içindeki payı az gibi görünse de son zamanlarda getirilen 
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atık su arıtılması zorunluluğu toplam terbiye maliyetini 

arttıracaktır. Enerji maliyetleri konusunda bugün dile getirilen 

şikayetlerin, ilerki yıllarda atık su maliyetleri konusunda 

ortaya çıkmaması için tekstil terbiye sektörü gerekli önlemleri 

şimdiden almalıdır. 

Türkiye'de kurulu kapasitenin eski teknolojili olması 

ve tesislerin eskimesi nedeniyle kapasite kullanım oranı düşüktür 

ve bundan kaynaklanan yatırım ve finansman maliyetleri de oldukça 

fazladır.Eğitim eksikliği nedeniyle teknik personel ve 

yöneticilerin yönetime ilişkin (stok seviyelerinin optimize 

edilemeyişi, malzemenin zamanında ve yeterli olarak sağlanamaması 

gibi) hataları nedeniyle de maliyet artış gösterebilmektedir. Bu 

itibarla, sektörde uzman personel istihdamı mutlaka 

gerçekleştirilmelidir. 

Birçok gelişmekte olan ülkede tekstil makinaları ve 

terbiye işlem kimyasalları üretmek için altyapı hazır değildir. 

Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler bu önemli iki kalemde 

ihtiyaçlarını dışarıdan temin etmek zorundadırlar. 

Türkiye, terbiye makina ve donanımlarında dokumada 

olduğu kadar dışa bağımlı olmamasına rağmen, sektörde kullanılan 

boya ve kimyasalların hemen hemen tümü yurtdışmdan ithal 

edilmektedir. Gelişmiş ülkelerin piyasaya sunduğu boya, basma ve 

bitirme işlemlerinde çok sofistike ve yüksek kapasiteli 

donanımlar tekstil sektörü gelişmekte olan ülkeler için uygun 

olmayabilir. Fakat yine de bazı ileri tekniklerin geri 

teknolojiye sahip olan ülkemizde de uygulanması gereklidir. 
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Türkiye iç talebi ve ihracat pazarlarını kalite ve 

albeni yönünden tatmin edebilmek için herhangi bir tekstil 

ürününün üretimine geçmeden önce, gerekli kalite gereksinmelerini 

rekabet edebilir ve en ekonomik şekilde elde etmek doğrultusunda 

seçeceği metotlara iyi karar vermelidir. 

İhracatımız içinde büyük bir paya sahip olan 

konfeksiyon sanayinin üretildiği mamullerin asıl değeri üzerinden 

dışarıya satılabilmesini, terbiye tesislerinde üretilen mamulün 

kalitesi belirlemektedir. Bunun yanında terbiye, bir mamulün 

konfeksiyonda işlenmesini geniş oranda etkilemektedir. Kumaşa 

terbiyenin kazandırdığı özelliklerin yanında, konfeksiyon için 

dikim kolaylığı ve dikiş zararlarına neden olacak mamul işleme 

koşullarını terbiyecinin oluşturması gerekmektedir. Bu da 

kaliteli üretim yapılması zorunluluğunu getirmektedir. 

Son olarak, terbiye sektörünün Türkiye'nin lokomotif 

sektörü olan tekstil sanayisinin lokomotifi olabilmesi için 

eğitime ve ARGE çalışmalarına öncelik ve hız verilmesi, kaliteli 

üretim yapılması, enerji ve su savurganlığının önlenmesi, eski 

teknolojinin bırakılıp (ya da en azından modernize edilip) 

ülkemiz şartlarına uygun teknolojilerin seçilmesi ve maliyetlerin 

düşürülebilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılabilmesi için kimya 

sanayiinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

During the sixties, Turkish textile industry was not 

sufficient to cover the country'sconsumption fully. However, in 

the seventies Türkiye became a net exporter in textiles and with 

the remarkable lap forward recorded during the eighties her 

average annual growth rate of textile and wearing apparel exports 

reached to % 28 and % 47 respectively. Parallel to this 

achievement, the share of textile products in total exports and 

manufactured goods exports of Türkiye occupied the first place 

with % 28 and % 36 respectively in 1989. This volüme positioned 

Türkiye as the sixth biggest exporter among the textile and 

wearing apparel exporter countries in the world. 

The Turkish textile industry based on the fibre 

production potential of the country had benefited from the 

incentives and gained a structure which is quite sufficient from 

the point of capacity in subsectors of yarn and weaving but stili 

needs modernization due to the high percentage of machinery which 

is older then 10 years old. 

The potential of Turkish textile industry will most 

probably be doubled by the realization of the GAP project and 

this obviously will create a proportional effect on exports of 

Türkiye. 

However, textile finishing processes will have a 

tremendous effect on the competitiveness of Turkish textile 

products on international markets. In other words, the art of 





textiles finishing is a priority in marketing because it will 

determine the quality and added value of wearing apparel which is 

the threshold element of Turkish textile exports. 

Until recently, textiles finishing had not been paid 

necessary attention contrary to yarn and weaving subsectors in 

Türkiye. Nevertheless, market conditions and requirements are 

giving impetus to the development of this branch. Woven products 

go through different processes before they become ready for sale. 

The whole of these processes are called textiles finishing and 

can be applied to fibre, yarn and woven products. They generally 

categorized as wet prosessing and dry prossessing. Dry prosessing 

is usually relqted to finishing but wet prosessing is consist of 

several treatments related to such as bleaching, resiliency ete. 

Although the type of treatments, their aims and causes are 

different, the basic principles of processes are always the same. 

In this thesis, the state and effect of textiles 

finishing in Türkiye has been rewieved and technologies used in 

cotton, wool and synthetic products were summarized. 
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