Türkiye Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý (TTSÝS) Genel Sekreteri
sayýn Baþar AY, Tekstil Sektörünün bugününü ve geleceðini deðerlendirdi.

Global rekabette Tekstil Sektörü'nün geleceði ve
Yalýn Altý Sigma
Altý Sigma Forum dergisi bu sayýsýnda ilk kez bir sektörel birlik yöneticisini aðýrlýyor. Türkiye
Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý Genel Sekreteri sayýn Baþar AY, Türkiye'de ve Dünya'da
tekstil sektörün bugünü, geleceði ve Yalýn Altý Sigma vizyonu ile ilgili sorularýmýzý yanýtladý.
Ýlginize sunuyoruz.

Türkiye Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý ve üyelerinin genel durumu hakkýnda biraz bilgi
verebilir misiniz?
BAÞAR AY: 2 Ocak 1961’den bu yana hizmet vermekte olan Türkiye Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý
(TTSÝS), iþçi sendikalarý karþýsýnda çalýþma ve çalýþtýrma þartlarý açýþýndan hiçbir fark gözetmeden grup
sözleþmeleri yapan Türkiye’deki ilk iþveren sendikasý olma ünvanýnýn yaný sýra TBMM Üstün Hizmet
Ödülü’ne de layýk görülen ilk sendika olmanýn da haklý gururunu taþýmaktadýr. Sendikamýz mevzuat
çerçevesinde büyük sosyal sorumluluklara imza atmýþ ve Türk milli eðitimine de önemli katkýlar saðlamýþtýr.
Sendikamýz 51. yaþýnda, Sektörün önde gelen üye firmalarýyla faaliyetlerine devam etmektedir.
Türkiye Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý üyelerinin çalýþma iliþkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerini korumak ve geliþtirmek, yardýmlaþmalarýný saðlamak, fon desteði vermek, yatýrým ve ortak
giriþimlerde bulunmak, verimli ve uyumlu çalýþmalarýna yardýmcý olmanýn yaný sýra üyelerini temsil etmek,
toplu iþ sözleþmeleri akdetmek, çalýþma barýþýný kurmak ve devam ettirmek amacýyla yurtiçi ve yurt dýþýnda
faaliyetlerde bulunan ve hizmet veren bir kuruluþtur.
Ýþçi ve iþveren kesiminin hassasiyetini deðerlendirerek iþ hayatýnda devamlýlýðýn sosyal diyalog ile
kuvvetlendirilerek sürdürülmesi ilkesine inanýr. Üye firmalarýn iþ hayatý zorluklarýna çözüm aramak,
menfaatlerini korumak, mevcut standartlarý geliþtirmek ve çaðdaþ yaþam þartlarýnýn öngördüðü teknik ve
hukuki altyapý konusundaki ihtiyaçlarý gidermeyi görev sayar.
Eðitim ve araþtýrma faaliyetlerine yönelik projelerin gerçekleþtirilmesinde görev alýr, ülke ekonomik
kalkýnmasýnda sektörün gücünün uluslararasý platformlarda gündeme getirilmesine yönelik çalýþmalar yapar.
Küresel tekstil sanayiinde etkin bir yeri olan Sendikamýz, Türk tekstil sanayiini ve üyelerini ITMF, EURATEX,
EUROCOTON, IWTO gibi uluslararasý kurum ve kuruluþlarda temsil etmektedir.
Türkiye'de Tekstil sanayinin kalite ve verimlilik açýsýndan global rekabetteki yerini
tanýmlayabilir misiniz?
BAÞAR AY: Türk Tekstil Sanayi günümüzde 850.000 kiþiye kayýtlý olarak istihdam saðlayan büyük bir sektör
haline gelmiþ, uluslararasý rekabette Türkiye’ye önemli katkýlar saðlayan bir konumdadýr.

Bu büyük gücün arkasýnda global rekabette liderlik yapan kuruluþlar olduðu gibi, henüz kurumsallaþma
çalýþmalarýný tamamlamamýþ binlerce iþletme, katma deðeri oldukça düþük gelirleri ile artan maliyetlerle
savaþmaktadýr. Uzakdoðu, Çin gibi iþçilik ücretlerinin son derece düþük olduðu bu ülkelerle rekabet
edebilmek için en önemli kozumuz yüksek kaliteli üretim ve lojistik avantajýmýzdýr.
Buna karþýn Türk Tekstil sanayinin geliþmeye çok açýk alanlarý bulunmaktadýr. Bu alanlarý kýsaca belirtmek
gerekirse, verimlilik, katma deðeri yüksek teknolojik ürünlerin eksikliði, çalýþanlarýn eðitim seviyesinin
düþüklüðü gibi konulardýr. Tabii ki bunlarýn bileþkesinde Marka deðeri olan bir Türk Tekstil sanayi
oluþturulmasý ve aile þirketlerinin kurumsal bir yapaya geçebilmeleri en önemli hedeflerimizdir.
Bu geliþmeye açýk alanlarýn iyileþtirilmesi de zaten TTSÝS’nýn en önemli hedefleri arasýnda yer almaktadýr.

Tekstil Sanayi firmalarýnýn kurumsal bir yapýya kavuþabilmesý için ne gibi eksiklikleri olduðunu
veya iyileþtirmeye açýk alanlarýn neler olduðunu tanýmlayabilir misiniz?
BAÞAR AY: Aslýna bakarsanýz Türk Tekstil Sanayii özellikle 1970’li yýllardaki yüksek karlý süreçten buralara
gelmiþtir. 1970’lerde büyük karlar elde eden müteþebbisler, bir þirketin yönetimi için gerekli olan,
kurumsallaþma, performansa dayalý ölçümleme, deðiþim… gibi konularý oldukça geç fark ettiði için, bir çok
iþletme kurumsallaþma sürecine giremeden kapanmak durumunda kalmýþtýr. Geçmiþten alýnmasý gereken çok
önemli dersler bulunmaktadýr.
Özetlemek gerekirse,
1. Entelektüel sermayesi yüksek çalýþan profiline sahip olmak,
2. Performansý sadece finansal metriklere bakarak ölçmekten çok; müþteri, çalýþan ve þirket süreçleri ile
birlikte ele alabilmek ve sürekli geliþtirmeye dayalý bir yönetim stratejisi,
3. Ar-Ge faaliyetleri ile katma deðerli ve teknolojik ürünleri araþtýrmak ve geleceði hayal eden üretim
stratejileri,
4. Uluslararasý rekabette güçlü kalmayý saðlayacak verimlilik ve yüksek kaliteli üretim yetkinliðine sahip
olmak,
5. Yukarýdaki bileþenlerin sonucunda elde edilecek global marka deðerine sahip olabilmek.
Ýþte bu gibi konular komþu firmanýn ürettiðini daha ucuza satmaktan çok Tekstil sermayesinin sürekli
iyileþtirme ve geliþtirme felsefesini esas almasý gerektiðini göstermektedir.

TTSÝS olarak, 4 Yýldan daha uzun bir süredir, sendikanýza baðlý tekstil firmalarýnýn Yalýn Altý
Sigma konusundaki tüm eðitim ve danýþmanlýk hizmetlerine sponsorluk yapýyorsunuz ve tüm
maliyetlerini karþýlýyorsunuz. TTSÝS olarak neden böyle bir karar alma ihtiyacý duyduðunuzu
okuyucularýmýzla paylaþýr mýsýnýz?
BAÞAR AY: Bildiðiniz üzere, Yalýn Altý Sigma; kuruluþlarýn topyekun performanslarýný, verimliliklerini ve
karlýlýklarýný arttýrmak amacýyla, son 50 yýl içerisinde ortaya çýkan sistemler arasýnda en etkilisi ve baþarýlýsý
olarak kendini kanýtlamýþtýr. Ayrýca Yalýn Altý Sigma metodu süreçleri mükemmel denecek kadar iyileþtirmeyi
hedefleyen, insanlar için son derece disiplinli, veriye dayalý bir karar verme yaklaþýmýdýr.

Bu bilgilerden hareketle Sendikamýz, Türk Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe yaþanan kalite, verimlilik,
kurumsallaþma sorunlarýnýn çözümüne yönelik olarak, üyelerin talepleri doðrultusunda 2007 yýlý baþý
itibariyle bu konularýn tümünde þirketlere bütünsel olarak katký saðlayabilecek kapsamlý bir program
arayýþýna girmiþ ve Altý Sigma Programý desteklenmeye deðer görülmüþtür. Bu deðerlendirme sonucunda Altý
Sigma Programý’nýn talep eden üye firmalarda uygulanmasýna baþlanmýþtýr.
Global rekabeti yönetecek bir Türk Tekstil sanayi inþa edebilmek için, Japonlarýn Toyata Production Sistem
ile baþardýklarý hamleyi Türk tekstil Sanayiinin de baþarmasýný hayal ediyoruz. Þu an dünya kalitesinde
üretim standardýna sahip olan Türk Tekstil Sanayi, bu hedeflere bilgi birikimi ve derinlemesine inen
araþtýrma geliþtirme projeleri ile sahip olabilecektir. Bu hayal bizi sendikaya üye kuruluþlarýmýzýn bu
faaliyetlerini desteklemeye yöneltti.
Yalýn Altý Sigma'ya yaptýðýnýz bu yatýrým ve sonuçlarý hakkýnda bilgi verebilir misiniz?
BAÞAR AY: Türkiye Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý’nýn 2007 yýlýndan bu yana desteklediði Altý Sigma ve
2011 yýlýndan beri desteklediði Yalýn 6 Sigma Programý’ndan bu güne dek kurumsal düzeyde toplam 19 üye
firma yararlanmýþtýr. Bu firmalar; Ak-Tops, Aksu, Bahariye Mensucat, Bossa, Coats, Dinarsu, Herboy, Karsu,
Kasar ve Dual, Kordsa Global, Levi Strauss, Lüks Kadife, Maydýn Çoraplarý, Saray Halý, Söktaþ, Þark
Mensucat, Temtaþ, Yataþ, Yünsa’dýr.
Bu dönemde, eðitimleri hayata geçiren firmalarda 300’ün üzerinde proje lideri (uzman kara kuþak, kara
kuþak ve yeþil kuþak) yetiþtirilmiþ, söz konusu proje liderlerince 400’nin üzerinde proje baþlatýlmýþ,
tamamlanan projelerden yaklaþýk 40 milyon dolar getiri saðlanmýþtýr.
Bu parasal kazançlardan çok daha önemli olan ise, bilgi birikimi ve yetkinlikleri yüksek çalýþanlarýn, Türk
Tekstil Sanayisine hizmet vermesinin saðlanmýþ olmasýdýr. Bu bilgi birikimi ve artan yetkinlikler, üye
firmalarýmýza, kar, artan pazar payý ve müþteri memnuniyeti olarak geri dönmekte ve dönmeye devam
edecektir.
Bu eðitim ve proje danýþmanlýk desteklerimizden üyelerimiz son derece memnunlar ve desteðin artarak
devam etmesini talep ediyorlar. Bu gün gelinen noktada çok da bilmeden girdiðimiz bu yolun ne kadar doðru
olduðunu ve çok iyi bir yatýrým yaptýðýmýzý açýkça görebiliyoruz.

Ýleride Türk Tekstil Sanayini ini dünya rekabetinde nerelerde görmeyi hayal ediyorsunuz?
BAÞAR AY: En büyük hayalimiz, dünyanýn her tarafýnda kabul gören, ismini hepimizin bildiði global
markalarýn Türk Tekstil Sanayiinden çýkmasýdýr. Bu ise ülkemiz için, çalýþanýmýz için yapabileceðimiz en
deðerli eser olacaktýr….
Sorularýmýzý yanýtladýðýnýz için teþekkür ederiz.

