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Sanayi envanteri, sanayinin sahip oldu u üretim faktörlerini, üretim kapasitesini belirleyerek mevcut kaynaklar n daha
etkin ve verimli kullan lmas aç s ndan son derece gereklidir.
Envanter çal malar n n belirli aral klarda gerçekle tirilmesi,
sanayinin bir kentte nas l bir geli im trendi izledi ini ortaya
koymaktad r.
Buldan’da daha önce imalat sanayisini kapsayan hiç bir
envanter çal mas yap lmam t r. Bu nedenle çal an i çi say s ,
makine teçhizat say s bak m ndan elde yeterli veriler olmad
gibi sa l kl bir kapasite kullan m oran da belirlenememi tir. Bu
ve di er nedenlerle yeni yat r m alanlar n n belirlenmesinde
sektörlerin öncelikleri ve kapasite seçimleri yetersiz kalm t r.
Bunun sonucunda baz sektörler zay f kal rken di erlerinde at l
kapasite ortaya ç km t r. Sorunlar biraz da, yat r m yapacak
müte ebbisi, fizibilite yapacak uzman ve ara t rma yapacak
bilim adamlar n yönlendirecek ve sa l kl de erlendirme olanayaratacak veri eksikli ine dayanmaktad r. Bu nedenle çal malar ve ara t rmalar s n rl kalm veya sürekli yenilenmedi i
için sorunlar belirlemede ve çözümler üretmede yetersiz kal nm t r.
Bütün bunlara ba l olarak bu çal mayla Buldan ilçesinde imalat sanayi envanterinin ortaya konulmas amaçlanmaktad r.
Bu çerçevede Buldan’da faaliyet gösteren evlerin, küçük ve orta ölçekli i letmelerin; istihdam yap lar , makine park
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ve teknolojik düzeyleri, sermaye yap lar , üretim sistemi ve ürün
çe itleri, i yerlerinin sektörel da l m , pazarlar n saptanmas ve
Ar-Ge potansiyelleri bilimsel bir yakla mla incelenmi tir.
Projede Buldan’da sanayi yap s n etkileyen ba ms z
de i kenler belirlenerek gösterilmeye çal lm t r. Çal mada
belirtilen bu de i kenlerin Buldan tekstil sanayi yap s üzerindeki etkileri Buldan’da yer alan i letmelerin bütününden elde edilen verilere dayan larak ekonomik ve istatistiksel yöntemlerle
analiz edilmi tir.
Analiz yöntemi olarak, elde edilen veriler, geli mi istatistiki programlar kullan larak, bilgisayar yard m yla de erlendirmi tir.
Saha çal mas nda kullan lan görü me formu, yetkililer
ile yüz yüze görü mede uygulanm t r. Bu yolla elde edilen
verilerin güvenilirli i artt r lm t r.
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1. TEKST L SANAY NE
GENEL BAKI VE DEN ZL , BULDAN
Tekstil ve haz r giyim sektörleri Türkiye ekonomisinin
en büyük ve en önemli sektörleri aras nda yer almaktad r.
Tekstil ve haz r giyim sektörlerinin ülkenin ekonomisindeki bugünkü konumu incelendi inde; Türkiye statistik Kurumu verilerine göre 2008 y l nda Türkiye’nin gerçekle tirdi i
toplam ihracat miktar 132.024.528.000 dolar iken, tekstil ihracat 11.323.115.000 dolard r. Bu de er toplam ihracat miktar n n % 8,57’sidir. Haz r giyim ihracat ise; 11.504.286.000 dolard r. Bu de er toplam ihracat miktar n n % 8,71’idir (21).
2009 y l n n May s ay dahil Türkiye’nin toplam ihracat
miktar 39.418.490.000 dolard r bu de erin 3.370.677.000
dolarl k k sm n tekstil sektörü, 3.852.850.000 dolarl k k sm n
ise haz r giyim sektörü olu turmaktad r. Tekstil sektörü toplam
ihracat miktar n n % 8,55’i iken haz r giyim sektörü %
9,77’sidir (21).
Türkiye ekonomisi’nin 1980’li y llardan itibaren d ar
aç lmas nda ve ihracata dayal bir politika izlemesindeki en
büyük pay hiç üphesiz tekstil sektörüne aittir. Türkiye’de tekstil
sektörünün geli imine bakt m zda Denizli’nin bu sektörde ipi
gö üsledi ini görmekteyiz. Bugün dünyan n birçok ülkesinde
kullan lan havlu, bornoz, çar af, nevresim ve perde gibi çok
say da tekstil ürünü, tüm dünyaya Denizli’den ihraç edilmektedir (16).
Günümüzde Denizli genelindeki sanayi kurulu lar n s n fland rmaya tabi tutacak olursak; bu sanayi kurulu lar n n
büyük bölümünün dokuma, giyim e yas ve deri sanayi sektöründe topland klar n görürüz. Bunlardan % 45’i dokuma, giyim
e yas , deri sanayi sektöründe, % 21,4’ü metal sanayi sektöründe, % 11’i ise metal e ya sektöründe yer almaktad r. Denizli’de kurulan sanayi tesisleri içerisinde %70’i olu turan dokuma,
giyim e yas ve deri sanayi sektörü öncelikle ç rç r tesislerinin
kurulmas yla geli meye ba lam t r. Modern sanayi tesislerinin
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kurulmaya ba lamas yla Denizli’de ilk ortaya ç kan modern
tesisler ç rç r fabrikalar ndan olu mu tur. Ç rç r fabrikalar ndan
sonra Denizli’de büyük tesisler olarak iplik fabrikalar n n kuruldu u gözlenir. Bu iplik fabrikalar Denizli ve çevresinde çok
yayg n olan ham bez dokuyan ev ve atölye tipindeki küçük
sanayinin iplik gereksinimini kar lamak için kurulmu tur.
Teknolojik bak mdan zamanla geli me gösteren dokuma sanayi sektöründe ilkel dokuma tezgahlar n n yerini zamanla modern tezgahlar alm , böylece ev ve atölye tipi üretimden
fabrika türü üretime geçilmi , dolay s yla dokuma sanayindeki
tesis say s artm t r. Bu geli meler dokuma ve iplik tesisleri aras nda ara i lemleri yapan boya, bask , apre ve terbiye gibi baz
alt kollarda üretim yapan tesislerin kurulmas na neden olmu tur.
Denizli Tekstil ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i’nin
verilerine göre 2008 y l nda Denizli’nin tekstil ve konfeksiyon
ihracat toplam 1.269.223.000 dolard r. 2008 y l nda Denizli
Tekstil ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i’ne kay tl aktif ihracat
yapan firma say s 532 iken, 2009 y l Haziran ay itibar ile
aktif ihracat yapan firma say s kriz sebebiyle 473’e dü mü tür
(22).
Denizli’nin Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon ihracat içindeki pay her y l de i im göstermektedir. Bu oran 2006 y l nda
% 5,50, 2007 y l nda % 5,47, 2008 y l nda % 5,56’d r.
Tablo 1. Denizli’nin Tekstil ve Konfeksiyon hracat n n
Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon hracat ile
Türkiye hracat çindeki Pay
hracat De erleri (X 1000 ABD Dolar )
Y llar

Denizli

Türkiye

Tekstil ve Konfeksiyon

Tekstil ve Konfeksiyon

2006

1.070.059

19.440.859

85.534.676

2007

1.238.216

22.599.461

107.271.750

2008

1.269.223

22.827.402

132.024.528

Türkiye
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Denizli ihracat n n % 66’ya yak n tekstil ve konfeksiyon
mamullerine aittir. Tekstil ve konfeksiyon ihracat alan nda Denizli, ülkenin y ll k ihracat n n % 35’e yak n n kar lar duruma
gelmi tir. Bu mamuller içinde en büyük pay havlu-bornoz üretimine aittir. Denizli, havlu-bornoz üretiminde önemli bir yere
gelmi tir (17).
Denizli’nin bulundu u konumda tekstil sektörü aç s nda
kendisine destek olan bir ilçesi ise Buldan’d r. Buldan’da tekstil
oldukça geli mi tir, ülkemizde “Dokuman n Ba kenti” olarak
an lan Buldan ilçesinin “Buldan Bezi” yurt içinde ve d nda ün
yapm t r.
Buldan’da ilçe merkezinde dokumac l k, ova ve köylerinde tar m, k rsal köylerde hayvanc l k i ve çal ma hayat n n
temelini olu turmaktad r. Buldan’ n sosyal durumuna bak ld nda; ilçe insan n n ticaretle u ra mas geli imi h zland rm t r.
Çünkü ticari ili kiler nedeniyle d a aç l m çabukla m t r. Buldan’ n geleneksel özelliklerden biri de ev-atölye birlikteli idir
(17).
Buldan, bacas z fabrikalar diyar d r. Buldan’da tekstil
sadece bir i de il ayn zamanda bir ya am biçimidir. Tezgah ya
da makine i leten ki iler bunlar evlerinin bir kö esine yerle tirmekte ve çal t rmaktad r. Tezgah ya da makineyi çal t ran
ki iye evdeki di er bireyler de yard m etmekte ve ailece çal lmaktad r. Ya büyük ya da küçük demeden evde ya ayan
herkes tekstilin bir parças olmaktad r. lçede yayg n bir söz
vard r; “Buldan’da halk n eme i ipliktir”.
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2. BULDAN VE BULDAN TEKST L N N
ALT YAPISI
Denizli ve çevresi dokumac l n sürekli bir geçim kayna oldu u merkezlerden biridir. Denizli dokumac l n n sanat
bak m ndan ana merkezlerden birinin de Buldan ilçesi oldu u
bilinmektedir (3).
yi kalitede pamuk yeti tirilmesi ve kireçli sular n bol
miktarda olmas na ek olarak yörenin sanatkâr halk n n da gayretiyle Denizli ve çevresinde dokumac l k uzun y llardan bu
yana sürdürülmü ve günümüze kadar gelmi tir (3).
Buldan ilçesi deyince akla ilk gelen kendine has ve
kendi ad yla an lan “Buldan Bezi” ve yüzy llard r süregelen
dokumac l k sanat d r. Buldan bezinin yumu akl , rahatl ,
do al ve sa l kl olmas belli ba l nitelikleridir. Buldan bezinin
ipli inin özelli i % 100 pamuklu olmas ve büküm içermesidir.
Ayr ca yöreye özgü desenli, renkli, simli, pamuklu, ipekli dokuma ürünler çok ünlüdür.
lçede dokuma tezgah , nak ve i leme makinelerinin
bulundu u ev ve i letmeler mevcuttur. Buldan’da dokumac l k
ev sanayi eklinde ba lam , daha sonra s ras yla küçük sanayi,
atölyelerde toplu çal ma ve fabrika tipi i letmeler eklinde geli mi tir.
Buldan’da do an her çocuk gözünü açt zaman ayana iplik dolan r, mekik, ç kr k ve tezgah görür ayn zamanda
tezgah sesleri duyar.
Köklü bir geçmi e sahip olan Buldan dokumac l k kültürü ile yo rulmu tur. Yüzy llard r birçok devlet büyü ünü giydirmi tir. Üretim kültürünün hakim oldu u bir co rafyada bulunmaktad r. Buldan halk çok çal kan bir halk olmakla birlikte
kendini bildi bileli üretimin içinde yer almaktad r. Buldan’ n
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tarihine bak ld zaman dokumac l n ve kuma n her türüne
rastlamak mümkündür.
Buldan’daki dokumalar; günümüzdeki ko ullar göz
önüne al nmak suretiyle modern tasar mlar sayesinde Buldan
i lemecili i ile bütünle tirilerek ve ayn zamanda kaliteden ödün
vermeden modern pazarlama teknikleri ile pazarlanarak üretimine devam etmelidir.

2.1. BULDAN LÇES HAKKINDA GENEL
B LG LER

da
na
da
da
ba

Buldan 1779’da Ayd n line ba l bucak, 1807 y llar nyine Ayd n’a ba l ilçe olmu tur. 1883’te de Denizli sanca ba lanm ve Denizli’nin 1923’de il olmas üzerine Buldan
Denizli’ye ba l ilçe olmu tur. Ayr ca Kurtulu Sava s ras n1920’de Yunanl larca i gal edilen Buldan, 04 Eylül 1922’de
ms zl na kavu mu tur.

Denizli ve çevresi 20. yüzy l n ilk çeyre ine kadar dokumac l kta ileri gitmi ti. Merkezde 1927 y l nda dokuma tezgah olmayan il yok gibiydi. Çevre ilçelerinden ba ta Buldan ve
Babada olmak üzere Tavas, K z lcabölük ve Kale’de köklü ve
geli mi bir dokumac l k yap lmaktayd (4).
Denizli merkez, ilçeler ve Buldan köyleri gözlendi inde
dokumac l n yayg nl , tiplerin çe itlili i, tüm ülkede tan nm l ile Buldan hemen ön plana ç kmaktad r (1).
Buldan ilçesi tarihi dokusu, kültürü, sosyal ve ekonomik
yap s yla çok önemli bir potansiyele sahiptir.

8
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2.1.1. Buldan’ n Co rafi Konumu
Co rafi aç dan, Buldan ilçesi Ege Bölgesinin iç k sm nda yer almakta olup, do uda Güney ilçesi, bat da Kuyucak
ilçesi, kuzeyde Sar göl ilçesi ve güneyde Sarayköy ilçeleriyle
kom u olmaktad r.
Yüzey ekilleri bak m ndan dalgal d r. Alçak ovalar ve
platolar birbirini tamamlar. Arazinin tamam denizden yüksektir.
Buldan platosu alçalarak Sarayköy tabakas na ula r. lçenin
di er alanlar da ve platolarla kapl d r.
lçe merkezinin rak m 690 metre, yüzey ölçümü 518
km² ve Denizli il merkezine uzakl 46 km’dir.
çenin s n rlar içerisinde “Yayla Gölü” ve sulama amaçl yapt r lan “Derbent Baraj Gölü” bulunmaktad r.
lçenin As l Ege ile Ege aras nda bulunmas iklim çe itlili ine neden olmaktad r. lçenin do usunda Akdeniz iklimini
and ran bir iklim görülür. Yazlar s cak ve kurak, k lar l k ve
ya murludur. Hiç kar ya maz, don olay na rastlanmaz. Y ll k
ya ortalamas 600-700 m²’dir.
ç kesimlerdeki yüksek yayla alanlar nda iklim giderek
karasalla r. Yazlar s cak ve kurak ama ovaya göre serin geçer.
K lar so uk ve kar ya l d r, don olay görülür. Karl k tepesi ve
yak n çevresinde kuyularda özel olarak kar depolan r, yaz n
sat l r. lçenin üç taraf da larla kapl oldu undan sert rüzgarlara
rastlanmaz. Yaz aylar nda yayladan ovaya do ru esen ve vadiye nefes ald ran meltemler vard r.
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ekil 1. Denizli l Haritas

2.1.2. Buldan’ n Tarihçesi
Buldan ilçesinde ilk yerle im M.Ö. 2000’li y llara kadar
gitmektedir. lçe s ras yla Persler, Frikler, Siluslar, Lidyal lar,
Hititler, Romal lar ve Bizansl lar taraf ndan egemenlik kurulmu
yerle im birimlerinden biridir.

10
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Buldan ad n n ilk geçti i kaynaklar aras nda 1530 y l nda yaz lm olan “Muhasabe-i Vilayet-i Anadolu Defterini” gösterebiliriz. Bu defterde Laz kiye (Denizli) Kütahya Livas içinde
bir kaza olarak gösterilmektedir. Bu kazan n köylerinden biri
Ka -Yenice buca na ba l BULADAN köyüdür. Bu ad Boladan
eklinde de okunabilir. Bu köy bugünkü Buldan’d r. Ba ka baz
kaynaklarda da Arapça harflerin okunu u tarzlar na göre Boldan, Boladan eklinde okumak da mümkündür. Buldan ad n n
kayna konusunda birkaç görü vard r. Bunlar n aras nda en
ciddi olan kelimenin kökeninin “Apollonos” kelimesinden geldi idir.
1834 tarihli ngilizce bir kaynakta Buldan’ n ad
Bulladan olarak geçmektedir. Bulladan ad n n Apollonos
Hieron adl ehirden geldi i belirtilmektedir. Apollonos Hieron,
Buldan yak n nda bir Eski Ça yerle im merkeziydi. Bu çal malarda
Buldan ad n n “Bulladan” ve “Bullandan” olarak iki
de i ik ekilde yaz labilece i görülmektedir. kinci yaz l eklinin yöredeki Rumlar aras nda daha s kça duyuldu u belirtilmektedir.
Buldan ad n n kayna konusunda rivayetten öteye geçmeyen baz görü ler de mevcuttur. Yerle im yerinin da lar n
ete inde olmas nedeniyle “Bolda ” diye adland r ld ya da
çok tan nm aran lan dokumalar üretti i için “Bulda al” diye
adland r ld
görü leri bulunmaktad r. Helenistik döneminde
ticari yollar üzerinde yeni ehirler kuruldu u gibi eski ehirler
de in a ediliyordu. Buldan’ n Yenice Beldesi yak n ndaki
Tripolis’in bu dönemde Bergama Krall ’nca kuruldu u bilinmektedir. M.Ö 133’te bölge Roma mparatorlu u’na ba lanm t r. Bilindi i üzere Roma mparatorlu u M.S. 395’te Do u ve
Bat Roma mparatorluklar ’na ayr lm t . Anadolu ve dolay s yla Buldan ve yöresi Selçuklu Türklerinin geli ine kadar Bizans
yönetiminde kalm t r.
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Denizli ve havalesinde görülen ilk Türk birlikleri 1070’te
buralara gelen Af in Bey komutas ndaki birliklerdir. Ancak
Türklere Anadolu kap lar n n aç lmas 1071 Malazgirt sava nda
Büyük Selçuklu Devleti hükümdar Alpaslan’ n yenmesiyle
mümkün olmu tur.
K l ç Aslan 1102’de Denizli’yi fethetmi ancak Bizans
Bat Anadolu’da kaybetti i baz yerleri ve arada Denizli’yi
1119’da geri alm t r. 1211 y l nda Ayd n Kuyucak lçesindeki
Antiyokla ile Ala ehir aras nda engebeli bir alanda yap lan sava sonucu Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans aras ndaki s n r
belirlenmi tir. Bu s n r Buldan havalesindeki Büyük Menderes
Nehri idi. Yani Sarayköy ve Denizli yöresi Anadolu Selçuklular na kal rken Buldan yöresi Bizans içine b rak l yordu. Bu s n r
uzun süre de i memi tir.
13. yüzy l n sonlar nda Denizli ve havalesinde
Germiyano ullar n n bölgeyi egemenlikleri alt na almay u ra t klar görülür. Buldan ve havalisinin Türklere geçmesi
Germiyano ullar nca
gerçekle tirilmi tir.
1368’de
Germiyano ullar Denizli’yi tamamen ele geçirmi lerdir. Y ld r m Beyaz t 1390’da Germiyano ullar Beyli ini sona erdirmi ,
Buldan ve havalisi de, böylece Osmanl Devletine kat lm t r.

2.1.3. Buldan’ n Nüfusu
2007 y l nüfus say mlar na göre; Buldan ilçesi merkezi
nüfusu 15.066, Yenicekent kasabas nüfusu 2.708 ve köylerin
nüfusu 9.606 olmak üzere toplam 27.380’dir.
lçe merkezi dokumac l k ile u ra rken, kasaba ve köyler tar m ve hayvanc l k ile u ra maktad r.
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2.1.4. Buldan’daki Aktif Kooperatifler
Buldan’da aktif bir ekilde faaliyet gösteren kooperatifler Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Buldan’daki Aktif Kooperatifler
Kurum Ad

Üye
Say s

Kurulu
Yl

Faal
durumu

S.S. Buldan Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi

900

1955

Faal

715

1982

Faal

658

1946

Faal

980

1936

Faal

800

1949

Faal

S.S. Yenicikent Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet
Kooperatifi
Buldan Tar m Kredi Kooperatifi
Yenicekent Tar m Kredi Kooperatifi
TAR

Üzüm Sat Kooperatifi

2.2. BULDAN LÇES NDEK TEKST L
SEKTÖRÜ
2.2.1. Dokumac l

n Tarihçesi

M.Ö. 6 bin y l nda ilk ilmekler Anadolu topraklar nda
at lm t r, ilk el dokuma tezgahlar yap lm t r. Bunun kan t
Çatalhöyükte’ki arkeolojik kaz larda bulunan bez parçalar d r.
Daha sonraki ça larda, Hitit, Frig, Lydia, Pers, Roma ve Bizans
uygarl klar dönemlerinde de dokumac l k büyük geli meler
göstermi tir.
14. yüzy lda bni Batuda’n n “Orada pamuktan alt n i lemeli kuma imal olunur ki ba ka örne i yoktur. Kaliteli pamuun kuvvetli e rilmi olmas nedeniyle dokumalar uzun ömürlüdür. Bu kuma beldenin ismiyle an l r” sözleri Buldan bezi ve
Buldan dokumac l n n tarihi bir belgesidir.

Buldan Tekstil Sanayiinin Geli imi ve Envanter Ara t rmas

13

Buldan’da ilk zamanlar göçebe ve a iret düzeni gösteren sosyal ya am daha sonra ziraat ve zanaata yönelmi tir.
Pamuk ve yün gibi hammaddeler atölyelerde i lenerek kuma lar imal edilmi tir.
Buldan’da el tezgah ya am demektir. Buldan’dan ç kan
birçok anonim sözler ve tekerlemeler say lar n yan nda bunun
bir kan t d r. “S rlar na a inad r u mangalla u sedir, nenelerin
tezgah dokur tam bin elli senedir”, “Ha l, boya, masur sarma,
i çözmesi hep elde, dürüm dürme, patl can-so an közlemesi
yok elde”, “Me hurdur Buldan’ n keki i, evde k zlar atar mekii”, “Anas na bak k z n al, kenar na bak bezini al”, “Har l har l
har lda, gürül gürül gürülde, bir ucu senin elinde, bir ucu benim
elimde (çözgü çekmek)” bu sözler ve tekerlemelerden baz lar d r
(11).
Osmanl Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin mintan ,
Y ld r m Beyaz t’ n k z n n gelinli i, Barbaros’un al , Genç Osman’ n gömle i Buldan’da dokunmu tur. Bu giysiler bugün
Topkap Saray müzesinde sergilenmektedir.
Buldan’da dokumac l k tarihi, ilçe tarihi kadar eskidir.
Buldan hakimiyetinde bulunan Tripolis ehri, Germiyan’l larca
zapt edildi inde dokunan k rm z allardan Osman Gazi’ye hediye yollanm , üç etekler bu allardan yap lm t r (1).
Bu dokumalar ilkel tezgahlarda dokunurdu. Tezgahlar n
mekikleri elle at l r ve tefe elle çekilirdi. Ayn ekilde boyama
tekni i de geri idi. Tamamen bitkisel boyalar kullan l yordu ve
bu yüzden de belirli renkler hakimdi (beyaz, k rm z , ye il). Bu
ilkel dokumac l kta fazla üretimden bahsetmek imkans zd r.
Çevreye kendini tan tt sürece, arz ve talep kanunu uyar nca
dokunan mal miktar nda bir art görüldü. De i me ve geli me
ortaya ç kt . Mallar, her hafta belirli günlerde kurulan pazarlarda
tüccarlar taraf ndan al n p sat l rd . Ekonomi, pazar ili kisi ile
giderek canland (1).
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17. yüzy l, dokumac l k alan nda ileri bir safhad r. Ayd n
sanca na ba l bir bucak olan Buldan, bucak müdürünün u ra malar ile yeni geli imlere sahne oldu. Bursa’dan mallar getirilerek dokumac lar n tekni inin art r lmas na çal ld . Bo as
bezi eskiden beri dokuna di er türler içinde önem kazand . Buldan dokumac l çok önemli geli meler kaydetti. Dokumac l n
tekni i artt , geli en teknikle yeni türler ortaya ç kt , geli en dokumac l k ve artan türler ilçenin gelirinin ço almas na etki etti
(1).
lçe için geli im say lan bu durum, yine de ileri bir dokumac l k tekni i getirmemi tir. Çünkü, dokunacak iplik pamuk
halinde pazardan sat n al narak kirmanla ve ç kr klarda elle
bükülüp sar lmakta idi. Lifler düzenli olmad ndan dokumalar
kaba olmakta ve mekik hala elle at lmakta idi. Bu dönemde en
geçerli dokumalar ipekli ve pamuklu pe tamallar, üstlüklerdir
(1).
1910 y l nda stanbul’da çekme el tezgahlar görülmü
ve Buldan’a da getirilmi tir. Bu tezgahlar o zaman Anadolu’nun
en modern dokuma araçlar yd . Oysaki “Avrupa’da büyük sanayi hareketi 18. yüzy lda ngiltere’de pamuklu mensucat k sm nda ba lam ve Fransa’da IV. Henri zaman nda ehemmiyet
alm t r. Dokuma sanayindeki hareket Türkiye’de Tanzimatla
birlikte ve yabac sermaye ile ba lam t r (1).
ngiltere’de dokuma 1850’de makinele mi iken, Buldan’da makinele me ancak 100 yüzy l sonra ba lam ve sa l kl olmayan bir biçimde geli mi tir (1).
Kurtulu Sava s ras nda ziraata elveri li topraklar olmayan Buldanl lar ekonomik güçlüklerle kar kar ya kalm lard r. Fakat her eye kar n yeni türler ortaya ç kar larak dokumac l k varl n sürdürmü tür. Havlu ve çar af türleri bu
dönemde görünmü tür. Bu güçlükler içinde Denizli dokumac l ile rekabet devam etmi tir. Cumhuriyetin ilan ndan sonraki
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dönemde ekonomik buhran biraz giderilmi tir. Ama II. Dünya
Sava ’nda yeni bir krize giren Buldan dokumac l ancak 1946
sonras canlanm t r. Buldan dokumac l n n en verimli devresi
bu y llara rastlar. 1940-1955 y llar aras düzenli nüfus art
bunun göstergesidir (1).
1955’te geli en tekstil sanayi, küçük el sanatlar eklindeki dokumac l a darbe vurunca, geli en teknoloji kar s nda
dokumac lar ki isel kurtulu u makinele mede bulmu lard r. Bu
dönemden sonra, el çekme tezgahlarda h zla azalma ba lam
ve motorlu tezgah say s da giderek artm t r (1).

2.2.2. Buldan’da Görülen Dokuma Tezgah
Çe itleri
Tezgah, dokumac l kta tüm yükü ta yan en önemli
ö elerden biridir. Motorlu tezgah n, el tezgah na göre en önemli
avantaj daha az sürede daha çok üretim sa lamas ve dokumac n n tezgah ba nda durmas n engellemesidir. Motorlu tezgah n tüm aksam metalden yap lm t r. El dokuma tezgah nda
bulunan parçalar motorlu tezgahta da bulunmakta ve hemen
hemen ayn adla an lmaktad r. Çözgü levendi, bez silindiri,
gücüler, tarak, tefe, ç mbar mili, mekik, masur, vuru kolu, desen tahtas , kasa, avare, i nelik olarak s ralanabilen tezgah parçalar , V kay , kasnak, motor, di li, yürek, krank mili, falaka
gibi motoru olu turan parçalarla birlikte motorlu tezgah tamamlamaktad r (3).
Buldan’da daha önceleri çukur el tezgahlar yayg n olarak görülmekle birlikte çukura girilerek çal lan bu tezgahlarda
çal an ki ilerin romatizmal hastal klara çok yakaland bilinmektedir. Daha sonra zamanla düz zemin üzerinde çal lan el
tezgahlar na geçi gözlenmi tir. Bugün Buldan’da fazla çukur
tezgah kalmam t r, ayr ca eskiden oturulan evlerin yap s da
çukur tezgahlara uygun olarak yap lmaktayd . Buldan’da mo-
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torlu tezgahlara geçi a amas nda kara tezgahlar ortaya ç km t r. En son gelen tezgahlar ise motorlu tezgahlard r. ekil
2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11’de ad geçen tezgahlar n resimleri görülmektedir.

ekil 2. Çukur El Tezgah
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ekil 3. Çukur El Tezgah
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ekil 4. El Tezgah
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ekil 5. El Tezgah

ekil 6. El Tezgah
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ekil 7. Armürlü Kara Tezgah
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ekil 8. Armürlü Kara Tezgah
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ekil 9. Jakarl Kara Tezgah

ekil 10. Jakarl Kara Tezgah
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ekil 11. Otomatik Dokuma Tezgah

2.2.3. El Dokumas

lem Basamaklar

Bobin Sarma
plikler fabrikadan bobin veya çile eklinde gelmektedir.
pliklerin çile halinde gelmesi durumunda bunlar n bobinlere
sar lmas gerekmektedir. Son y llarda iplikler fabrikalardan genellikle bobin formunda sat n al nmaktad r. Bobinler, silindir
veya konik eklindedir. Kullan lacak bobin ekline göre farkl
ça l k kullan lmaktad r. Atk ipli i için ise masuralara sarma
i lemi yap lmaktad r.
Çözgü Çözme
Çözgü haz rlama, çözgü çözücüler taraf ndan yap lmaktad r. stenilen tel say s nda çözgü çekilerek yumaklara (leventkirkeç) sar l r.
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Tahar veya Ulama
Tezgahta farkl dokuma örgüsünde yeni bir dokumaya
ba lanacaksa tahar yap lmaktad r. Ayn dokuma çe idine devam edilecekse “ulama” ad verilen i lem uygulanmaktad r.
Ulama, biten çözgü ipliklerinin tezgahtan ç kar lmadan yeni
çözgü ipliklerinin ba lanmas i lemidir.
Çözgü ipliklerinin dokunacak kuma n desenine göre
gücülerden ve tarak di leri aras ndan geçirilmesine tahar denir.
Tahar i lemi örgü raporunda ayn hareketi yapan ipliklerin ayn
gücü çerçevelerinden geçirilmesiyle olur. Bu i lem içinde tahar
plan n n haz rlanmas gerekir. Tahar plan haz rlan rken ayn
hareketi yapan çözgü iplikleri ayn çerçeveye i aretlenir. Farkl
hareket yapan çözgüler ise bir sonraki çerçeveye i aretlenir.
Tahar i lemi dokuma örgüsünün olu umunda ana faktörlerden
birisidir. Tahar i leminde yap lacak bir hata dokuma örgüsünün
bozulmas na sebep olacakt r. Tahar; dokuma s ras nda ayn
hareketi yapan çözgü ipliklerini ayn çerçevede toplayabilmek,
a zl k hareketini sa layabilmek için, çözgü ipliklerini belirli bir
düzene koymak ve tarak s kl yard m yla çözgü s kl n ayarlamak amac yla yap l r.
Taraktan Geçirme (Dem Atma)
stenen ende ve uzunlukta çözgü taraktan geçirilerek
haz rlanmakta ve dokunacak tezgaha tak lmaktad r.
Dokuma

lemi

Dokuman n üç temel mekanizmas , a zl k açma, atk
atma ve tefe vurma mekanizmas d r. Yard mc mekanizmalar
ise; çözgü salma, kuma çekme ve sarma mekanizmalar eklinde s ralanabilir.
A zl k açma; her çözgü ipli i bir gücü gözünden geçirilmi tir. Dokunacak kuma n örgüsüne uygun olarak bir atk
at ld zaman bu atk n n üzerinde bulunmas gereken çözgüler
bu gücüler vas tas yla yukar kald r l rlar. Böylece meki in ara-
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s ndan geçece i a zl k ad verilen bir aç kl k meydana gelir ve
her atk için yeniden olu turulur. A zl k açma mekanizmalar n n görevi budur. A zl n olu turulabilmesi için en az iki çözgü
grubuna (yani en az 2 çerçeveye) ihtiyaç vard r.
Atk atma; çözgünün iki tabakaya ayr lmas ile olu an
a zl n içerisinden atk ipli i mekik vas tas yla geçirilir.
Tefe vurma mekanizmas ; yeni at lm oldu u için kuma tan ayr bulunan atk ipli ini iterek, kuma a dahil etmek için
di lerinden çözgü iplikleri geçirilen tarak ile tefeleme veya tefe
vurma i lemi gerçekle tirilir. Yeni atk ipli inin kuma a dahil
edildi i yere ‘kuma çizgisi’ veya ‘’kuma s n r ’’denilmektedir
(12).

2.2.4. Buldan Bezi
Buldan’da dokunan ürünler parça üretimi ve metre üretimi olmak üzere ikiye ayr l r. Parça dokumalar; pe tamal, üstlük, yar m, havlu, çar af, mendil ve sofral kt r. Metre dokumalar
ise, Buldan bükülüsü (Buldan bezi), tentelik, elbezi, astar ve
kanaviçedir. Metre dokumalardan Buldan bükülüsü, atk da
bükülü iplik kullan ld için k vr ml bir yüzeye sahiptir ve di er
bir ad da Buldan bezidir.

ekil 12. Buldan Bezi

ekil 13. Buldan Bezi
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Yap lan ara t rmalarda eski seyyahlar n ve tarihçilerin
Denizli ve Buldan' ziyaretleri s ras nda "Bo as Bezin" dokundu undan ve yüksek kalitelerinden bahsettiklerine rastlanm t r.
13. yüzy lda ilk kez bn-i Batuda taraf ndan kaydedilen ve saray
kad nlar için (akalem) denen ince bürümcük bezleri önce “ak
alemli bez”, 17. yüzy lda “bo as ” ad ile kar m za ç kan bu
dokuma çe idi, 1883 y l nda Balkanlardan gelen göçmenlerin,
yayg n bir ekilde dokumaya girmeleri ile “muhacir bezi” ad n
alm t r. 1930 y l nda bir tür daha geli tirilerek renkli ve bukle
olarak düz, kareli, çizgili desenler i lenmi tir. Yine bu dönemde
valinin emriyle, bezin zmir okullar nda önlüklük olarak kullan ld bilinmektedir. Böylece Buldan büyük bir pazar bulmu tur.
Bu dokuma “grofon” ad alt nda 20 y l devam etmi tir. 2.
Dünya Sava 'ndan sonra dokuma fabrikalar , el dokumas n
etkilemi ve tezgâhlar da bükülü dokumas na son vererek astar
dokumaya ba lam lard r.1950 y l nda bükülünün ba ka bir tipi
"Ho gör" ad ile dokunmaya ba lam t r. 1970' ten itibaren
bükülü bez " ile Bezi" olarak tan n nca, büyük bir pazar bulmu
ve yeniden dokunmaya ba lanm t r. Pahal ipek iplikleri aras na keten, pamuk iplikler kat larak yap lan çubuklu, çizgili dokuma örnekleri “Helali” ad ile dokunmu tur. Bürümcük konusunda, Macar Türkolo u Zoltan Gombocz, özellikle “bürümcük” sözcü ünü ele alarak, bu deyi in Macaristan’dan
Mançurya’ya dek bilindi ini yazmaktad r. Anlam olarak, bürünmek, sar nmak, örtünmek temelindeki “Bürümcük” sözcü ü,
dokumac l kta çok bükümlü ipek iplikler ile dokunmu , dokuma
anlam ndad r. pek ipli i yerine çok bükümlü, yün, keten veya
pamuk, iplikleri ile buru uk yüzey görünümlü dokumalar halk
ars nda “K vrak”, “Bükülü Bez” veya yöre ad ile an lan, “Mora
Bezi”, “Buldan Bezi”, “ ile Bezi”, “Kastamonu Sar K vrak”
bezi diye tan nm t r. Fakat büyük ço unlukla motorlu tezgâhlarla el tezgâhlar rekabet edemedi inden süreksiz ve tek tük el
tezgâh bükülü dokumaktad r. ile bezi ad ile bükülü duyulmaya ba lay nca, bükülü beze ilçenin ad verilerek hem bir rekabet, hem de ay rma iste iyle Buldan bezi denmeye ba lam t r.
Bütün bu ad de i tirmeler nedeniyle ilçede her ad kullan lmas -
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na ra men yinede bükülü veya bürümcük ad en çok kullan lmaktad r (23).
Bükülü bezin özellikleri öyle s ralanabilir. K vrak iplikle
dokundu u için elastiktir (esnektir), vücudu sarar, k vr mlar
aras ndaki hava bo luklar vücudu serin tutmas n sa lar, pamuklu kalitesinden dolay ter emicili i sa l a uygundur (23).
Piyasada çal lan Buldan bezlerinin enleri genellikle 80
cm, 125 cm ve 145 cm’dir.
Bükülü bez piyasa ko ullar na uyumu, geleneksel de eri, kullan m olanaklar , teknik özellikleri ile çok özgün bir tür
olma niteli ini göstermektedir. Bu nedenle korunup, geli tirilmesi gereken bir geleneksel dokuma olarak benimsenmelidir.
Özellikle estetik aç dan katma de eri yüksek ürün kapsam na
al nabilecek, hem dokuma, hem i leme, hem de konfeksiyon
alan n da de erlendirilebilecek nitelikte bir üründür.
Zaman içerisinde kullan lan ipli in cinsi, hammaddesi,
üretim teknikleri, olu turulan desenler farkl l klar gösterse de
Buldan, toplumlar n ileri gelenlerine kaliteli kuma üretmeye
devam etmi tir.
Ya am eklinin de i mesine ba l olarak geçmi ten günümüze Buldan bezinin kullan m alanlar farkl l k göstermi ,
fakat Buldan da dokumac l k süregelmi tir.
Günümüzde seri üretim kuma lar ticarette öne ç kmaktad r ancak bununla birlikte kaliteli, yüksek dayan ml , kullan l ,
üzerinde el i lemeleri olan ve tarihi içinde bar nd ran Buldan
bezlerinin gelecekte de kalitesini korumas ve ça n artlar na
ba l olarak farkl alanlarda de erlendirilmesi böylece bu kültür
birikiminin gelecek nesillere aktar lmas temel hedeflerimiz aras ndad r. Buldan bezinin teknik özellikleri de dikkate al narak
farkl kullan m amaçlar geli tirilmeye devam edilmelidir.
Buldan dokumalar zengin bir kültür birikimini yans tmaktad r. Bu ürünlerin kaderine terk edilmemesi ve en verimli
ekilde farkl alanlarda günümüz artlar na uygun olarak de erlendirilmesi ve tan t lmas gerekmektedir.
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3. BULDAN TEKST L SANAY
GEL M VE ENVANTER
ARA TIRMASI
Buldan’da bu zamana kadar tekstil sanayisini kapsayan
bir envanter çal mas yap lmam t r. Bu nedenle elde sa l kl
veriler olmad için sa l kl bir kapasite kullan m oran da belirlenememi tir. 2009 y l nda Buldan Kaymakaml , Buldan Belediyesi, Buldan Ticaret Odas katk lar yla Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ilçedeki tekstil sektörünün durumunu bilimsel metotlarla ortaya koymak amac yla “Buldan
Tekstil Sanayiinin Geli imi ve Envanter Ara t rmas ”n gerçekle tirmi tir. Bu çal man n kapsam n Buldan’da tekstil ile u raan evler ve sanayiideki i letmeler olu turmaktad r. Buldan’daki
her ev ve i letme teker teker gezilmi ve anket uygulanm t r.
Birinci k s mda Buldan’da evlerde tekstil ile u ra an ki ilere,
ikinci k s mda ise i letmelere anket uygulanm t r Evlere ve i letmelere uygulanan sorular birbirlerinden farkl d r. Sorular; ev
ve i letmelerin istihdam yap s , tezgah/makine park , sermaye
yap lar , üretim sistemi, ürün çe itleri, pazarlama durumlar n n
saptanmas , AR-GE, ÜR-GE potansiyelleri, kar la lan güçlükler konular na yönelik olarak bilimsel bir yakla mla haz rlanm
ve de erlendirilmi tir. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle
analiz edilmi tir.
Bu çal mayla 2009 y l nda Buldan’da faaliyet gösteren
ve göstermeyen tezgahlar say l rken bir yandan da yöneltilen
farkl sorularla ilçenin tekstil sektörüne ayna tutulmaya çal lm t r. Çal man n 5 y lda bir düzenli olarak yap lmas geli imin
incelenmesi ve al nacak önlemler aç s ndan çok önemlidir.
Buldan’da dokumac l n günümüze kadar devam edebilmesi ve ilerleme göstermesinde, uygulanan dokumac l k tipinin atölye dokumac l n n yan nda ev dokumac l
eklinde
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olmas n n ve aile fertlerinin dokumac l n her a amas nda çal abilmesinin önemi büyüktür (3).
“Buldan Tekstil Sanayiinin Geli imi ve Envanter Ara t rmas ” yap l rken çal ma iki ayr bölümde yürütülmü tür. Birinci bölümde yöneltilen sorularla Buldan’daki evlerde ya da ev
mekan n n d nda özel bir yerde atölye eklinde bir kaç ki inin
çal t atölyelerdeki durum ortaya konulmaya çal lm , ikinci
bölümde ise fabrika tipi i letmelere yöneltilen sorularla
sanayiideki durum ortaya konulmaya çal lm t r. El tezgahlar
ve kara tezgahlar daha çok evlerde faaliyet gösterirken motorlu
tezgahlar n ise sanayide faaliyet gösterdi i ortaya ç km t r.
Buldan dokumalar n n bir özelli i; kasna a gerilen dokuman n üzerine, geleneksel motiflerin renkli ipek iplikler ile
kaplama, zincir ve suzeni tarz ile i lemelerin ve saçaklar n yap lmas d r (10).
Çal mam z kapsam nda sadece dokuma tezgahlar ve
çe itleri de il i leme ve nak makinelerinin de say lar ortaya
ç kar lm t r.

3.1. BULDAN’DAK EVLERDE TEKST L
SEKTÖRÜNÜN DURUMU
Buldan’ n genel özelliklerinden biri de ev-atölye birlikteli idir. Tezgah ve makine evin bir odas na, bir kö esine yerle tirilmi tir ve tüm aile birlikte bu i i yapma özelli ini göstermektedir. Anne, baba iplikleri haz rlar, tezgahta i lerler. Genç k zlar
ürünlerin dikim ve paketlemesini yaparlar. Çocuklar masur
sararlar. Böylece dokumac l k bir aile sektörü eklinde devam
etmektedir (13).
Çal ma kapsam nda Buldan’daki evlerde tekstil ile u ra an 471 ki i ile birebir görü ülmü , Ek 1’de yer alan sorular
yöneltilmi tir. Elde edilen sonuçlar a a daki gibidir.
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Grafik 1. Ustalar n Cinsiyete Göre Da l m
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n cinsiyet da l m Grafik 1’de sunulmu tur. Çal maya kat lan ki ilerin cinsiyetleri inceledi inde 471 ki inin 185’inin kad n,
286’s n n erkek oldu u gözlenmektedir. De erlere bak ld nda
Buldan ilçesinde sadece erkeklerin çal mad
kad nlar n da
üretime katk lar oldu u görülmektedir. Buldan halk çal kan
bir halkt r; kad n, erkek, ya l , çocuk k sacas herkes üretime
fiilen katk da bulunmaktad r.
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Grafik 2. Ustalar n Ya Da l m
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n ya
da l m Grafik 2’de sunulmu tur. Çal maya kat lan ki ilerin
ya ortalamalar inceledi inde 9 ki inin 20 ya n alt nda, 41
ki inin 20-29 ya aral nda, 111 ki inin 30-39 ya aral nda,
160 ki inin 40-49 ya aral nda, 91 ki inin 50-59 ya aral nda, 43 ki inin 60-69 ya aral nda ve 16 ki inin 70-79 ya aral nda oldu u görülmektedir. Buldan’da tekstil her ya tan insan n yapt bir i tir. Burada herkes tezgah sesleri ile do ar ve
büyür.
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Grafik 3. Ustalar n Ö renim Durumuna Göre Da l m
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n ö renim durumlar na göre da l m Grafik 3’te sunulmu tur. Çal maya kat lan ki ilerin ö renim durumlar incelendi inde 362
ki inin ilkokul, 36 ki inin ortaokul, 56 ki inin lise ve 8 ki inin
üniversite mezunu oldu u görülmektedir.
Grafik 4. Ustalar n Oturdu u Mahallelere Göre Da l m
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Mahalle
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n
oturdu u mahallelere göre da l m Grafik 4’te sunulmu tur.
Çal ma, Buldan ilçesi merkezindeki 16 mahallede gerçekle tirilmi tir. Çal maya 39 ki i 4 Eylül, 7 ki i Cumhuriyet, 42 ki i
Helvac lar, 29 ki i Girne, 34 ki i Bursa, 9 ki i Güroluk, 93 ki i
Düzalan, 7 ki i Çar , 10 ki i Ye ildere, 25 ki i Çayba , 68 ki i
Yeni Mahalle, 32 ki i Kar yaka, 29 ki i Turan, 13 ki i Gölba ,
19 ki i Yalç nkaya ve 15 ki i Kurtulu Mahallelerinden kat lm t r.
Grafik 5. El Tezgah Say lar
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren el tezgahlar n n adetleri da l m Grafik 5’te sunulmu tur. Mahallelere göre
el tezgahlar n n da l m incelendi inde 10 el tezgah 4 Eylül, 2
el tezgah Cumhuriyet, 8 el tezgah Helvac lar, 2 el tezgah Girne, 3 el tezgah Bursa, 4 el tezgah Düzalan, 10 el tezgah Çar ,
1 el tezgah Çayba , 3 el tezgah Kar yaka, 1 el tezgah Turan
ve 1 el tezgah Yalç nkaya mahallelerinde olmak üzere toplam
45 adet el tezgah bulunmaktad r. Bunlar n içinden 3 tezgah 4
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Eylül, 1 tezgah Çayba , 3 tezgah Kar yaka, 1 tezgah Turan, 2
tezgah Cumhuriyet, 5 tezgah Hevlac lar, 1 tezgah Girne, 1 tezgah Bursa, 4 tezgah Düzalan ve 10 tezgah Çar mahallerinde
olmak üzere 31 adeti çal r durumdad r. Di er el tezgahlar
kapat lm t r ancak ki iler tezgahlar n evlerinde saklamaktad rlar. Kapat lan tezgahlar istenildi i takdirde kurulup tekrar faaliyete geçebilecek durumdad r.
Grafik 6. Jakarl Kara Tezgah Say lar
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren jakarl kara
tezgahlar n n adetleri da l m Grafik 6’da sunulmu tur. Mahallelere göre jakarl kara tezgahlar n da l m incelendi inde 9
jakarl kara tezgah 4 Eylül, 13 jakarl kara tezgah Cumhuriyet,
54 jakarl kara tezgah Helvac lar, 27 jakarl kara tezgah Girne, 8
jakarl kara tezgah Bursa, 9 jakarl kara tezgah Güroluk, 10
jakarl kara tezgah Düzalan, 9 jakarl kara tezgah Çar , 5 jakarl
kara tezgah Ye ildere, 28 jakarl kara tezgah Çayba , , 17
jakarl kara tezgah Yeni Mahalle, 29 jakarl kara tezgah Kar yaka, 13 jakarl kara tezgah Turan, 15 jakarl kara tezgah Gölba ,
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7 jakarl kara tezgah Yalç nkaya ve 7 jakarl kara tezgah Kurtulu mahallelerinde olmak üzere toplam 260 adet jakarl kara
tezgah bulunmaktad r. Bunlar n içinden 6 tezgah 4 Eylül, 4
tezgah Ye ildere, 16 tezgah Çayba , 12 tezgah Yeni Mahalle,
25 tezgah Kar yaka, 12 tezgah Turan, 14 tezgah Gölba , 5
tezgah Yalç nkaya, 7 tezgah Kurtulu , 9 tezgah Cumhuriyet, 39
tezgah Helvac lar, 22 tezgah Girne, 4 tezgah Bursa, 9 tezgah
Güroluk, 5 tezgah Düzalan, 9 tezgah Çar mahallerinde olmak
üzere 198 adeti çal r durumdad r. Di er jakarl kara tezgahlar
kapat lm t r ancak ki iler tezgahlar n evlerinde saklamaktad rlar. Kapat lan tezgahlar istenildi i takdirde kurulup tekrar faaliyete geçebilecek durumdad r.
Grafik 7. Armürlü Kara Tezgah Say lar
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren armürlü kara
tezgahlar n n adetleri da l m Grafik 7’de sunulmu tur. Mahallelere göre armürlü kara tezgahlar n da l m incelendi inde 9
armürlü kara tezgah 4 Eylül, 5 armürlü kara tezgah Cumhuriyet, 13 armürlü kara tezgah Helvac lar, 10 armürlü kara tezgah
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Girne, 22 armürlü kara tezgah Güroluk, 3 armürlü kara tezgah
Düzalan, 5 armürlü kara tezgah Çar , 2 armürlü kara tezgah
Ye ildere, 16 armürlü kara tezgah Çayba , 10 armürlü kara
tezgah Yeni Mahalle, 8 armürlü kara tezgah Kar yaka, 2
armürlü kara tezgah Turan, 1 armürlü kara tezgah Gölba ve 7
armürlü kara tezgah Yalç nkaya mahallelerinde olmak üzere
toplam 111 adet armürlü kara tezgah bulunmaktad r. Bunlar n
içinden 4 tezgah 4 Eylül, 6 tezgah Çayba , 4 tezgah Yeni Mahalle, 8 tezgah Kar yaka, 1 tezgah Gölba , 4 tezgah
Yalç nkaya, 10 tezgah Helvac lar, 4 tezgah Girne, 16 tezgah
Güroluk, 1 tezgah Düzalan, 1 tezgah Çar mahallerinde olmak
üzere 59 adeti çal r durumdad r. Di er armürlü kara tezgahlar
kapat lm t r ancak ki iler tezgahlar n evlerinde saklamaktad rlar. Kapat lan tezgahlar istenildi i takdirde kurulup tekrar faaliyete geçebilecek durumdad r.
Grafik 8. Yuval Kara Tezgah Say lar
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren yuval kara
tezgahlar n n adetleri da l m Grafik 8’de sunulmu tur. Mahal-
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lelere göre yuval kara tezgahlar n da l m incelendi inde 2
yuval kara tezgah 4 Eylül, 14 yuval kara tezgah Helvac lar, 3
yuval kara tezgah Girne, 1 yuval kara tezgah Güroluk, 3 yuval
kara tezgah Çayba , 1 yuval kara tezgah Yeni Mahalle, 3 yuval kara tezgah Kar yaka, 3 yuval kara tezgah Turan, 3 yuval
kara tezgah Yalç nkaya ve 5 yuval kara tezgah Kurtulu mahallelerinde olmak üzere toplam 38 adet yuval kara tezgah bulunmaktad r. Bunlar n içinden 1 tezgah 4 Eylül, 3 tezgah Kar yaka, 3 tezgah Turan, 3 tezgah Yalç nkaya, 5 tezgah Kurtulu , 6
tezgah Helvac lar, 3 tezgah Girne, 1 tezgah Güroluk mahallerinde olmak üzere 25 adeti çal r durumdad r. Di er yuval
kara tezgahlar kapat lm t r ancak ki iler tezgahlar n evlerinde
saklamaktad rlar. Kapat lan tezgahlar istenildi i takdirde kurulup tekrar faaliyete geçebilecek durumdad r.
Grafik 9. Mekanik Nak Makinesi Say lar
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren mekanik nak makinelerinin adetleri da l m Grafik 9’da sunulmu tur.
Mahallelere göre mekanik nak makinelerinin da l m incelen-
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di inde 15 mekanik nak makinesi 4 Eylül, 1 mekanik nak
makinesi Cumhuriyet, 2 mekanik nak makinesi Girne, 1 mekanik nak makinesi Ye ildere, 1 mekanik nak makinesi Çayba , 1 mekanik nak makinesi Yeni Mahalle, 3 mekanik nak
makinesi Kar yaka, 1 mekanik nak makinesi Turan ve 2 mekanik nak makinesi Gölba mahallelerinde olmak üzere toplam 27 adet mekanik nak makinesi bulunmaktad r. Bunlar n
içinden 10 makine 4 Eylül, 1 makine Ye ildere, 1 makine Çayba , , 1 makine Yeni Mahalle, 2 makine Kar yaka, 1 makine
Turan, 1 makine Gölba ve 1 makine Cumhuriyet mahallelerinde olmak üzere 18 adeti çal r durumdad r. Di er mekanik
nak makineleri kapat lm t r ancak ki iler makinelerini evlerinde saklamaktad rlar. Kapat lan makineler istenildi i takdirde
kurulup tekrar faaliyete geçebilecek durumdad r.

Bilgisayar destekli nak

makinesi say s

Grafik 10. Bilgisayar Destekli Nak Makinesi Say lar
12

12

10

8

8

6

8

6

6
5

4
3
2

2

3
2
1

1

1

0
lu
rtu
Ku
ba
öl
G
n
ra
Tu
a
k
ya
r
le
al
Ka
ah
m
ni
Ye
ba
ay

Ç

ar
Ç
an
al
üz
D
uk
ol
ür
G
e
irn
r
G
a
l
c
va
el
et
H
riy
hu
um
l
lü
Ey
C

4

Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren bilgisayar
destekli nak makinelerinin adetleri da l m Grafik 10’da sunulmu tur. Mahallelere göre bilgisayar destekli nak makinele-
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rinin da l m incelendi inde 2 makine 4 Eylül, 6 makine Cumhuriyet, 3 makine Helvac lar, 2 makine Girne, 3 makine
Güroluk, 5 makine Düzalan, 8 makine Çar , 1 makine Çayba, 8 makine Yenimahalle, 12 makine Kar yaka, 1 makine Turan, 6 makine Gölba ve 1 makine Kurtulu mahallelerinde
olmak üzere toplam 58 adet bilgisayar destekli nak makinesi
bulunmaktad r. Bunlar n içinden 1 makine Çayba , 5 makine
Yeni Mahalle, 10 makine Kar yaka, 1 makine Turan, 4 makine
Gölba , 1 makine Kurtulu , 4 makine Cumhuriyet, 3 makine
Helvac lar, 1 makine Girne, 3 makine Güroluk, 5 makine
Düzalan ve 8 makine Çar mahallelerinde olmak üzere 46 adeti çal r durumdad r. Di er bilgisayar destekli nak makineleri
kapat lm durumdad r ancak ki iler makinelerini evlerinde saklamaktad rlar. Kapat lan makineler istenildi i takdirde kurulup
tekrar faaliyete geçebilecek durumdad r.
Grafik 11. Kasnak Makinesi Say lar
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren kasnak makinelerinin adetleri da l m Grafik 11’de sunulmu tur. Mahallelere göre kasnak (suzene) makinelerinin da l m incelendi inde
12 makine 4 Eylül, 8 makine Cumhuriyet, 3 makine Helvac lar,3 makine Girne, 14 makine Bursa, 2 makine Düzalan, 1
makine Ye ildere, 7makine Çayba , 3 makine Yeni Mahalle, 7
makine Kar yaka, 60 makine Gölba , 1 makine Yalç nkaya ve
3 makine Kurtulu mahallerinde olmak üzere toplam 124 kasnak makinesi bulunmaktad r. Bunlar n içinden 8 makine 4 Eylül, 4 makine Çayba , 3 makine Yeni Mahalle, 7 makine Kar yaka, 16 makine Gölba , 2 makine Kurtulu , 8 makine Cumhuriyet, 1 makine Helvac lar, 8 makine Bursa ve 2 makine
Düzalan mahallelerinde olmak üzere 59 adeti çal r durumdad r. Di er kasnak makineleri kapat lm t r ancak ki iler makinelerini evlerinde saklamaktad rlar. Kapat lan makineler istenildi i
takdirde kurulup tekrar faaliyete geçebilecek durumdad r.

Günlük ortalama çal ma süresi (saat)

Grafik 12. Ustalar n Günde Ortalama Çal ma Süresi
(Saat)
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n saat
baz nda günlük çal ma sürelerinin ortalamas Grafik 12’de
gösterilmektedir. Çal maya kat lan ki ilerin günlük ortalama
çal ma süreleri saat olarak hesapland nda (saat / 1 gün) kad nlar n günlük ortalama çal ma süresi 7,48 saat, erkelerin ise
9,19 saat olarak bulunmu tur. Cinsiyet ay rmaks z n günlük
ortalama çal ma süreleri hesapland nda ise ortalama günlük
çal ma süresi 8,82 saattir. Kad nlar n i te çal ma d nda ev
i leri ile ilgilendikleri göz önüne al nd nda erkeklere yak n bir
zaman dilimi kadar çal t klar görülmektedir.
Grafik 13. Ustalar n Meslekteki Çal ma Süresi (Y l)
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n bu
meslek ile kaç y ld r u ra t klar n n da l m Grafik 13’te sunulmu tur. Çal maya kat lan 46 ki i 0-5 y ld r, 46 ki i 6-10 y ld r,
32 ki i 11-15 y ld r, 47 ki i 16-20 y ld r, 80 ki i 21-30 y ld r, 47
ki i 31-40 y ld r, 17 ki i 40 y ldan fazla bir süredir mesleklerini
yapt klar n söylemi lerdir.
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Grafik 14. Ustalar n Bu ten Önce Hangi

le U ra t
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n tekstil i inden önce hangi i ile u ra t klar Grafik 14’de gösterilmektedir. Çal maya kat lan 394 ki i tekstil i inden önce de ayn i
ile u ra t n , 77 ki i ise farkl meslekler icra ettiklerini ancak
belli bir zaman sonra tekstil sektörüne girdiklerini belirtmi tir.
Tekstil sektörü Buldan halk n n adeta genlerinde vard r.
Buldan’da bir çok ki inin tekstilci oldu u, olmayanlar n ise belli
bir zaman sonra tekstil i ine girdi i grafikten görülmektedir.
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Grafik 15. Ustalar n Mesle i Nereden/Kimden Ö rendi i
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n
mesleklerini nereden ya da kimden ö rendikleri Grafik 15’te
gösterilmektedir. Çal maya kat lan 427 ki i mesle ini ailesinden ö rendi ini, 44 ki i ise aile d nda bir ki inin yan nda usta/ç rak ili kisi ile ö rendi ini belirtmi tir.
Buldan’da yüzy llard r süregelen bu i i insanlar genellikle evlerinde ailelerinden görerek ö renmi tir ve bu zamana
kadar gelmi tir.
Dokumac l k mesle inin bu zamana kadar gelmesinde
ki ilerin ailelerinin yan nda yeti mesinin büyük bir etkisi vard r,
meslek bütün incelikleriyle nesilden nesile aktar lmaktad r.
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Grafik 16. Ustalar n Mesleki Herhangi Bir E itim Al p
Almama Durumu
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n
mesleki herhangi bir e itim al p almama durumlar Grafik 16’da
gösterilmektedir. Çal maya kat lan 471 ki iden 441’i mesleki
herhangi bir e itim almad n belirtirken, 4 ki i meslek liselerinin tekstil bölümlerinden mezun oldu unu, 18 ki i Milli E itim
Bakanl ’n n açm oldu u kurslara, 7 ki i dokumac lar odas ,
ticaret odas gibi odalar n açm oldu u kurslara, 1 ki i ise özel
sektörün açm oldu u kurslara kat ld n ifade etmi tir.
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Grafik 17. Ustalar n Yeti tirdikleri Elemanlar n E itim
Almalar n steme Durumu
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n yeti tirdikleri elemanlar n e itim almalar n isteme durumlar Grafik 17’de gösterilmektedir. Çal maya kat lan 247 ki i yeti tirdi i
elemanlar n e itim almalar n isterken, 60 ki i istemedi ini, 164
ki i ise bu konuda herhangi bir fikrinin olmad n belirtmi tir.
Buldan’da mesleki e itim konusunda ciddi bir eksiklik
gözlenmektedir. Oysaki mesleklerini çok iyi icra eden de erli
ustalar m z n pratik bilgileri ile teorik bilgi yeterli derecede birle tirilebilirse bu konuda gerekli olan ara t rma-geli tirme çal malar da gerçekle mi olacakt r.
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Grafik 18. Ustalar n Yeni Ç rak Yeti tirme Durumu
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n yeni
ç rak yeti tirme durumlar Grafik 18’de gösterilmektedir. Çal maya kat lan ve mesleklerini aktif olarak icra eden ki ilerin %
95,8’i ç rak yeti tirmezken % 4,2’si ç rak yeti tirmektedir.
Bu grafik ilçedeki tekstilin gelece i aç s ndan çok önemli
bir grafiktir. Mesleklerini yapan ki ilerin ço u ç rak yeti tirmediine göre bu ki iler mesle i b rakt nda sürdürecek ki iler de
olmayacak demektir. Mesle in devaml l aç s ndan yeni elemanlar yeti tirilmelidir. Ki ilerin ç rak yeti tirmemelerinin nedenleri ara t r lmal d r. Ortaya ç kacak nedenlere göre acil önlemler al nmal d r.
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Grafik 19. Birlikte Çal lan Ki i Say s
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n birlikte çal t klar ki i say lar Grafik 19’da gösterilmektedir. Çal maya kat lan ki ilerin % 66,4’ü tek ba na, % 18,9’u 2 ki i birlikte, % 8,6’s 3 ki i birlikte, % 2,7’si 4 ki i birlikte, % 3,5’i ise 5
ve daha fazla ki i birlikte çal maktad r.
Tek ki i çal an ustalar n yan nda bir ç rak yoktur ve bu
ki ilerin oran n n oldukça yüksek oldu u görülmektedir. Bu
grafik ç rak yeti tirilmedi inin ba ka bir göstergesidir.
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Grafik 20. Ayl k Gelir Durumlar
( imdiki, 5 Y l Önceki ve 10 Y l Önceki)
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n ayl k
gelir durumlar n n da l m Grafik 20’de sunulmaktad r. Grafik
tekstil i i ile u ra an ki ilerin s ras yla günümüzde, 5 y l önce ve
10 y l önce bu i ten elde ettikleri gelirleri göstermektedir. Bu
dönemde 500 TL ve alt nda gelir elde edenlerin oran % 65
iken 5 y l önce bu oran % 54,7, 10 y l önce ise % 60,2’dir. Bu
dönemde 500 TL ile 1000 TL aras nda gelir elde edenlerin
oran % 29 iken, 5 y l önce bu oran % 32,5, 10 y l önce ise %
21,2’dir. Bu dönemde 1000 TL ile 2000 TL aras nda gelir elde
edenlerin oran % 4,1 iken, 5 y l önce bu oran % 9,3, 10 y l
önce % 11,2’dir. Bu dönemde 2000 TL ile 3000 TL aras nda
gelir elde edenlerin oran % 1,6, 5 y l önce bu oran % 1,4 ve 10
y l önce % 5,2’dir. 3000 TL’nin üstünde gelir elde edenlerin ise
bu dönemdeki oran %0,3, 5 y l önce bu oran % 2,1 ve 10 y l
önce bu oran % 2,2’dir.
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Grafik 21. Geçmi Y llarda Üretilen Ürünler
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n
geçmi y llarda ürettikleri ürünler Grafik 21’de sunulmaktad r.
Geçmi y llarda dokuma üretimi yapan ustalar n % 77,1’i havlu, % 4,5’i al ve fular, % 6,4’ü yöresel giysilerden üstlük ve
pe tamal, % 8,9’u masa örtüsü ve benzer ev tekstili ürünleri, %
10,8’i metre bez ve mendil dokumaktad r. Bir usta birden çok
ürün dokuyabildi i için her ürünün yüzdesi kendi içinde de erlendirilmektedir.
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Grafik 22. Günümüzde Üretilen Ürünler
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n günümüzde ürettikleri ürünler Grafik 22’de sunulmaktad r. u
anda dokuma üretimi yapan ustalar n % 70,2’si havlu, % 8,8’i
al ve fular, % 8,2’si yöresel giysilerden üstlük ve pe tamal, %
12,9’u masa örtüsü ve benzer ev tekstili ürünleri, % 15,2’si
metre bez ve mendil dokumaktad r. Bir usta birden çok ürün
dokuyabildi i için her ürünün yüzdesi kendi içinde de erlendirilmektedir.
Buldan’da havlu dokuman n yüzdesi di er ürünlere nazaran daha fazlad r, dokunan havlular n özelliklerinin geli tirilmesine yönelik ara t rma-geli tirme çal malar ilçenin dokuma
gelirlerini iyile tirmek aç s ndan çok önemlidir. Di er ürünlerin
özelliklerine de katma de er katacak çal malarda bulunulmal d r.

Buldan Tekstil Sanayiinin Geli imi ve Envanter Ara t rmas

51

Grafik 23. Üretilen Ürünlerin Modellerinin ya da
Desenlerinin Kayna
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n ürettikleri ürünlerin modellerinin ya da desenlerinin kayna Grafik
23’te sunulmaktad r. Çal maya kat lan ustalar n % 70,1’i model ve desenlerini kendileri tasarlamakta, % 7,5’i tasar mc larla
çal makta, % 9,6’s mü terinin getirdi i model ve desenleri
üretmekte, kendisi geli tirmemekte, % 6,4’ü yörede y llard r var
olan anonim desenleri çal makta, % 6,4’ü ise di er ekillerde
model ve desenlerini üretmektedir. Di er cevab n veren ki iler
genellikle ba ka ustalar n model ve desenlerini taklit etmektedir.
Böylece kim nas l bir çal ma ortaya ç kar rsa belli bir zaman
sonra ilçede o çal ma ço almakta ve orijinalli ini yitirmektedir.
Bu olay k sa vadede ki ilere fayda sa lamakla birlikte uzun
vadede sektöre zarar vermektedir.
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Grafik 24. Üretilen Ürünlere Tasar mc Deste i
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n ürettikleri ürünler için tasar mc deste i isteyip istemediklerinin durumu Grafik 24’te gösterilmektedir. Çal maya kat lan ki ilerin
% 71,2’si i lerinde tasar mc deste i isterken, % 28,8’i tasar mc
deste ine gerek duymad klar n belirtmi tir.
Buldan’da ustalara tasar m deste i konusunda profesyonel destek sa layacak bir sistem kurulmal d r. Bu sistem sadece tasar m deste i sa lamamal ayn zamanda ürünlerin teknik özelliklerini geli tiren yönde de destek vermelidir. Bu konuda ilçede ciddi bir çal ma yap lmal d r. Hatta geli tirilen desenler belgelendirilmeli ba ka ilçelerde dokuma veya i leme ile
u ra an ki ilerin ayn çal malar yapmalar engellenerek geli tirilen model ve desenler güvence alt na al nmal d r. steyen ki iler bu sistemden istedi i zaman yararlanabilmelidir.
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Grafik 25. Kullan lan pli in Lif Çe idi
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n kulland klar ipliklerin lif çe itleri Grafik 25’te gösterilmektedir.
Çal maya kat lan dokuma üretimi yapan ustalar n % 87,2’si
pamuk iplik, % 10,5’i flo (viskoz ipe i) iplik, % 9,3’ü ipek iplik,
% 12,2’si ise di er lif çe itlerinde iplik kullanmaktad r.
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Grafik 26. Üretilen Ürünlerin Pazarlama Yöntemi
80
75,6

Yüzde (%)

60

40

31,7

20
13

12,9

3,1

19

0
Kendisi

Pazarlama
irketi

Perakendeci

Toptanc

Fuar

Ki isel
temaslar

e-Ticaret

Di er

Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n ürettikleri ürünleri pazarlama yöntemleri Grafik 26’da sunulmaktad r. Ürettikleri ürünleri çal maya kat lan ki ilerin, % 75,6’s
kendisi, % 1,9’u pazarlama irketleri arac l yla, % 13’ü perakendecilere da tarak, % 31,7’si toptanc lar yoluyla, % 0,6’s
fuarlarda mü teri ile anla arak, % 3,1’i ki isel temaslar ve ziyaretlerle, % 0,6’s e-ticaret yoluyla ve % 12,9’u farkl yollarla
pazarlamaktad r. Bir usta üretti i ürünlerin pazarlamas n farkl
birkaç yolla yapabilmektedir. Her yöntemin yüzdesi kendi içinde de erlendirilmektedir.
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Grafik 27. Kar la lan Güçlükler
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n i lerini sürdürürken kar la t klar güçlükler Grafik 27’de sunulmaktad r. Çal maya kat lan ki ilerin kar la t klar güçlüklerin %
81,5’ini kar marj n n dü ük olmas , % 53,4’ünü finansman yetersizli i, % 61,3’ünü talep yetersizli i, % 31’ini pazarlama konusundaki güçlükler, % 17,9’unu ula t rma giderlerinin yüksek
olmas , % 18,6’s n i çilik maliyetlerinin yüksek olmas , %
17,3’ünü hammadde teminindeki güçlükler, % 12,4’ünü çal ma artlar n n uygunsuz olmas ve % 6’s n di er nedenler olu turmaktad r. Ustalar n kar la t güçlükler birkaç tane olabilmektedir. Her maddenin yüzdesi kendi içinde de erlendirilmektedir.
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Grafik 28. Rekabet Edilebilir Yönler
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Buldan ilçesinde evlerde faaliyet gösteren ustalar n i lerini sürdürürken sahip olduklar rekabet edilebilir yönleri Grafik
28’de sunulmaktad r. Çal maya kat lan ki ilerin % 35,5’i ürün
çe idini, % 47,4’ü ürünün fiyat n , % 61,2’si ürünün kalitesini,
% 8,3’ü sat sonras sunulan hizmeti, % 1,3’ü uygulad klar
pazarlama stratejisini, %7 si ise di er faktörleri rekabet edilebilir
yönü olarak dü ündü ünü ifade etmi tir.
Buldan’da üretilen ürünlerin çe idi, fiyat ve kalitesi Buldan’ n rekabet edilebilir yönlerinin ba nda gelmektedir. Ancak
bu yönlerin geli tirilmesine yönelik çal malar yap lmal d r. Ürün
çe itlili i artt r lmal , kaliteyi dü üren etmenler engellenmelidir.
Rekabet edilebilir di er yönlerin etkinli i ise artt r lmal d r. Sat
sonras hizmet ve pazarlama faktörleri üzerinde durulmal ve
geli tirilmelidir.
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Çal ma Ko ullar
Envanter çal mas kapsam nda ustalar n çal t klar
mekanlar n fiziki artlar ile ilgili ç kan sonuçlar u ekildedir.
Çal ma esnas nda ortaya ç kan sesten ustalar n % 4,5’i
hiç memnun de ilken, % 14,7’si memnun de il, % 67, 6’s
memnun, % 13,1’, ise çok memnundur.
Çal ma esnas nda mekandaki
ktan % 1,9’u hiç
memnun de ilken, % 6,8’i memnun de il, % 80,1’i memnun,
% 11,3’ü ise çok memnundur.
Çal ma esnas nda mekandaki havaland rmadan %
1,9’u hiç memnun de ilken, % 8,3’ü memnun de il, % 77,9’u
memnun, % 11,9’u ise çok memnundur.
Çal ma esnas nda mekandaki s tmadan % 3,2’si hiç
memnun de ilken, % 12,5’u memnun de il, % 73,1’i memnun,
% 11,2’si ise çok memnundur.
Ustalar n ço unun çal ma artlar ndan ikayetçi olmad klar görülmektedir. Ustalar y llard r bu artlarda çal t klar
için herhangi bir rahats zl k hissetmemektedirler. Ancak insan
sa l aç s ndan çal ma artlar n n bilimsel olarak incelenmesinde ve iyile tirilmesinde fayda vard r.

3.2. BULDAN’DAK SANAY DE TEKST L
SEKTÖRÜNÜN DURUMU
Buldan’da u anda faaliyet gösteren en eski i letme
1950 y l nda kurulmu tur. lçede bir adet organize sanayi bölgesi bulunmaktad r. letmelerin geneli bu bölgede yo unla makla
birlikte baz küçük i letmeler ilçenin çe itli yerlerine da lm t r.
Çal ma kapsam nda Buldan’da tekstil ile u ra an toplam 59 i letme ile birebir görü ülmü , Ek 2’de yer alan sorular
yöneltilmi tir. Elde edilen sonuçlar a a daki gibidir.
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Grafik 29.

Yerlerinin Bulundu u Bölge
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin i yerlerinin bulunduklar bölgelere göre da l m Grafik 29’da gösterilmektedir. Buldan’da faaliyet gösteren ve çal maya kat lan 59
i letmenin 46 adeti organize sanayi bölgesinde bulunurken, 13
adeti organize sanayi bölgesinde bulunmamaktad r.
Grafik 30.

Yerlerinin lk Kurulu Y llar
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin ilk kurulu y llar na göre da l m Grafik 30’da sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren 5 i letme 1980 y l ndan önce, 5 i letme
1980-1989 y llar aras nda, 23 i letme 1990-1999 y llar aras nda, 12 i letme 2000-2004 y llar aras nda, 14 i letme ise 2005
y l ve sonras nda kurulmu tur.
Grafik 31.

Yerlerini Kuran Ki iler

50

Frekans

40

41

30

20

13

10

5
0
u anki sahibi

Aile üyelerinden biri

Sat n al nd

yerinizi kim kurdu?

Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin kuran kiilere göre da l m Grafik 31’de sunulmaktad r. Buldan’da
faaliyet gösteren 41 i letmeyi u anki sahibi, 13 i letmeyi aile
üyelerinden birisi kurmu tur. 5 i letme ise sat n al nm , u anda
i leten ki iler taraf ndan kurulmam t r.
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Grafik 32.

Yerlerinde De er Bak m ndan
En Çok Üretilen Mallar
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin, de er
bak m ndan en çok ürettikleri mallara göre da l m Grafik
32’de sunulmaktad r. Buldan’da yer alan 10 i letme ev tekstili
alan nda, 43 i letme havlu-bornoz alan nda, 4 i letme kuma
alan nda, 1 i letme al-fular alan nda ve 1 i letme çözgü çekme
alanlar nda faaliyet göstermektedir.
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Grafik 33.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerde kullan lmakta olan teknoloji ve standartlar Grafik 33’te sunulmaktad r.
Buldan’da faaliyet gösteren i letmelerin % 23,7’si bilgisayar
destekli tasar m (CAD), % 39’u bilgisayar destekli üretimi
(CAM), % 6,8’i malzeme ihtiyaç planlamas n (MRP), % 11,9’u
toplam kalite yönetimini, % 45,8’i tam zaman nda üretimi, %
1,7’si ISO 9000 kalite yönetim sistemini (onayl ), % 8,5’i TSE
belgeli üretimi, % 10,2’si ta y c ve ürün takip sistemini, %
13,6’s firma içi bilgisayar a n , % 1,7’si CE standard n , %
23,7’si interneti, % 22’si ise faks cihaz n i letme içinde kullanmaktad r. Bir i letme birden çok teknoloji ve standartlar kullanabilmektedir. Her teknoloji ve standart kendi içinde de erlendirilmektedir.
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Tablo 3. Bulunulan l D ndaki (Denizli D )
Üretim Durumlar
Yok

57

stanbul, Ankara, zmir benzeri metropollerde

0

Bölgemizdeki di er illerde

1

Bölge d ndaki illerde

1

Ba ka ülkelerde

0

Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin bulunduklar il d ndaki (Denizli d ) üretim durumlar Tablo 3’te
sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren 57 i letmenin Buldan d nda üretim birimi yoktur, 1 i letmenin Ege bölgesindeki
di er illerde, 1 i letmenin ise Ege bölgesi d ndaki illerde üretim
birimleri bulunmaktad r.
Grafik 34.

Yerlerindeki Fason Üretim Durumu
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin fason
üretim durumlar Grafik 33’de gösterilmektedir. Buldan’da faaliyet gösteren 13 i letmede tamamen ve 15 i letmede k smen
fason üretim yap lmakta iken 33 i letmede hiç fason üretim
yap lmamaktad r.
Grafik 35.

Yerlerindeki Y ll k Fason Üretimin
Y ll k Toplam Üretim De eri çindeki Pay
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerde y ll k fason üretiminin y ll k toplam üretim de eri içindeki pay Grafik
35’te sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren ve fason üretim yapan 8 i letmenin y ll k fason üretiminin y ll k toplam üretim de eri içindeki pay % 25’ten az, 7 i letmenin y ll k fason
üretiminin y ll k toplam üretim de eri içindeki pay % 25-50
aras nda, 11 i letmenin ise y ll k fason üretiminin y ll k toplam
üretim de eri içindeki pay % 100’dür. Yani 11 i letmenin üretimi tamamen fason üretimdir. 33 i letmenin ise fason üretim
pay 0’d r, yani fason üretimleri yoktur.
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Grafik 36. Fason Üretim Yapmayan Yerlerinin Üretim
Miktarlar n Belirleme Kriterleri
(Bu soruya fason üretim yapmayan 33 i letme
cevap vermi tir.)
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerde, fason
üretim yapmayan i yerlerinin üretim miktarlar n belirleme
kriterleri Grafik 36’da sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren ve fason üretim yapmayan firmalar n % 69,7’si (23 i letme)
üretim miktar n iç talebe göre, % 18,2’si (6 i letme) d talebe
göre, % 24,2’si (8 i letme) stok durumuna göre belirlemektedir.
Bir i letme fason üretim yapm yorsa üretim miktar n farkl birkaç yol ile belirleyebilmektedir. Her durum kendi içinde de erlendirilmektedir.
Tablo 4.

Yerlerinin Fason Üretim Yapt rma
Durumlar

Fason üretim yapt r yor

20

Fason üretim yapt rm yor

39
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin fason
üretim yapt rma durumlar Tablo 4’te gösterilmektedir. Buldan’da faaliyet gösteren 20 i letme fason üretim yapt r yorken,
39 i letme fason üretim yapt rmamaktad r.
Grafik 37.

Yerlerinin 2008 Y l ndaki Ortalama
Optimal Ekonomik Kapasite Kullan m Oranlar
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 2008 y l ndaki ortalama optimal ekonomik kapasite kullan m oranlar
Grafik 37’de sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmelerin 2008 y l ndaki ortalama optimal ekonomik kapasite
kullan m oranlar u ekildedir; i letmelerin % 11,9’u (7 i letme)
% 25 ve alt nda kapasite kullan m oran yla, % 28,8’i (17 i letme) % 26-50 kapasite kullan m oran yla, % 23,7’si (14 i letme)
% 51-75 kapasite kullan m oran yla ve % 35,6’s (21 i letme) %
76 ve üstü kapasite kullan m oran yla çal m lard r.
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Grafik 38.

Yerlerinin 2008 Y l nda Ekonomik Kapasite
le Çal mama Nedenleri
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 2008 y l nda ekonomik kapasite ile çal mama nedenleri Grafik 38’de
sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren firmalar n 2008
y l nda optimal ekonomik kapasite ile çal amama nedenlerinin
yüzdeleri ara t r lm t r. letmeler % 15,2 oran nda hammadde
yetersizli i, % 5,5 oran nda i çilerle ilgili meseleler, % 32,1 oran nda mali imkans zlar, % 34,2 oran nda talep yetersizli i, %
1,1 oran nda enerji yetersizli i, % 7,9 oran nda mevsimlik çal ma ve % 4 oran nda di er nedenlerden dolay optimal ekonomik kapasite ile çal amad klar n belirtmi lerdir.
Tablo 5. çilerin Herhangi Bir Sendikaya Ba l Olma
Durumlar
Sendikaya ba l

5

Sendikaya ba l de il

54
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerdeki i çilerin
herhangi bir sendikaya ba l olma durumlar Tablo 5’te sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren 5 i letmenin i çileri herhangi bir sendikaya ba l iken, 54 i letmenin i çileri herhangi
bir sendikaya ba l de ildir.
Tablo 6.

Yerlerinin Üretim A amas nda Ta eron çi
Kullanma Durumlar

Ta eron i çi kullan l yor

4

Ta eron i çi kullan lm yor

55

Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin üretim
a amas nda ta eron i çiden yararlanma durumlar Tablo 6’da
sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren 4 i letme üretim
a amas nda ta eron i çi kullanmakta iken, 55 i çi ta eron i çi
kullanmamaktad r.
Tablo 7. Hizmet çi E itim Programlar Yap lan
Yerlerinin Hizmet çi E itim Programlar
Yapma Yollar
Üniversite

0

Özel kurulu lar

0

KOSGEB

1

yerimiz taraf ndan

2

Yat r m bankalar

1

Makine ald m z i yeri taraf ndan

4

Di er kamu kurulu lar

1

Yap lmad

50

Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerden hizmet
içi e itim programlar yap lan i yerlerinin hizmet içi e itim
programlar yapma yollar Tablo 7’de sunulmaktad r. Bul-
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dan’da faaliyet gösteren 50 i letmede daha önce hizmet içi
e itim program yap lmam t r. Geriye kalan 9 i letmeden; 1
i letmede KOSGEB, 2 i letmede i yeri, 1 i letmede yat r m
bankalar , 4 i letmede makine sat n ald klar i yeri, 1 i letmede
ise di er kamu kurulu lar taraf ndan hizmet içi e itim programlar gerçekle tirilmi tir.
Grafik 39.

Yerlerinin 2008 Y l nda Üretimde Kulland klar Hammaddeleri Sa lama Yöntemleri
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 2008 y l nda üretimde kulland klar hammaddeleri sa lama yöntemleri
Grafik 39’da sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmeler üretimde kulland klar n hammaddenin % 2,6’s n Kamu
ktisadi Te ekküllerden (yerli), % 39,5’ini Özel sektör i yerlerinden (yerli), % 52,2’sini iç piyasadan(ithal), % 0,26’s n kendisi
ithal ederek, % 0,26’s n kendi i yerlerinden ve % 5,2’sini farkl
kanallarla sa lamaktad r.
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Grafik 40.
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Buldan’da faaliyet gösteren i yerlerinin 2008 y l nda
yurt içinden sat n ald klar ana girdilerin (ipli in) önemli bölümünü olu turan iller u ekildedir. 2008 y l nda i letmeler ana
girdileri olan ipli i % 76,71 oran nda Denizli’den, % 6,84 oran nda Bursa’dan, % 5,47 oran nda Gaziantep’ten, % 10,95
oran nda di er illerden temin ettiklerini belirtmi tir. Di er illerin
içinde Adapazar , Hatay, stanbul, zmir, Kahramanmara , Kayseri, anl urfa ve U ak illeri bulunmaktad r.
Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin girdi al rken en büyük paya sahip ili tercih nedenleri Grafik 32’de sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmeler girdi (iplik)
al rken en büyük paya sahip olan ilin tercih nedenlerinin %
20,3 oran nda fiyat n n ucuz olmas , % 45,8 oran nda ödeme
kolayl sa lamas , % 15,8 oran nda kaliteli olmas , % 42,4
oran nda ula t rma maliyetlerinin dü ük olmas , % 50,8 oran n-
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da ki isel ili kilerin geli mi olmas , % 11,9 oran nda ba ka
yerde üretiminin olmamas ve % 13,6 oran nda di er nedenler
oldu unu belirtmektedir. letmeler birden çok neden belirtebilmektedir, her neden kendi içinde ayr ayr de erlendirilmi tir.
Grafik 41.

Yerlerinin 2000-2008 Döneminde Ürünlerini
Pazarlarken Tan t m Faaliyetlerinde Bulunma
Durumlar
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 20002008 döneminde ürünlerini pazarlarken tan t m faaliyetlerinde
bulunma durumlar Grafik 41’de sunulmaktad r. Buldan’da
faaliyet gösteren 38 i letme 2000-2008 y llar aras nda ürünlerini pazarlarken herhangi bir tan t m faaliyetinde bulunmam
iken 21 i letme ürünlerini pazarlarken tan t m faaliyetlerinde
bulunmu tur.
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Grafik 42.
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Yerlerinin 2000-2008 Döneminde Ürünlerini
Pazarlarken Kulland klar Tan t m Faaliyetleri
Yöntemleri
(Bu soruya tan t m faaliyetinde bulunan 21
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 20002008 döneminde ürünlerini pazarlarken kulland klar tan t m
faaliyetleri yöntemleri Grafik 42’de sunulmaktad r. letmelerin
% 52,4’ü (11 i letme) firma bro ürleri, % 61,9’u (13 i letme)
ürün numuneleri, % 38,1’i (8 i letme) toptanc ve perakendecilerde sat özendirme, % 23,8’i (5 i letme) bas n yay n yoluyla
reklam, % 33,3’ü (7 i letme) yurt içi ticari fuarlar, % 23,8’i (5
i letme) yurt d ticari fuarlar, % 19’u (4 i letme) di er yollarla
pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktad r. Ayn i letme birden
çok yöntemi kullanabilmektedir, her yöntem kendi içinde deerlendirilmi tir.
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Grafik 43.

Yerlerinin 2008 Y l nda hracat
Yapma Durumlar
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 2008 y l nda ihracat yapma durumlar Grafik 43’te sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren 49 i letme 2008 y l nda üretti i mallardan ihracat yapmam iken 10 i letme ihracat yapm t r.
Grafik 44.

Yerlerinin 2008 Y l nda Kulland klar
hracat Yöntemleri
(Bu soruya ihracat yapan 10 i letme cevap
vermi tir.)
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 2008 y l nda kulland klar ihracat yöntemleri Grafik 44’te sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren ve 2008 y l nda ihracat yapan
10 i letmenin 7’si ihracatlar n i yerince, 2’si ba l bulundu u
holding veya irketler grubu arac l yla, 1’i sektörel d ticaret
irketi arac l yla, 3’ü ise yurt içinde ba ka bir firma arac l yla
ihracatlar n gerçekle tirmi tir. letmeler yabanc d ticaret irketleri ve yurt d nda Türklerin yönetti i d ticaret irketleri
arac l
yöntemlerine ba vurmam lard r. Bir i letme ihracat
yaparken farkl yollar birlikte kullanabilmektedir, her yol kendi
içinde de erlendirilmi tir.
Tablo 8.

Yerlerinin 2008 Y l nda Üretti i Mallardan
Yapt Toplam hracat n, Ayn Y lda Üretti i
Mallardan Yapt Toplam Sat lar çindeki
Pay (Yüzde Olarak) (Bu soruya ihracat yapan 10 i letme cevap vermi tir.)

% 10
3
% 15
2
% 20
1
% 60
1
% 65
1
% 80
1
% 85
1
Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 2008 y -

l nda üretti i mallardan yapt
toplam ihracat n, ayn y lda
üretti i mallardan yapt toplam sat lar içindeki pay yüzde
olarak Tablo 8’de sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren
ve 2008 y l nda ihracat yapan 10 i letmenin 2008 y l nda üretti i mallardan yapt ihracat n yapt sat n içindeki pay 3
i letmede %10, 2 i letmede % 15, 1 i letmede % 20, 1 i letmede % 60, 1 i letmede % 80 ve 1 i letmede % 85’tir.
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Grafik 45.

Yerlerinin 2008 Y l nda Üretti i Mallar n
Yurt çi Sat Yöntemleri
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 2008 y l nda üretti i mallar n yurt içi sat yöntemleri Grafik 45’te sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren 54 i letme 2008 y l nda üretti i mallar n yurt içi sat n kendisi, 27 i letme pazarlama
irketleri arac l yla, 17 i letme perakendecilere da tarak, 10
i letme toptanc lar yoluyla, 5 i letme fuarlarda mü teri ile anlaarak, 4 i letme ki isel temas ve ziyaretlerle, 4 i letme ise elektronik ticaret (e-ticaret) yoluyla gerçekle tirmi tir.
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Grafik 46.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 2008 y l ndaki yurt içi vadeli sat lar n n toplam sat lar içindeki oran
Grafik 46’da sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmelerin toplam sat lar içindeki yurt içi vadeli sat lar n n oranlar öyledir; i letmelerin % 16,9’unun (10 i letme) vadeli sat
yoktur, % 5,1’inin (3 i letme) vadeli sat oran % 1-20 aras nda, % 3,4’ünün (2 i letme) vadeli sat oran % 21-40 aras nda,
% 16,9’unun (10 i letme) vadeli sat oran % 41-60 aras nda,
% 18,6’s n n (11 i letme) vadeli sat oran % 61-80 aras nda ve
% 39’unun (23 i letme) vadeli sat oran % 81-100 aras ndad r.
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Grafik 47.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin yurt içi
piyasalarda rekabet edilebilir yönleri Grafik 47’te sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmeler % 11,9 oran nda
pazarlama stratejisi, % 44,1 oran nda ürün çe idi, % 49,2 oran nda ürünlerinin fiyat , % 50,8 oran nda ürünün kalitesi, %
18,6 oran nda sat sonras sunulan hizmet, % 10,2 oran nda
organizasyon yap s , % 13,6 oran nda nitelikli i gücü aç lar ndan kendilerini yurt içi piyasalarda rekabet edilebilir bulduklar n belirtmi lerdir. Bir i letme kendisini birden çok aç dan rekabet edilebilir bulabilmektedir, her durum kendi içinde de erlendirilmektedir.
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Grafik 48.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin yurt d
piyasalarda rekabet edilebilir yönleri Grafik 48’de sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmeler % 3,39 oran nda
pazarlama stratejisi, % 15,25 oran nda ürün çe idi, % 10,17
oran nda ürünlerinin fiyat , % 16,95 oran nda ürünün kalitesi,
% 8,47 oran nda sat sonras sunulan hizmet, % 1,69 oran nda
organizasyon yap s , % 5,08 oran nda nitelikli i gücü aç lar ndan kendilerini yurt d piyasalarda rekabet edilebilir bulduklar n belirtmi lerdir. Bir i letme kendisini birden çok aç dan rekabet edilebilir bulabilmektedir, her durum kendi içinde de erlendirilmektedir.
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Grafik 49.

Yerlerinde Yap lmakta ya da Yapt r lmakta
Olan Ara t rma Faaliyetleri
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerde yap lmakta ya da yapt r lmakta olan ara t rma faaliyetleri Grafik
49’da sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmelerde
% 35,6 oran nda hiçbir ara t rma faaliyeti yap lmamakla birlikte
% 8,5 oran nda fizibilite etüdü, % 57,6 oran nda kalite kontrol,
% 32,2 oran nda tahmin, projeksiyon, model çal malar , % 5,1
oran nda farkl çal malar yap lmakta ya da yapt r lmaktad r. Bir
i letmede birden çok faaliyet yap labilmektedir, her faaliyet
kendi içinde de erlendirilmektedir.
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Grafik 50.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin sahip olduklar AR-GE ve ÜR-GE birimleri Grafik 50’de gösterilmektedir. Buldan’da faaliyet gösteren i letmelerin % 86,4’ünün (51
i letme) i yerinde düzenli olarak AR-GE ve ÜR-GE faaliyetinde
bulunan ayr bir birimi yokken, % 13,6’s n n (8 i letme) vard r.
Grafik 51.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerde yap lmakta veya yapt r lmakta olan AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri
Grafik 51’de sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren firmalarda % 86,4 oran nda Ar-Ge, Ür-Ge faaliyeti yap lmamaktad r,
% 10,2 oran nda temel ara t rma, % 6,8 oran nda uygulamal
ara t rma yap lmakta veya yapt r lmaktad r. Baz firmalarda
hem temel ara t rma hem uygulama ara t rmas yap lmaktad r
ancak deneysel geli tirme yapan bir firma yoktur. Firmalarda
Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri yap lmas için giri imlerde bulunulmal d r.
Grafik 52.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin üretim ile
ilgili yenilik ve geli meleri takip etme yöntemleri Grafik 52’de
sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmeler % 67,8
oran nda yenilik ve geli meler takip etmedi ini, % 28,2 oran nda ülke içindeki fuarlar takip etti ini, % 8,5 oran nda ülke d -
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ndaki fuarlar takip etti ini, % 42,4 oran nda ürünleri ile ilgili
yay n ve kataloglar takip etti ini, % 11,9 oran nda TÜB TAK,
KOSGEB, MPM, TSE vb. kurulu larla i birli i yapt n , % 37,3
oran nda ayn sektörde çal an di er i yerlerinin tecrübelerinden yararland n , % 3,4 oran nda di er yöntemler ile yenilik
ve geli meleri takip ettiklerini belirtmi lerdir. Hiçbir i letme üretim ile ilgili yenilik ve geli meleri takip etme yöntemi olarak
üniversite ile i birli i halinde de ildir.
Her i letme birkaç farkl ekilde yenilik ve geli meleri
takip edebilir, her yöntem kendi içinde de erlendirilmektedir.
Grafik 53. 2000-2008 Y llar Aras nda Yap lan Yenilik
Çal malar
50

42,4

Yüzde %

40

32,2

30

28,8

20
16,9
10
8,5

8,5

6,8

8,5

8,5

0
im

e
rm

e

r
le
ün
ür

m
tir

di
en
itl

i

rm
sa
ta

nc

tim
re

t
re

n
rü

ba

çe

l
ge

r
yo

a
e
er
nm
m
i
la
D
tir
p
li
ya
ge
n
ri
de
le
as
i
ni
m
oj
Ye
la
ol
ar
kn
te
uy
ri
ile
oj
ol
kn
te
Ü

Ü

Ü

Ya

n
rü

n
rü

pm

it
kl
Ta

Ü

Ü

Ya

Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerde 20002008 y llar aras nda yap lan yenilik çal malar Grafik 53’te
sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmeler, 20002008 y llar aras nda, % 16,9 oran nda yenilik çal malar nda
bulunmad klar n belirtmi tir. letmeler yenilik çal malar ndan
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% 32,2 oran nda mevcut ürün geli tirme, iyile tirme ve kalite
art r m , % 42,4 oran nda ürün çe itlendirme, % 8,5 oran nda
ürünlerin taklit edilmesi, % 6,8 oran nda yabanc ürünlerin
Türkiye ko ullar na uyarlanmas , % 28,8 oran nda yeni ürün
tasar m , % 8,5 oran nda yerli ve yabanc firmalar taraf ndan
kullan lan teknolojilerin uyarlanmas , % 8,5 oran nda özgün
yeni bir üretim teknolojisi geli tirme, % 8,5 oran nda organizasyonda yeniden yap lanma faaliyetlerinde bulunduklar n belirtmi tir.
Grafik 54.
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ve Ba vuruda Bulunulan Patent Türleri

80,0%
71,2%

Yüzde %

60,0%

40,0%

23,7%

20,0%

5,1%

0,0%
Yok

Ürün P.

Endüstriyel tasar m
tescili

Patent Türü

Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin patent
için ba vurma durumlar ve ba vuruda bulunulan patent türleri
Grafik 54’te sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmelerin % 71,2’si (42 i letme) patent için ba vuruda bulunmad n , % 23,7’si (14 i letme) ürün patentine ba vurdu unu, %
5,1’i (3 i letme) endüstriyel tasar m tesciline ba vurduklar n
belirtmi tir.
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Grafik 55.

83

Yerlerinin Patent çin Ba vurmama
Nedenleri

60,0%

52,4%

50,0%

Yüzde %

40,0%

40,5%

30,0%

20,0%

10,0%
4,8%
2,4%

0,0%
Önemli de il

Gizli

Uzun süreç

Di er

Neden Patente Ba vurmad

Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin patent
için ba vurmama nedenleri Grafik 55’te sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmeler patent için ba vurmama
nedenlerini % 40,5 oran nda patent al nmas n n i leri için
önemli olmad
için, % 4,8 oran nda gizli tutmak istedikleri
için, % 2,4 oran nda patent süreci uzun oldu u için ve % 52,4
oran nda di er nedenler eklinde belirtmi tir.
Tablo 9.

Yerlerinin lk Yat r m çin Finansman htiyaçlar n Kar lama Yöntemleri

Kendi kaynaklar m zdan

51

Kamu bankas kredileri

2

Özel banka kredileri

5

Özel finans kurumlar
1
Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin ilk yat r m
için finansman ihtiyaçlar n kar lama yöntemleri Tablo 9’da
sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren 51 i letme ilk yat -
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r m için finansman ihtiyac n kendi kaynaklar ndan, 2 i letme
kamu bankas kredilerinden, 5 i letme özel banka kredilerinden,
1 i letme özel finans kurumlar ndan sa lad klar n belirtmi tir.
Tablo 10.

Yerlerinin Sonraki Yat r mlar çin
Finansman htiyaçlar n Kar lama
Yöntemleri

Kendi kaynaklar m zdan
Kamu bankas kredileri
Özel banka kredileri
Di er

34
10
13
2

Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin sonraki
yat r mlar için finansman ihtiyaçlar n kar lama yöntemleri
Tablo 10’da sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren 34
i letme sonraki yat r mlar için finansman ihtiyac n kendi kaynaklar ndan, 10 i letme kamu bankas kredilerinden, 13 i letme
özel banka kredilerinden, 2 i letme di er ekillerden sa lad klar n belirtmi tir.
Tablo 11.

Yerlerinin 2008 Y l nda Finansman
htiyaçlar n Nereden Kar lad klar ve Daha
Sonraki Y llar çin Nereden Kar lamay
Dü ündükleri

37
9
2
0
0
7
0
0
1
0
0

2009 ve
sonras
37
10
1
0
0
7
0
0
0
0
0

0

0

3

4

2008
Kendi kaynaklar m zdan
Halk Bankas
Eximbank
T. Kalk nma Bankas -T. S nai Kalk nma Bankas
Kamu kurumlar
Özel bankalar
Özel finans kurumlar
Sermaye piyasalar ndan fon temini
Aile veya yak nlardan al nan borç
Yöre esnaf ndan uygun ko ullu kaynak
Yöresel ah slardan faiz kar l borç
Yurt d ndaki vatanda lardan sa lanan uygun ko ullu
kaynak
Di er
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin 2008 y l nda finansman ihtiyaçlar n nereden kar lad klar ve daha
sonraki y llar için nereden kar lamay dü ündükleri Tablo
11’de sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmelerden
2008 y l nda 37 i letme finansman ihtiyaçlar n kendi kaynaklar ndan, 9 i letme Halk Bankas ’ndan, 2 i letme Eximbank’tan, 7
i letme özel bankalardan, 1 i letme aile veya yak nlardan al nan
borçlardan, 3 i letme di er kaynaklardan kar lad klar n belirtmi tir.
2009 y l ve daha sonraki y llar için finansman ihtiyaçlar n 37 i letme kendi kaynaklar ndan, 10 i letme Halk Bankas ’ndan, 1 i letme Eximbank’tan, 7 i letme özel bankalardan, 4
i letme ise di er kaynaklardan kar lamay dü ündüklerini belirtmi tir.
Grafik 56.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin son y llarda daha fazla kredi kullanmamalar n n veya hiç kullanmamalar n n nedenleri Grafik 56’da sunulmaktad r. Buldan’da faali-
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yet gösteren i letmeler son y llarda daha fazla kredi kullanmamas n n veya hiç kullanmamas n n nedenlerini öyle belirtmi tir;
i letmelerin % 16,9’u (10 i letme) ihtiyaçlar n n olmad , %
28,8’i (17 i letme) kredi maliyetlerinin yüksek olu u, % 8,5’i (5
i letme) kredi teminat ko ullar n n a rl , % 6,8’i (4 i letme)
formalitenin çok olmas , % 10,2’si (6 i letme) bankalar n seçici
davranmas , % 3,4’ü (2 i letme) kredilerin yetersizli i, % 25,4’ü
(15 i letme) farkl nedenler oldu unu söylemi tir.
Tablo 12.

Yerlerinin Yat r mlar n n Finansman nda
Leasing (Finansal Kiralama) Yöntemine
Ba vurma Durumu

Ba vurdum

6

Ba vurmad m

53

Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin yat r mlar n n finansman nda leasing (finansal kiralama) yöntemine ba vurma durumu Tablo 12’de sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet
gösteren 6 i letme yat r mlar nda leasing (finansal kiralama)
yöntemine ba vurdu unu, 53 i letme ise leasing (finansal kiralama) yöntemine ba vurmad n belirtmi tir.
Grafik 57.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin te vik
alma durumlar Grafik 57’de sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet
gösteren i letmelerin % 88,1’i (52 i letme) te vik almad klar n ,
% 11,9’u ( 7 i letme) ise te vik ald n belirtmi tir.
Grafik 58.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin te viklerden yararlanmama nedenleri Grafik 58’de sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmeler te vikten yararlanmamalar n n nedenlerini % 50 oran nda bilgileri olmad için, % 26,9
oran nda aranan ko ullar sa layamad için, % 13,6 oran nda
bürokratik i lemler çok fazla oldu u için, % 5,8 oran nda ko ullar yerine getirdi i halde te vik alamad için ve % 11,5 oran nda di er nedenler olarak belirtmektedirler.

88

Buldan Tekstil Sanayiinin Geli imi ve Envanter Ara t rmas

Grafik 59.
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Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerin bu ilçedeki yat r mlar na ili kin olarak kar la t en önemli sorunlar
Grafik 59’da sunulmaktad r. Buldan’da faaliyet gösteren i letmelerin bu ilçedeki yat r mlar na ili kin olarak kar la t klar en
önemli sorunlar ; % 47,5 oran nda hammadde teminindeki
güçlükler, % 69,5 oran nda yöreye verilen te viklerin yetersizlii, % 44,1 oran nda alt yap yetersizli i, % 32,2 oran nda pazarlama konusundaki güçlükler, % 39 oran nda ula t rma giderlerinin yüksek olmas , % 49,2 oran nda i çilik maliyetlerinin
yüksek olmas , % 44,1 oran nda kalifiye eleman eksikli i, % 39
oran nda yerel talep eksikli i, % 22 oran nda yat r m ve finansman dan manl k hizmetlerinin yetersiz olmas , % 13,6
oran nda yan sanayinin yetersizli i, % 40,7 oran nda finansman
yetersizli i, % 32,2 oran nda h zl teknolojik de i im, % 13,6
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di er nedenler olarak belirtmektedir. Bir i letme birden çok
sorun belirtmi tir, her sorun kendi içinde de erlendirilmektedir.
Tablo 13.

letmelerde Bulunan Tezgah / Makine
Adetleri

Tezgah / Makine simleri

Adetler

Motorlu Tezgah

102

Armürlü Kara Tezgah

65

Jakarl Kara Tezgah

52

Yuval Kara Tezgah

10

Düz Diki Makinesi

44

Düz Diki Makinesi (P KO)

33

Bilgisayar Destekli Nak Makinesi

39

Kasnak (Suzene) Makinesi

13

Bobinleme Makineleri (Bobinvar)

13

Masura S y rma

13

Masura Sar c lar (Atk Aktarma)

11

Buldan ilçesinde faaliyet gösteren i letmelerde bulunan
tezgah ve makine adetleri Tablo 13’te sunulmaktad r.
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4. SONUÇ ve ÖNER LER
Buldan dokuma sanayisi sahip oldu u özellikleri ile
önemli bir yerel dokuma merkezidir. Yaratt katma de er ve
ihracat n n ula t
düzey aç s ndan Buldan, Denizli Türkiye
ekonomisi için istenilen düzeyde olmasa da kendi çap nda
önemli bir yere sahiptir.
Buldan’da firmalar kendi markalar n n d nda ba ka
firmalar ad na da fason üretim yapmaktad r. Böyle olunca da
dü ük gelir elde etmenin yan s ra pazardaki rekabet, tamamen
maliyet liderli ine dayal bir hale gelmi ve sipari leri ba ka
yerlere de kapt rm lard r. Bugün Buldan’daki firmalar n sürdürülebilir bir rekabet gücü elde edebilmesi için markala ma ve u
anki teknolojiyi geli tirme (Ar-Ge) yat r mlar na önem vermesi
gerekmektedir. Do al olarak bahsedilen geli tirme yat r mlar
di er yat r m türlerine göre daha riskli, kalifiye insan gücü gerektiren ve uzun vadede kar getiren yat r mlard r. Buldan’da,
nesillerden gelen kendine has özelli inden dolay , kalifiye eleman çok yeterince olmasa da bulunmaktad r. Bu yüzden bu tür
yat r mlar özel finansman yöntemleri ile daha kolay finanse
edebilirler.
Buldan’da markala ma ve teknolojik üstünlük yakalama çabalar n n ancak ortak giri im sayesinde ba ar ya ula abilece i ve dolay s yla firmalar n ortak giri imleriyle kurulacak
bölgesel giri im sermayesinin irketlerin markala ma ve teknolojik üstünlük yakalama çabalar na önemli finansal ve yönetsel
katk lar yapaca söylenebilir.
Buldan’da kurulacak giri im sermayesi kurulu unun
amac , bölgesel ekonomik büyüme ve geli meyi, markala ma
ve teknolojik yenilik faaliyetlerini desteklenmeyi, giri imci fikirlere patent al narak ticarile meyi destekleme olmal d r. Daha
sonra, kurulan bu giri im yard m yla bölgedeki yat r m f rsatlar n n pazar ara t rmas yap lmal d r. Buldan’daki firmalar veya
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giri imciler, rekabet avantaj sa lamaya yönelik yat r mlar n , bu
i i yapan köklü, büyük yerli ve yabanc kurumlardan destek
veya ortakl k sa lamak amac yla çaba göstermelidir.
Küreselle me ile birlikte günümüzde rekabet ko ullar
iyice zorlanmaktad r. Günümüzde hangi sektörde olursa olsun
ayakta kalan firmalar inovatif firmalard r. De i en ve geli en
ko ullara h zla ayak uydurabilen, esnek ve farkl firmalar tercih
edilmektedir. Buldan’da da yap lan tekstil i inde bir farkl la t rmaya ve yenili e gidilmedir, yani inovasyon yap lmal d r.
novasyon
sadece
ürün
üzerinde
olmaz,
süreç,
organizasyonel/yönetimsel ve pazarlama inovasyon çe itleri de
vard r. S radan mallar üretip s radan yollarla pazarlanarak bir
ç k noktas bulunamaz. Dünya art k s radan metotlara doymu tur. Buldan da tekstil ile Dünya’ya aç lan bir kap oldu una
göre burada da inovasyon uygulamalar n n ba lamas gerekmektedir.
Bunlar için yap labilecek önerileri gerek ticaret odas ,
gerek dokuma sanayisindeki yetkililerle yap lan görü meler
sonucunda u ekilde özetleyebiliriz;
lçedeki tekstilcilerin faydalanabilece i bir ara t rmageli tirme merkezinin kurulmas ; ilçede kurulacak olan ara t rma-geli tirme merkezi bir yandan kendi ara t rmalar n yapacak, ilçenin geli imine katk da bulunacak, e itim programlar n
düzenleyecek bir yandan da ürününü geli tirmek isteyen ya da
akl na de i ik fikirler gelen ki ilere dan manl k hizmeti verecektir. Bu ki iler ile özel olarak ilgilenecek, dü ündükleri konunun
teknik aç dan olabilirli ini inceleyecek, ekonomik aç dan pazarlanabilirli i üzerinde ara t rmalar yapacak ve uygun bulunursa
üretime geçilmesi konusunda faaliyetlerde bulunacakt r. Böyle
bir merkez herkes taraf ndan her zaman ula labilir bir nitelikte
olmal d r.
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Otomatik tezgah insanlar n ki isel yarat c l klar n dokuma esnas nda ortadan kald rmaktad r, ancak bunun için önceden tasar m n yap lmas ve bu tasar mlar n tezgaha uygulanmas sa lanmal d r. Bunun için desen ve ürün tasar mlar n n
gerçekle tirilece i bir bilgisayar destekli tasar m laboratuar kurulmal , bu laboratuarda tasar mc lar n yeti tirilmesi ayr ca halka
e itim verilmesi sa lanmal d r. Bu i de ara t rma-geli tirme
merkezine ba l olarak yürütülebilir. Buldan’ n orijinal motifleri
temel al narak yani yerel kimli i korunarak yeni model tasar mlar ve yeni ürünler olu turulmas , ürün geli tirme ve çe itlendirmenin gerçekle tirilmesi gerekmektedir.
Buldan’da neredeyse günümüze kadar yap lmakta olan
ipek böcekçili i ve kök boya kullan larak do al boya i lemlerinin yap lmas konular nda e itim çal malar , seminerler düzenlenerek bu i lerin tekrar canland r lmas gerekmektedir. pek
böcekçili i ve boyama alanlar sayesinde hem insanlara yeni i
kap lar aç lm olacak hem de bu i lemler unutulmayacak, canl
kalacak ve ya at lacakt r.
Buldan’da yeni yeti en genç nüfusun de erlendirilmesi
ve atalardan gelen dokumac l k sanat n n gençler aras nda cazip
hale getirilmesi gerekmektedir. Bu sanat n yeni nesile aktar lmas çok önemlidir. Çal ma ko ullar iyile tirilmeli, pazarlama
faaliyetleri üzerinde durulmal d r.
Günümüz pazarlar nda rekabetçi konumun güçlendirilmesi için kalitenin iyile tirilmesi büyük önem ta maktad r (6).
Buldan’da tekstil aç s ndan üretimdeki mevcut kaliteye sahip
ç k lmal ve daha sonra bu kaliteyi artt rmaya yönelik çal malarda bulunulmal d r. Maliyeti dü ürmek ad na yap lacak olan
kalite dü ürme çal malar uzun vadede Buldan tekstiline zarar
vermektedir. lçede en az ndan üretilen her ürün için ortak bir
asgari kalite standard belirlenmeli ve her üretici o kalitenin
alt na dü memelidir. Üreticilerden birinin farkl davranmas
Buldan’ n imaj n zedeleyecektir.
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Üniversite-sanayi i birli i ile Buldan’ n yurt içi ve yurt
d
rekabet edilebilir yönlerinin geli tirilmesi gerekmektedir.
Ulusal ve Uluslararas fuarlara kat l m desteklenmelidir. Üretilen
mallar n tan t m aç s ndan fuarlara kat l m çok önemli bir faaliyettir.
Buldan bezinin sahip oldu u e siz özellikler teknik bilgi
ile donat larak geli tirilmelidir. Özellikle do al ve sa l kl olmas
gelecekte de tercih edilece inin en temel göstergeleri aras ndad r.
Buldan’da üretilen ürünlerin temel özelli i do al (natürel) olmalar d r. Bu ürünlerin yan s ra üretilen ev tekstillerine ya
da havlulara çe itli nanoteknolojik uygulamalar yap larak teknolojiden faydalan labilir. Ev tekstillerinde kolay kirlenmeyen
kuma lar, havay fotosentez yapan nano partiküller, s cak ve
so u u geçirmeyen malzemeler, bakteri üremesini engelleyen
boyalar gibi nanoteknolojik uygulamalar varken havluda ise kir
itici ve antimikrobiyal nanoteknolojik uygulamalar bulunmaktad r. Üniversite–sanayi i birli i ile üretilen mallar n bir k sm na
nanoteknolojik uygulamalar yap labilir.
Her y l Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatlar festivali
çerçevesinde gerçekle tirilen Alt n Mekik Tasar m ve Dokuma
Yar mas bu sene ilk defa bilimsel bir nitelik kazanm t r. Jüri
üyeleri bu alanda çal an üniversite hocalar , tasar mc ve sanayicilerden olu turulmu , sonuçlar , hangi ürünün neden de erli
bulundu u gibi bilgiler internette Buldan Kaymakaml sayfas nda ilan edilmi tir. Bu yar man n ko ullar daha da geli tirilmeli ve kabul gören bir otorite haline getirilmedir. Gelecek y l
yar ma ilan edildi inde hangi parametrelere nas l puanlar verilece i, de erlendirilmenin nas l yap laca konular yar maya
kat lacak ki iler taraf ndan net olarak bilinmelidir. Yar maya
kat lacak olan ustalar m z bu do rultuda dü ünmeli ve çal malar n haz rlamal d r.
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Buldan Tekstil Müzesinin kurulmas ; 18. yüzy l n ortalar nda geli meye ba layan tekstil sektörü, 19. yüzy lda bu h z n
iyice artt rm ve 20. yüzy la gelindi inde bütünüyle makine ile
üretilen bir sanayii dal niteli ini kazanm t r. Buldan ise bu
tekstil uygarl n n bir parças d r. lçede eski zamanlara ait birçok eser bulunmaktad r, bu eserlerin ar ivlenerek belgelenmesi
gerekmektedir. Bu müzede ayr ca aktif olarak el dokuma tezgah i letilerek sergilenen ürünlerin hangi tezgahlarda hangi artlarda üretildi inin gösterilmesi önerilebilir.
Buldan’da faaliyet gösteren i letmelerin verilecek olan
e itimler ile i letmecilik anlay geli tirilmelidir. Ayr ca Buldan
sanayinin geli mesi için, faaliyetler daha verimli hale getirilmeli,
mamul geli tirmeleri sa lanmal , bunun için de yeni AR-GE ve
ÜR-GE departmanlar na yer verilmeli, teçhizat ve donan m için
küçük ve orta ölçekli firmalara destek verilmeli, üniversite ve
sanayi i birli i sa lanmal d r. Üniversite ve sanayi kurulu lar n n
sahip oldu u imkanlar bir araya getirerek, bilimsel, ekonomik
ve teknolojik aç dan geli meye yönelik sistematik yap , üniversite-sanayi i birli i kavram n n bir aç l m olarak ifade edilebilir.
Sanayinin sahip oldu u finans ve deneyim, üniversitenin sahip
oldu u bilgi ve e itim sahibi elemanlarla bulu tu unda, ortaya
ç kacak bilimsel, teknolojik ve iktisadi faaliyetler, üniversitesanayi i birli ini gerçekle tirecektir. Söz konusu i birli inde sa lanacak ilerlemeler, her iki kesimin ilerlemesi ve geli imi üzerinde fayda sa lay c olacakt r.
El dokumas ürünler son derece emek yo undur ve çok
zor dokunur. plik al n r s ras yla e er çile halinde geldi ise çözgü
iplikleri için bobin sar l r, atk iplikleri için masuralara sarma
i lemi yap l r, çözgü çözülür, çözgü ipliklerine tek tek tahar veya
ulama i lemi yap l r, yine iplikler tek tek taraktan geçirilir ve her
atk ipli i tek tek at larak dokuma i lemi gerçekle tirilir. Dokumadaki her çözgü ve atk ipli i tek tek elden geçer ve hiçbir
elektrikli ekipman kullan lmaz. Özetle el dokuma ürünler el
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eme i göz nuru diyebilece iz türden ürünlerdir. Bu ürünlerin
ederi ise eme inin çok alt ndad r. Buldan’da el dokumas ürünlerin hak ettikleri de eri almas n sa lamal y z.
Bütün bu çözüm önerilerinin yolu e itim ve kültürden
geçmektedir. K sa vadede yap lmaya ba lanmas gereken ey
Buldan Kaymakaml , Buldan Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu önderli inde ilçedeki sivil toplum örgütlerinin de katk lar yla ilçede e itim programlar n n
haz rlanmas ve uygulanmas d r. Bu e itim programlar ba ta
tekstil ile ilgili olmakla birlikte her alanda olabilir. mkan ve tehditleri iyi analiz etmeli ve o do rultuda ilerlemeliyiz. Günümüzde art k ufku görmek yetmez, ufkun ötesini de görmek gerekmektedir.
Envanterler sayesinde uygulanan bölgede sahip olunan
üretim kapasitesi belirlenerek mevcut kaynaklar daha etkin ve
verimli kullan lmaktad r. “Buldan Tekstil Sanayii Geli imi ve
Envanter Ara t rmas ” bulgular Buldan ilçesine, Denizli kentine
ve ülkemize yararl katk lar sa layacakt r ancak bu çal ma belirli periyotlarla tekrarlanarak süreklilik kazanmal d r, kar la t rmal sonuçlar sayesinde daha sa l kl kararlar al nabilecektir.
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EKLER

ANKET ÇALI MALARINDA UYGULANAN
ÖRNEK SORULAR
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EK 1. EV NDE ÇALI ANLAR Ç N ANKET
SORULARI

1. Cinsiyetiniz
Erkek

Kad n

2. Ya n z
………………………………
3. Ö renim durumunuz
lkokul

Orta okul

Lise

Üniversite

4. Oturdu unuz mahallenin ad
……………………………
5. Evinizde hangi tezgahlar (kullan lan ve kullan lmayan durumdaki toplam) mevcuttur?
Say s
El Tezgah …………………………………………..
Jakarl kara tezgah…………………………………..
Armürlü kara tezgah ……………………………..…
Yuval kara tezgah………………………………..…
Mekanik nak makinesi…………………………….
Bilgisayarl nak makinesi………………………....
Kasnak (suzene) makinesi………………………..…
Di er………………………………………………...
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6. Hangi tezgahlar i letiyorsunuz? (aktif olarak)
Say s
El Tezgah ………………………………………..say s
Jakarl kara tezgah………………………………say s
Armürlü kara tezgah ……………………………say s
Yuval kara tezgah……………………………….say s
Mekanik nak makinesi…………………………say s
Bilgisayarl nak makinesi………………………say s
Kasnak (suzene) makinesi……………………....say s
Di er……………………………………………..say s
7. Günde ortalama kaç saat çal

yorsunuz?

………………………….................
8. Kaç y ld r bu i le u ra yorsunuz?
…………………………………….
9. Bu i ten önce hangi i le u ra yordunuz?
……………………………………..
10. Mesle inizi nereden/kimden ö rendiniz?
……………………………………..
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11. Mesleki herhangi bir e itim ald n z m ?
Evet

Hay r
Meslek lisesi (tekstil – dokuma) mezunuyum.
Milli E itim Bakanl n n açm oldu u kurslara
kat ld m.
Çe itli odalar n (dokumac lar odas /ticaret odas ) açm oldu u kurslara kat ld m.
Özel sektörün açm oldu u kurslara kat ld m.
Di er (belirtiniz)……………………………..

12. Yeti tirdi iniz elemanlar n e itim almas n
ister misiniz?
Evet

Hay r

13. Yeni ç rak yeti tiriyor musunuz?
Evet

Hay r

14. Kaç ki i ile birlikte çal

yorsunuz?

……………………………
15. imdiki ayl k geliriniz nedir?
500 TL’den az

500 TL – 1000 TL

1000 – 2000 TL

2000 TL – 3000 TL

3000 TL’den çok
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16. 5 y l önceki ayl k geliriniz nedir?
500 TL’den az

500 TL – 1000 TL

1000 – 2000 TL

2000 TL – 3000 TL

3000 TL’den çok
17. 10 y l önceki ayl k geliriniz nedir?
500 TL’den az

500 TL – 1000 TL

1000 – 2000 TL

2000 TL – 3000 TL

3000 TL’den çok
18. Geçmi y larda neler üretiyordunuz? (Dokuma yapanlar için)
Havlu……………………………………
al/Fular…………………………………
Üstlük/Pe tamal…………………………
Masa örtüsü/Ev tekstili………………….
Metre bez/Mendil……………..…………
19. Günümüzde neler üretiyorsunuz? (Dokuma
yapanlar için)
Havlu……………………………………
al/Fular…………………………………
Üstlük/Pe tamal…………………………
Masa örtüsü/Ev tekstili………………….
Metre bez/Mendil……………..…………
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20. ledi iniz ürünlerin model ya da desenlerini
kim üretiyor?
Kendim
Tasar mc ki iler
Mü teri taraf ndan isteniyor
Y llard r çal lan desenler kullan l yor
Di er (belirtiniz) ……………………….
21. Üretti iniz ürünlerin desenlerinin tasar m nda tasar mc deste i ister miydiniz?
Evet

Hay r

22. Hangi lif çe idinde iplik kullan yorsunuz?
Pamuk

Flo

pek

Di er ..…………..

23. Üretti iniz mallar n pazarlamas n nas l yap yorsunuz?
Kendimiz sat yoruz
Pazarlama irketleri arac l yla
Perakendecilere da t yoruz
Toptanc lar yoluyla
Fuarlarda mü teri ile anla arak
Ki isel temaslarla / ziyaretlerle
E-ticaret yoluyla
Di er (belirtiniz)………………………….
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24. Kar la t
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n z güçlükler nelerdir?

Kar marj n n dü ük olmas
Finansman yetersizli i
Talep yetersizli i
Pazarlama konusunda güçlükler
Ula t rma giderlerinin yüksek olmas
çilik maliyetlerinin yüksek olmas
Hammadde temininde güçlükler
Çal ma artlar n n uygunsuz olmas
Di er (belirtiniz)………………………
25. Rekabet edilebilir yönünüz hangisidir?
Ürün çe idi
Ürünün fiyat
Ürünün kalitesi
Sat sonras sunulan hizmet
Pazarlama stratejisi
Di er (belirtiniz)…………………………
26. Çal ma ko ullar n z ile ilgili a a daki tabloyu doldurur musunuz?
Çal ma
Ko ullar
Ses
I k
Havaland rma
Is tma

Hiç
Memnun
De ilim

Memnun
De ilim

Memnunu
m

Çok
Memnunum
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EK 2. SANAY DE ÇALI ANLAR Ç N ANKET
SORULARI
YER LE LG L B LG LER

Yerinin Ünvan
……………………………………………………………
Yerinizin lk Kurulu Y l
………………………………………..
De er Bak m ndan En Çok Üretti iniz Mallara
Örnek Veriniz

1) ………………………………………….
2) ………………………………………….
3) ………………………………………….
Yeriniz Bir Organize Sanayi Bölgesinde Mi Bulunuyor?
Evet

………………..

Hay r

………………..

yerinizi kim kurdu?
yerinin u anki sahibi …………………………
Aile üyelerinden biri………..………..................
Sat n al nd (devral nd )…………………………
Di er (belirtiniz).…………………………………
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1. A a daki teknoloji ve standartlar kullan yor
musunuz?
Hay r

Evet

1. Bilgisayar destekli tasar m (CAD)………..….
2. Bilgisayar destekli üretim (CAM)…..………..
3. MRP (malzeme ihtiyaç planlamas )…………
4. Toplam kalite yönetimi……..………………..
5. Tam zaman nda üretim……………………...
6. ISO 9000 kalite yönetim sistemi (onayl )..….
7. TSE belgeli üretim…………………..……….
8. Ta y c ve ürün takip sistemi…..…….……...
9. Firma içi bilgisayar a ……………………….
10.CE Standard ……..…..……………………..
11. nternet……………………..……………….
12. Fax…….…………..………………………...

2. Bulundu unuz il d

nda üretim biriminiz var

m?
Hay r

Evet

1.Yok………………………………………………
2. stanbul, Ankara, zmir benzeri metropollerde..
3.Bölgemizdeki di er illerde……………………...
4.Bölge d ndaki illerde………………………….
5. Ba ka ülkelerde………………………………...

3.

yerinizde fason üretim yap l yor mu?

Tamam fason üretim………….
K smen…………………………
Hiç yapm yorum………………

(Soru 7’ye geçiniz)
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4.
yerinizdeki y ll k fason üretiminin y ll k toplam üretim de eri içindeki pay nedir?
% ………………………………………
5. Fason üretiminizin ne kadar n yurtd
yerle ik firmalara yapmaktas n z?

ndaki

%.........................................
6. Bilinen, tan nm dünya markalar veya adlar
alt nda üretim yap l yor mu?
Evet

…………………

Hay r

…………………

(Soru 8’e geçiniz)

7. Fason üretim yapm yorsan z üretim miktar n
neye göre belirliyorsunuz?
ç talep………………………….........................
D talep………………………………………….
Stok…………………………….........................
8. Fason üretim yapt r yor musunuz?
Evet …………………

Hay r………………

9.
yerinizin 2008 y l ndaki ortalama optimal
ekonomik kapasite kullan m oran n belirtiniz.
% …………………………………………….
(Cevap %100 de ilse 10. soruya geçiniz)
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10.
yerinizin 2008 y l nda optimal ekonomik
kapasite ile çal amama nedenlerini toplam %100 olacak ekilde da t n z.
Hammadde yetersizli i %…………………
Yerli hammadde %……………………………
thal hammadde %…………………………….
çilerle ilgili meseleler %…………………
çi ücretleri %……………………………........
Grev, lokavt vb. %…………………………….
Kalifiye i çi temininde güçlük %………….......
Mali imkans zl klar %……………………..
Kredi temininde güçlük %…………………….
Kredi maliyetlerinin yüksekli i %…………….
Alacak tahsilat ndaki zorluk %……………….
Talep yetersizli i %……………………….
ç pazarda %………………….………………
D pazarda %……………………………......
Enerji yetersizli i %……………………....
Elektrik%………………….………………….
Mazot, motorin %……………………………
Kömür %……………………………………..
Tüp ve sanayi gaz %…………………………
Fuel-oil %…………………………………….
Mevsimlik çal ma %…………………….
Di er%………………………………………
Toplam % 100 olacakt r.
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11.

çileriniz herhangi bir sendikaya ba l m ?

Evet ……………

Hay r…………

12.
yerinizde üretim a amas nda ta eron i çi
kullan l yor mu?
Evet ………………

Hay r……………

13.
yerinizde herhangi bir hizmet içi e itim
program yap ld ise a a daki yollardan hangileri ile
gerçekle tirildi?
Üniversite..........................................................
Özel kurulu lar…………………………………..
KOSGEB…………………………………….......
yerimiz taraf ndan…………….........................
Yat r m bankalar ………………………………...
Makine ald m z i yeri taraf ndan………….......
Di er kamu kurulu lar …………………………..
Yap lmad ………………………………...……....
14. 2008 y l nda üretimde kulland n z hammaddeyi nereden sa lad n z? (% olarak belirtiniz)
Kamu ktisadi Te ekküllerden (Yerli) %…………………
Özel sektör i yerlerinden (yerli) %……………………….
ç piyasadan(ithal) %.....................................................
Kendimiz ithal ediyoruz %.............................................
Kendi i yerimizden %....................................................
Di er %.........................................................................
Toplam %100 olacakt r.
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15. 2008 y l nda yurtiçinden ald n z ana girdilerinizin önemli bölümünü hangi illerden sat n ald n z?
1.……………………… %...........................................
2………………………. %............................................
3.……………………… %............................................
4………………………. %............................................
5. Di er iller…………... %.................................
16. Soru 15’te en büyük paya sahip ilin tercih
nedenleri nelerdir?
Fiyat n n ucuz olmas …..……..…………………
Ödeme kolayl ………….………………………
Kaliteli olmas ………………..…………………..
Ula t rma maliyetlerinin dü ük olmas ……........
Ki isel ili kiler……………..……………………..
Ba ka yerde üretiminin olmamas …...………..
Di er………..…………………………………….
17. 2000-2008 döneminde ürünlerinizi pazarlarken tan t m faaliyetinde bulundunuz mu?
Evet ……………………
Hay r…………………..

(Soru 19’a geçiniz.)

18. 2000-2008 döneminde ürünlerinizi pazarlarken tan t m faaliyetlerinizi hangi yollarla yapt n z?
Firma bro ürleri………………………………….
Ürün numuneleri ………..………………………
Toptanc ve perakendecilerde sat özendirme...
Bas n yay n yoluyla reklam ………...…………..
Yurt içi ticari fuarlar…………..………………….
Yurt d ticari fuarlar …………...……………….
Di er ……..……………………………………..
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19. 2008 y l nda üretti iniz mallardan ihracat
yapt n z m ?
Evet …………………..
Hay r………………….

(Soru 22’ye geçiniz.)

20. 2008 y l nda ürünlerinizi nas l ihraç ettiniz?
yerinizce ……………….....................………..
Ba l bulundu unuz holding veya
irketler grubu arac l yla ……………..………..
Sektörel D Ticaret irketi arac l

ile..………..

Yabanc D Ticaret irketi arac l

ile…………

Yurt d nda Türklerin yönetti i
D Ticaret irketi arac l ile …………. ……….
Yurt içindeki ba ka bir firma arac l

ile ……….

Di er ……………………..………………………
21. 2008 y l nda üretti iniz mallardan yapt n z
toplam ihracat n, ayn y lda üretti iniz mallardan yapt n z toplam sat lar n z içindeki pay nedir?
% …………………………………………….
22. 2008 y l nda üretti iniz mallar n yurt içi sat n nas l yapt n z? (Size uygun olanlar önem s ras na
göre 1’den ba layarak s ralay n z.)
Kendimiz sat yoruz……………………………..
Pazarlama irketleri arac l yla………………...
Perakendecilere da t yoruz…………………….
Toptanc lar yoluyla……………………………..
Fuarlarda mü teri ile anla arak…………………
Ki isel temaslarla / ziyaretlerle………………...
E-ticaret yoluyla………………………………..
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23. 2008 y l ndaki yurt içi vadeli sat lar n z n
toplam sat lar n z içindeki oran nedir?
% 1 – 20

% 21 – 40

% 41 – 60

% 61 – 80

%81 – 100

Hiç vadeli sat m z yok
24.
yerinizi hangi aç lardan yurt içi ve yurt d
piyasalarda rekabet edilebilir buluyorsunuz?
Yurt içi
Evet Hay r

Yurt d
Evet Hay r

1.Pazarlama stratejisi………….
2.Ürün çe idi…………………..
3.Ürünün fiyat ………………...
4.Ürünün kalitesi………………
5.Sat sonras sunulan hizmet..
6.Organizasyon yap s …………
7.Nitelikli i gücü………………

25.
yerinizde a a daki ara t rma faaliyetlerinden hangileri yap lmakta ya da yapt r lmaktad r?
Fizibilite…….….…………………………………
Kalite kontrol….………….………………………
Tahmin, projeksiyon, model çal mas ….……..
Di er (belirtiniz)………………………………….
Hiçbiri ……………………………………………
26.
yerinizde düzenli AR-GE – ÜR-GE faaliyetinde bulunan ayr bir biriminiz var m ?
Evet ……………

Hay r…………...……
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27.
yerinizde AR-GE, ÜR-GE faaliyetlerinden
hangileri yap lmakta veya yapt r lmaktad r?
Temel ara t rma………………………….
Uygulamal ara t rma……………………
Deneysel geli tirme………………………
AR-GE çal malar yapt r lmamaktad r…

(Soru 30’a geçiniz.)

28. Üretim sürecinde yukar daki AR-GE, ÜR-GE
hizmetlerinden yararland iseniz bu hizmeti nereden
sa lad n z?
yerimizdeki AR-GE – ÜR-GE biriminden…...
Üniversiteler……………………………………...
KOSBEB…….……………………………………
Di er Kamu Kurulu lar …….……………………
Meslek Odalar …………….……………………..
Özel Kurulu lar…….……………………………..
Di er (belirtiniz)……….…………………………
29. AR-GE , ÜR-GE harcamalar n n toplam harcamalar içerisindeki pay nedir?
% 0 – 20

% 21 – 40

% 61 – 80

%81 – 100

% 41 – 60

30. Üretim ile ilgili yenilik ve geli meleri takip
ediyor musunuz?
Evet ……………………
Hay r…………………..

(Soru 33’e geçiniz.)
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31. Üretim ile ilgili yenilik ve geli meleri nas l
takip ediyorsunuz? (Uygun olanlar i aretleyiniz.)
Ülke içindeki fuarlar takip ediyorum…………...
Ülke d ndaki fuarlar takip ediyorum………….
Ürünlerimizle ilgili yay n ve kataloglar
takip ediyorum…………………………………..
TÜB TAK, KOSGEB, MPM, TSE vb.
kurulu larla i birli i yap yorum………………….
Ayn sektörde çal an di er
i yerlerinin tecrübelerinden yararlan yorum……
Üniversite…………………………………………
Di er (belirtiniz)………………………………….
32. 2000 – 2008 y llar aras nda yenilik çal malar ndan hangilerini yapt n z?
Yenilik çal malar nda bulunmad m ……………
Mevcut ürün geli tirme, iyile tirme ve
kalite art r m …………………………………….
Ürün çe itlendirme ………………………………
Ürünlerin taklit edilmesi…………………………
Yabanc ürünlerin Türkiye ko ullar na
uyarlanmas ………………………………………
Yeni ürün tasar m ……...……………………….
Yerli ve yabanc firmalar taraf ndan
kullan lan üretim teknolojilerinin
uyarlanmas ………………………………………
Özgün yeni bir üretim teknolojisi
geli tirme ………………………….....................
Organizasyonda yeniden yap lanma……………
Di er (belirtiniz) …………………………………
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33. Patent için ba vuruda bulundu iseniz türünü
belirtiniz?
Ba vurmad m………...…………………
Ürün patenti…….……………………….
Endüstriyel tasar m tescili……..………..
Faydal model bilgisi……………….......
34. Patent için neden ba vurmad n z?
Patent al nmas i im için önemli de ildi…..........
Gizli tutmak istedi imiz için…….……………….
Patent süreci uzun oldu u için.…………………
Di er……………………………………………..
35. lk yat r m ve sonraki yat r mlar için finansman ihtiyac nas l kar land ?
lk
yat r m
Kendi kaynaklar m zdan…………………
Kamu bankas kredileri…………………..
Özel banka kredileri……………………...
Özel finans kurumlar ………….…………
Tahvil ihrac ………………………….…..
Halka hisse senedi ihrac ……...…………
Di er (belirtiniz)…………………………..

Sonraki
yat r mlar
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36. 2008 y l nda finansman ihtiyaçlar n z nereden kar lad n z ve daha sonraki y llar için nereden karlamay dü ünüyorsunuz?
2008

2009 ve
sonras

Kendi kaynaklar m zdan……………….
Halk Bankas …………………………...
Eximbank……………………………….
T. Kalk nma Bankas T. S nai Kalk nma Bankas …………….
Kamu kurumlar ………………………..
Özel bankalar…………………………..
Özel finans kurumlar …………………..
Sermaye piyasalar ndan fon temini…..
Aile veya yak nlardan al nan borç……
Yöre esnaf ndan uygun ko ullu kaynak
Yöresel ah slardan faiz kar l borç…
Yurt d ndaki vatanda lardan
sa lanan uygun ko ullu kaynak……….
Di er (belirtiniz)………………………..
37. Son y llarda daha fazla kredi kullanmaman z n veya hiç kullanmaman z n nedenleri nelerdir?
Kredi maliyetlerinin yüksek olu u……………………..
Kredi teminat ko ullar n n a rl ……………………..
Formalitenin çok olmas ……………………………….
Bankalar n seçici davranmas ………………………….
Kredilerin yetersizli i……………………………………
Kredi veren kurulu lar n ube say s n n yetersizli i…...
Di er (belirtiniz)………………………………………...
38. Yat r mlar n z n finansman nda leasing (finansal kiralama) yöntemine ba vurdunuz mu?
Evet …………………

Hay r………………
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39.

yeriniz te vik ald m ?

Evet …………………

Hay r………………

40. Te viklerden yararlanmaman z n nedenleri
nelerdir?
Bilgim yok……………………………………………………
Aranan ko ullar sa layam yorum……………………..……
Bürokratik i lemlerin çok fazla olmas ………………………
Ko ullar yerine getiriyorum ancak te vik alam yorum........
Di er (belirtiniz)……………………………………………...
41. Bu ilçedeki yat r mlar n za ili kin olarak karla t n z en önemli sorunlar nelerdir?
Hammadde teminindeki güçlükler……………………..
Yöreye verilen te viklerin yetersizli i…………………..
Alt yap yetersizli i………………………………………
Pazarlama konusundaki güçlükler……………………..
Ula t rma giderlerinin yüksek olmas …………………..
çilik maliyetlerinin yüksek olmas …………………….
Kalifiye eleman eksikli i………………………………..
Yerel talep eksikli i……………………………………..
Yat r m ve finansman dan manl k hizmetlerinin
yetersiz olmas …………………………………………..
Yan sanayinin yetersizli i…………………….…………
Finansman yetersizli i…………………………………..
H zl teknolojik de i im…………………………………
Di er (belirtiniz)…………………………………………
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