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Bossa T.A.Ş. olarak 2005 yılından beri Yalın 6 Sigma sistemini uygulamaktayız. 2008 yılından
beri de sendikamız -Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası- desteğiyle eğitimler almak yoluyla
sistemi devam ettirmekteyiz.
2005’ ten bu yana 120’ den fazla proje tamamladık ve 10 milyon TL’ nin üzerinde getiri elde
ettik. Artan maliyetler ve artan oyuncu sayısı sebebiyle rekabetin her geçen gün daha da arttığı dünya
tekstil sektöründe hem maliyetleri yönetebilmek ve azaltmak hem de müşteri memnuniyetini
sağlayabilmek hiç kolay değildir. İşte bu noktada Yalın 6 Sigma hem yönetimsel anlamda hem de
teknik anlamda çok güzel bir sistem olarak kendini göstermektedir. Bu sistem sayesinde
iyileştirdiğimiz her proses, bize hem finansal olarak hesaplayabildiğimiz hem de finansal olarak
hesaplayamadığımız, müşteri memnuniyetinin artması gibi, kazanımlar sağlamaktadır.
Sistemi sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmek için ise özellikle proje liderlerinin ve onların
ekiplerinin çok iyi motive edilmesi gerekmektedir. Sendikamızın gerçekleştirdiği 1. Yalın 6 Sigma Proje
Yarışması ve akabinde dereceye girenlere dağıtılan ödüller herkes için önemli bir motivasyon unsuru
olmuştur. Paris seyahati de bu ödüllerin içerisinde ayrı bir yere sahiptir. Hem seyahate katılan tüm
arkadaşlar için güzel bir anı olmuş hem de üretim sürecinde çaba harcadıkları ürünlerin pazara ne
şekilde sunulduğunu görebilmeleri sağlanmıştır. Fuara katılan ne kadar çok firma olduğunu görmeleri
ise sektördeki rekabeti canlı olarak yaşamalarını ve işlerini geliştirmek için sürekli çaba göstermeleri
gerektiğini daha iyi anlamalarını sağlamıştır.
Öte yandan PV fuarına katılım, seyahate katılamayan arkadaşlar için de önemli bir
motivasyon unsuru olup, proje çalışmalarına daha sıkı sarılmaları sağlanmış olacaktır.
Bossa olarak, sağlanan bu imkandan ötürü sendikamıza çok teşekkür ederiz.
6 Sigma Uzman Kara Kuşak
Bossa T.A.Ş. Endüstri Projeleri Şefi
İ.Hakan KARAÇİZMELİ
NOT: Seyahate katılan arkadaşlarımızdan bir kısmının düşünceleri ve birkaç fotoğraf aşağıda
paylaşılmıştır.

Bossa Dış Giyim İşletmeleri, İşletme Müdürü
Burak PAK
Şirketimizde 9. yılına giren altı sigma uygulamalarının, bu yıl Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri
Sendikasının da konuya, belirgin olarak desteğini göstermesi sonucu ödüllendirilmesi ve ekiplerin tam
katılımla Paris PV fuarına davet edilmesi, her şeyden önce bu konuya olan dikkati ve inancı
pekiştirmeyi başardığını düşünüyorum. Daha önce benzer fuarları ziyaret etmiş arkadaşların yanında,
belki ilk yurt dışı ziyaretini bu vesileyle yapmış arkadaşların da olması, bu konuya her çalışan
kademesinde farklı bir önem verilmesini sağlayacaktır.
Program ilk günden son güne kadar gayet iyi düşünülmüş. Bu gezinin hem teknik hem kültürel
anlamda katılımcıları tatmin ettiği inancındayım.
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2015 ilkbahar yaz koleksiyonlarının tanıtıldığı PV, özellikle Avrupa’ ya ihracat yapan yapan
üreticiler için hayati önemini devam ettirmektedir. Türk tekstil sanayicilerinin temsil gücü de fuar
girişinden başlamak üzere, fuar alanındaki tanıdık stand sayısıyla ve trend alanlarındaki tanıdık Türk
firmalarıyla kendisini hissettirmektedir. Bu noktada daha önce farklı ülkelerde edindiğim izlenimlere
de dayanarak, Türk Tekstil Sanayisinin Avrupalı tüketicilerde, belki diğer hiçbir sektörün yaratamadığı
kalite algısını yarattığını gururla söyleyebilirim.
Programın 2. akşamında yapılan konuşmada da belirtildiği üzere, özellikle son yıllarda
verimlilik üzerine yapılan sistematik çalışmalar da gelinen bu noktaya küçümsenemeyecek bir katkı
yapmaktadır. Hem fuardaki izlenimlere hem de zaten günlük iş hayatımızda yaşanan gelişmelere
dayanarak, özellikle Avrupa’ daki perakendecilerin, büyük markaların standart ve uzun metrajlı kumaş
talebinden uzaklaşıp, daha özellikli, yenilikçi ve daha zor üretilebilir kumaşlara yönelmeye başladığını
söyleyebilirim. Bunun yanında iklim değişikliğinin belki bir etkisi olarak, koleksiyonlardaki doğal elyaf
kullanımının daha fazla arttığını ve bununla beraber doğal görüntünün (yıkamalı kumaşlar, üç boyutlu
kumaşlar) ön plana çıktığını düşünüyorum. Özellikle hem fuar alanında hem de gezinin genelinde
formal giyim yerine daha spor ve rahat giyim tarzının belirgin bir şekilde öne çıktığını söyleyebilirim.
Bu genel perspektiften yola çıkarak, Avrupa’ nın ana tedarikçisi konumuna gelen Türk
üreticiler için de üretimin karakterinin değişmeye zorlanacağı açıktır. Bu sektörde artık daha yetenekli
makinelerin ve iyi yetişmiş insanların katkılarına ihtiyacın artacağını düşünüyorum. Daha zor ve kısa
metrajlı işler, daha çabuk değişen vitrinler, daha kişiye özel ve rahat kumaşlar üretim hayatımızın bir
rutini olacak gibi görünmektedir.
Tabii sonuç olarak, bu talebi karşılarken dünyada özellikle iklim, çevre ve içilebilir su
konularında yaşanan değişimler sektörümüzün üzerinde artan baskılarını hissettirecektir. Burada
bizlere daha az maliyetli, daha verimli üretim yöntemlerini bulmak ve geliştirmek gibi bir görev
düşüyor. Altı sigmanın da bu konuda çok iyi bir yardımcı olduğunu düşünüyorum.
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Bossa Gömleklik İşletmeleri, İşletme Müdürü
Erhan TATAR
Bu Fuara, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasının davetlisi olarak, 1. Yalın Altı Sigma
Proje Yarışmasında aldığımız derecelere istinaden katıldık.
1996 yılından bu yana BOSSA’ da çalışıyor olmama rağmen, bugüne kadar PV Fuarlarına
katılma imkânım olmamıştı. Açıkça belirtmeliyim ki; tekstil çalışma hayatımın başından beri
koleksiyon çalışmaları için harcanan emeğe ve paraya hep şüpheyle bakmışımdır. Her zaman
kafamda; “Bu kadar masraf ve yeni çalışma yerine, mevcut birikimlerimizden faydalanarak, eski
çalışmalarımız arasından derleme yaparak, ufak-tefek ilavelerle, yabancı tasarımcılara ihtiyaç
duymadan, kendi imkânlarımızla koleksiyon çıkaramaz mıyız?“ sorusu olmuştur. Bu fuar ziyaretimiz
neticesinde, bu fikrimin düşündüğüm kadar kolay uygulanabilir olmadığını anladım. Çünkü
standlarımızı ziyaret eden müşterilerin gerçekten çok bilinçli olarak “farklı, yeni, moda, trend” kumaş
arayışı içerisinde oldukları belliydi. Ayrıca Trend Alanları’ nda sergilenen tasarımlar; gerçekten her
zaman yeni ürünler ortaya koymak gerektiğini aksi takdirde müşterilerin ilgisini çekmenin çok zor
olacağını, hatta mevcut müşterileri bile kaybetme riski olacağı düşüncesini uyandırmıştır.
Ziyaretimiz süresince standımızın çok kalabalık olması, müşterilerin koleksiyonumuza olan
yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etmiştir.
Diğer belirtmek istediğim bir husus; ziyaretimiz esnasında bizimle birlikte olan mavi yakalı
personelimizin fuara olan ilgisi, emeklerinin neticesini görmekten dolayı yaşadıkları mutluluk ve
motivasyon artışının fabrikamız için bir kazanç olduğudur. Koleksiyon üretim&tasarım sürecinde
çalışmış 1 veya 2 mavi yakalı personelimizin, bu tür organizasyonlara uzmanı veya şefi ile birlikte dahil
edilmesi, çalışanlarımızın için bir teşvik olacaktır. Bu tür katılımlar çalışanlarımızın aidiyet duygusunu
geliştirecek, motivasyonlarını arttıracak ve işlerimize olumlu yansıyacaktır.
Bossa Gömleklik İşletmeleri, İplik Boya &Terbiye Şefi
Süleyman ÖZKOCAGİL
Üretim şefi olarak, ilk kez katıldığım Premier Vision fuarı gerçekten etkileyiciydi. Fuarda Bossa
Gömleklik İşletmeleri’ nin standına olan talep oldukça fazlaydı ve yorucu bir süreçti. İplik boya ve
terbiye şefi olarak verdiğimiz emeklerin bu kadar güzel şekilde sergilendiğini ve bu kadar beğeni
kazandığını görmek benim için ayrıca mutluluk verici olmuştur. Bunun dışında standımızı ziyaret eden
kişiler ile sohbetlerimde Gömleklik koleksiyonunu gerçekten beğendiklerini ve her yıl mutlaka buraya
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uğramadan geçmediklerini bildirdiler. Arkadaşlardan aldığım izlenim ise bu yıl oldukça büyük bir
rağbet gördüğümüz şeklindeydi. Orada olduğumuz süre boyunca devamlı standımız misafirler ile
doldu. Üretim şefi olarak bu sürecin bir parçası olduğum için çok mutluyum.
Bir firma çalışanı olarak diğer standlara girme durumumuz olmadığı için yaptığımız işi
karşılaştıramadık. Ancak büyüklüğümüzü, standımızı ziyaret eden ve bilgiler alan dünyanın birçok
ülkesinden gelmiş kişilerin fazlalığından ve yorumlarından almaktayım.
Terbiye İşletmesi olarak projemiz ile beraber 1 müdür, 1 şef, 2 uzman ve 3 Teknisyen bu
organizasyona katılmıştır. Hayatlarında belki ilk kez uçağa binen kişilere Paris gibi bir şehri gezdirmek
ve tanıtmak bununla birlikte yaptıkları işin sonucunu (meyvesini) fuarda birebir yaşatmak beni
oldukça gururlandırmıştır. Bu konuda destekleri için Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’ na
teşekkürü bir borç bilirim.
Türkiye’ye adım atar atmaz yeni projeler yapma, maliyet ve verimliliklere dikkat etmenin
önemini anlama açısından bu fuar, mühendis ve teknisyen arkadaşlar için gayet faydalı olmuştur. Fuar
sayesinde işe ve işletmeye bağlılık artmış, farkındalık yaratılmıştır.
Bossa Gömleklik İşletmeleri, Terbiye Uzmanı
Nevruz ÖZAKIN
Proje sonunda kazanmış olduğumuz Paris gezisi ve fuar organizasyonu Bossa Gömleklik
İşletmeleri terbiye ekibi açısından her açıdan olumlu geçmiştir. Özellikle fuar da kendi standlarımızı
gezerken kendi emeğimizi görmek bizi ayrıca mutlu etmiş ve sevindirmiştir. Ekip olarak fuarda
çalışılan işleri analiz edebilmek, koleksiyonların çeşitliliği ve müşteri beklentilerini ilk ağızdan
dinleyebilmek bakış açımıza da olumlu yönde katkı sağlamıştır.
Gezi, sendikanın seçmiş olduğu tur organizasyonu tarafından gerçekleştirilmiştir.
Organizasyon bir program dahilinde gerçekleşmiştir. İlk gün uçaktan indikten sonra program Paris
turuyla başlamış bir rehber tarafından Paris’ in etnik yapısı, kültürü ve tarihi yapısı anlatılmıştır.
Ardından otele geçilmiş ve akşam yemeği organize edilmiştir. İkinci gün sabah erkenden fuar alanına
geçilmiştir. Fuar alanında kendi standlarımız ziyaret edilmiş ve fuar alanı gezilmiştir. Bossa Gömleklik,
Dış giyim ve Spor giyim standlarımızda ki koleksiyon kumaşları, özellikle Bossa Gömleklik ekibi olarak
gömleklik işlerimizin koleksiyon durumu, müşterilerin istekleri, fiyatlarda ki beklentileri, istenilen
özellikler teknik bir gözle takip edilmeye çalışılmıştır. Fuar sonrası otele geçilmiş Türkiye Tekstil
Sanayii İşverenleri Sendikasının düzenlediği gala yemeğine katılım gerçekleştirilmiştir. Üçüncü gün
otelden ayrılacağımız vakite kadar Paris merkez gezilmiştir. Akşam saatlerinde ise Paris gezisi sona
ermiş Türkiye’ ye geri dönülmüştür.
Tur, program olarak güzel geçmiştir yalnız süre olarak birkaç gün daha uzun olabilirdi. O
zaman daha verimli vakit geçirilebilirdi. Projelerle birlikte böyle yarışmaların da devam etmesi
gerektiğini düşünmekteyiz. Projelerin sonunda bu şekilde desteklerin, gezilerin ve ödüllerin olmasının
her ekibi daha fazla motive edeceğine inanmaktayız.
Böyle bir imkanı bizlere sağladığı için sendikamıza, emeğimizin karşılığını görerek; hak etmiş
olduğumuz bu gezide bize yardımcı olan tüm sendika ve organizasyon şirketi ekibine, ayrıca şirketteki
çalışmalarımızda bize hep destek olan ve teşvik eden amirlerimize teşekkür ederiz.
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Bossa Gömleklik İşletmeleri, Proses Geliştirme Uzmanı
İbrahim Gökhan YURDAKUL
Yurt dışında bir şehir turu ve Fuar programı için düşünüldüğünde oldukça kısa bir zaman olan
2 gece 3 günlük seyahatimizi sendika ekibi ile tur şirketi, seri ve verimli bir organizasyon ile oldukça iyi
programlamıştı. Kaldığımız otelin merkezi bir yerde olması gayet iyi bir seçimdi.
İlk kez PV’ ye gitmiş birisi olarak geçmişle kıyaslayamasam da Bossa standlarındaki yoğunluk
ve ilgi bizlerin gururlanmasına sebep oldu. Ür-ge ile birlikte yapmış olduğum koleksiyon çalışmalarının
sonuçlarını, beğenildiğini görmek mutluluk vericiydi.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’ na, bizlere imkân sağlayarak bu önemli eğitimi
aldırdığı için çok teşekkür ediyorum. Almış olduğumuz Yalın Altı Sigma eğitiminin en büyük ödülü
kuşkusuz projenin başarılı bir şekilde sonuçlanıp, firmamıza katkı sağlaması olacaktır. Böyle güzel bir
yarışma formatı ve bu gibi ödüller ile teşvik edilmesinin ise katılımı ve hevesi artıracağı da kesindir.
Bossa Gömleklik İşletmeleri, Terbiye Teknisyenleri
Mehmet ALTIN, Süleyman KAYA ve Adem GEDİK
Bizim için çok güzel ve farklı bir tecrübe oldu. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz ve özenle takip
ettiğimiz ve takip etmekte olduğumuz koleksiyon gömlekliklerinin kalitesini fuarda görme imkanı
bulduk ve çok memnun olduk. Ayrıca dünyaca ünlü alışveriş merkezlerinde bizim müşterilerimizin
stantlarında ürettiğimiz kumaşların mamül halini görmek bizleri son derece gururlandırmıştır. Bu
imkanı sağladıkları için Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’ na teşekkürlerimizi sunarız.
Bundan sonraki çalışmalarımız, proje liderlerimiz yoluyla çalışma mantığını öğrendiğimiz yalın altı
sigma bakışıyla, daha verimli, daha yenilikçi olacaktır. Böyle bir organizasyonun yapılması bizleri
onurlandırmış ve daha yenilikçi düşünce ve çalışmalara sevk etmiştir.
Bossa Denim&Spor Giyim İşletmeleri, İplik İşletmesi Teknisyeni
Bayram ÇELİKEL
İplik işletmesinde çalıştığım için iplik aşamasından sonra ürünümüzün son halini hiç
görmemiştim. Sadece hata numunelerini incelemek için bize gönderilen kumaş halini görürdüm. Fuar
alanında ürünümüzün son halini ayrıca dünyaca ünlü moda şehri Paris’ i de görmek gurur vericiydi.

İlk defa yurtdışına çıktığım bu seyahatten ötürü, bizlerle ilgilenen turizm şirketi rehberlerine
ve sendikamız yetkililerine çok teşekkür ederim.

5

