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Yukarıda bahsedilen risklerin ortadan kaldırılması ya da işletmedeki zararlarının azaltılması hem 
üretim kalitesi, hem de çalışanların ve iş yerinin güvenliği açısından zorunludur.  

ROTASYON BASKI MAKİNESİNDE PİGMENT BOYARMADDE İLE BASKIDA İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Tekstil baskı işletmelerinde sözü edilen risklerin önlenmesi hayati derecede önem arz etmektedir. İş 
sağlığı ve güvenliğine uygun kriterlerde üretim yapılmaması durumunda her bir risk potansiyel bir iş 
kazası ve hatta can kaybı anlamına gelmektedir. Bu tehlike kaynakları tek başlarına çok büyük iş 
kazalarına neden olabileceği gibi, tetikleyici ve istenmeyen zincirleme kazaların olmasına da neden 
olabilmektedir.  

Risklerin ortadan kaldırılması amacıyla alınacak tedbirlerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve güvenli 
bir üretim yapmak amacıyla Şekil 2’ de verilen adımları takip etmekte fayda vardır [2, 3, 6].  

 

 
Şekil 2. Güvenli Üretim İçin Uygulanması Gereken Adımlar [5]  

Risk yönetimi, risklerin saptanmasını ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Risk kaynağının tamamen 
ortadan kaldırılması, işçi ve çalıştığı ortam, yaptığı iş ve kullandığı makine arasındaki uyumun 
sağlanması güvenli bir üretim için önemlidir. Teknolojik gelişmeleri takip ederek daha az zararlı 
kimyasalların tercih edilmesi ya da daha az tehlikeli makinelerin kullanılması yerinde olacaktır. 
Makine ve teçhizatlara uygun koruma donanımlarının eklenmesi ve çalışanların koruyucu ekipmanlar 
kullanması da en önemli faktörlerden biridir. İş sağlığı ve güvenliği hakkında yapılan düzenli 
eğitimlerle de çalışanların bu konudaki bilgileri pekiştirilmelidir. Tekstil baskı işletmelerinde iş sağlığı 
ve güvenliği kriterlerine uygun bir üretim yapmak amacıyla alınması öngörülen tedbirler aşağıda 
sıralanmıştır [3, 4, 6]. 

Kimyasal Madde Kaynaklı Riskler İçin Tedbirler 

İşlemler sırasında kullanılan tüm kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formları (MSDS), kolay 
ulaşılabilir bir yerde bulunmalı ve anlaşılabilir bir dilde yazılmış olmalıdır. Toz haldeki 
boyarmaddeler yerine sıvı ya da macun formundaki boyarmaddeler tercih edilmelidir. İnsan sağlığı 
açısından tehlike oluşturan baskı kimyasalları yerine daha az tehlikeli baskı kimyasalları seçilmeli; 
formaldehit içeren binderler, kıvamlaştırıcılar ve melamin-formaldehit kondenzasyon ürünleri içeren 
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fiksatörler kullanılmamalı ya da en az formaldehit içerenler tercih edilmelidir. Baskı kimyasallarının 
uçucu özellikte olması durumunda ortamda vakum özelliği bulunan çeker ocak veya davlumbaz 
sistemi bulunmalıdır. Formik asit gibi kimyasalları kullanarak lak sökümü yapmak yerine lak 
soldurma makineleri kullanılmalıdır. Baskı işleminde kullanılan tüm kimyasalların üzerinde saklama 
koşulları ve hangi ölçüde tehlikeli olduğunu gösteren etiketler olmalıdır. Baskı kimyasallarının 
taşınması dikkatle yapılmalı, kimyasallar uygun ortamda ve uygun şekilde depolanmalıdır. Kimyasal 
maddelerle çalışırken mutlaka eldiven, maske ve gerekirse gözlük gibi uygun kişisel koruyucular 
kullanılmalıdır. Baskı işletmesindeki kullanım tarihi geçmiş olan baskı kimyasalları uygun 
şekilde toplanmalı ve bertaraf edilmelidir. 
Fiziksel Riskler İçin Tedbirler 

Desen hazırlık kısmında kullanılan masa ve sandalye gibi ekipmanlar ergonomik olarak tasarlanmış 
olmalıdır. Desen daireleri uygun şekilde aydınlatılmalı, ortam sıcaklığı ve havalandırma ortam 
konforunu bozmayacak şekilde ayarlanmış olmalıdır. Rotasyon şablonlarının ve rakle gibi diğer baskı 
ekipmanlarının taşınması dikkatle yapılmalı, kullanılmadıkları zamanlarda yaralanmalara izin 
vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Kumaş dokları fork-lift kullanılarak taşınmalı ve elektrikle 
çalışan fork-liftler kullanılmalıdır. Elle taşınmayacak kadar ağır olan malzemeler ya da makine 
parçaları, taşıyıcı ekipmanlar kullanılarak taşınmalıdır. Baskı makinelerinden ve diğer donanımlardan 
kaynaklanan gürültü düzeyinin insan sağlığını ve çalışma koşullarını etkilemeyecek düzeyde olmasına 
dikkat edilmelidir.  

Termal Kaynaklı Riskler, Patlama ve Yangınlar İçin Tedbirler 

Parlayıcı ve patlayıcı özellikteki baskı kimyasalları ile çalışılıyorsa, bu kimyasallar ayrı yerlerde ve 
saklama koşullarına uygun şekilde muhafaza edilmelidir. İşletme ve depolardaki havalandırma 
sistemleri düzgün ve etkili şekilde çalışmalıdır. Kompresörlerin patlama riski bulunduğundan 
işletmeden ayrı bir bölgede muhafaza edilmelidir. İşletme içerisinde kesinlikle sigara içilmemelidir. 
Sıcak yüzey veya sıcak ortamlarda gerekli uyarı işaretleri olmalı, işçiler bu ortamlara dikkatle ve 
koruyucu tedbirlerle yaklaşmalıdır. Herhangi bir patlama ya da yangın durumunda acil çıkış kapılarını 
gösterecek olan levhalar asılmalı ve bu levhalar ışıkla aydınlatılmalı, acil çıkış kapılarına giden 
yollarda ulaşımı zorlaştıracak bir engel bulunmamalıdır. Baskı işletmesinin tamamında, belirlenen 
noktalarda yangın söndürücüler bulunmalı, bu yangın söndürücülerin basınçları düzenli olarak kontrol 
edilmeli ve gerekirse yenilenmelidir. Zaman zaman yangın tatbikatları yapılmalı, çalışanlar ilk yardım 
konusunda eğitilmelidir. İşletmedeki belirli bölgelerde sedye, ilk yardım çantası ve duş bulunmalıdır. 

Makine Kaynaklı Riskler İçin Tedbirler  

Bütün baskı makineleri üzerinde uyarıcı işaretler bulunmalıdır. Makine koruyucuları sökülmemeli ve 
gerekli yerlerde mutlaka makine koruyucusu bulunmalıdır. Tüm makinelerin ve aksamlarının 
periyodik kontrolleri yapılarak bakımları aksatılmamalıdır. Kesici veya delici özellikteki baskı 
aparatları veya makine parçaları, koruyucu içerisinde muhafaza edilmelidir. Makinelerdeki kayış 
kasnak mekanizmaları ve açık dişliler koruyucu kısım içerisine alınmış olmalıdır. Baskı makineleri 
üzerindeki acil durum butonları, ulaşılması kolay bir yerde ve aktif halde olmalıdır. Baskı makineleri 
ve yardımcı aparatlarını satın alırken, CE işareti olanlar tercih edilmelidir. Kumaşların birleştirilmesi 
için kullanılan dikiş makinelerinde makine koruyucuları ya da siperlikler bulunmalı, iğnelerin kırılıp 
sıçraması ya da ele batması gibi tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır. UV ışığı olan yerlerde ışığın 
dışarı sızması engellenmeli ve gerekiyorsa kişisel koruyucu kullanılmalıdır. Bozuk ya da kullanılamaz 
haldeki baskı makineleri ve makine aparatları ile diğer tüm atıklar uygun şekilde toplanmalı ve 
bertaraf edilmelidir. 

Elektrik ve Ortam Kaynaklı Riskler İçin Tedbirler 

İşletmedeki bütün prizler topraklanmış olmalıdır. Baskı işletmesindeki tüm makinelerde ve diğer 
elektrikli cihazlarda açık uçlu, yıpranmış ve hasarlı elektrik kabloları kullanılmamalıdır. Elektrik 
kontrol panosu kolay ulaşılabilir bir yerde olmalı, acil bir durumda tüm elektrik enerjisi kolayca 
kesilebilmelidir. Elektrik panolarının önünde lastik ya da kauçuk kullanarak yalıtım sağlanmış olmalı, 
özellikle bu kısımların ıslak olmamasına dikkat edilmelidir. Yük asansörleri sadece yük taşıma 



 
 

amacıyla kullanılmalı, işçiler yük asansörlerini kullanmamalıdır. İşletmedeki kapılar dış tarafa doğru 
açılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Merdivenlerde korkulukların yüksekliği düşmeyi 
engelleyecek şekilde ayarlanmış olmalı, merdivenler işaretlerle gösterilmelidir. İşletmenin temizliği 
düzenli olarak yapılmalı, tuvalaetlerin temizliğine çok dikkat edilmeli, işletme zemini kaygan 
olmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 

İşçi Kaynaklı Riskler İçin Tedbirler 

Düzenli olarak yapılan eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışanlar 
bilgilendirilmelidir. Başta işçiler olmak üzere tüm çalışanlar güvenlik kurallarına uymalı ve kişişel 
koruyucu kullanılması gereken durumlarda mutlaka kullanılmalıdır. İşçiler çalışırken mutlaka iş 
kıyafetlerini giymeli ve özellikle kimyasallarla çalışan işçilerin ayakkabıları çelik burunlu olmalıdır. 
Kadın işçiler çalışma sırasında saçlarını toplamalı ve makinelere takılarak tehlike oluşturabilecek uzun 
kolye, küpe vs. aksesuarlar kullanmamalıdır. Çalışanlara yetki ve sorumluluklarının dışında görev 
verilmemelidir. İşveren ve işçi arasındaki iletişim güçlü kılınmalı ve işçinin psikososyal olarak rahat 
bir çalışma ortamına sahip olması sağlanmalıdır. İşçilerin çalışma saatleri, işçi verimi dikkate alınarak 
düzenlenmeli ve uygun aralıklarla mola verilmelidir. 

SONUÇLAR 

Rotasyon baskı işletmelerinde karşılaşılması muhtemel risklerin önlenmesi hayati bir önem 
taşımaktadır. Üretimin, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre yapılmaması durumunda, her risk 
kaynağı potansiyel bir iş kazası ve hatta ölüm anlamına gelmektedir. Bu tehlikeler, başlı başına iş 
kazalarına neden olabilecekleri gibi, birbirlerini tetikleyerek daha büyük felaketlerin yaşanmasıyla da 
sonuçlanabilirler.  Çalışanların güvenlik ihlali yaparak, kurallara uymadan ve iş güvenliğini göz ardı 
ederek çalışması kendi hayatına ya da işletmedeki bir çok insanın hayatına mal olabilir. Dolayısıyla iş 
sağlığı ve güvenliği hakkında farkındalık oluşturulmalı ve periyodik olarak yapılan eğitimlerle 
çalışanlar sürekli olarak bilgilendirilmelidir.  Tekstil baskı işletmelerinde ve diğer tüm tekstil 
işletmelerinde iş güvenliğinin tam olarak sağlandığı bir çalışma ortamı oluşturmanın; olası iş 
kazalarına anında ve doğru bir şekilde müdahale etmenin ve ilgili tedbirleri almanın bütün çalışanların 
sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır. 
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ÖZET 

Tekstil sektörü emek yoğun bir sektör olmakla birlikte ülke ekonomisine katma değer sağlayan ve moda 

kavramı doğrultusunda sürekli değişime uğrayan bir sektör olarak bilinmektedir. Ülkemiz işgücü, 

hammadde ve pazarlama faktörleri dikkate alındığında Çin ve Hindistan ile birlikte dünyanın en önemli 

rekabetçi ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye, dünya tekstil ihracatında 7’nci büyük ihracatçı 

konumundadır ve imalat sanayi GSYH’ sının %15’ini ve imalat sanayinde yaratılan katma değerin 

%18’ini oluşturmaktadır.  

 

Sektörde yaşanan gelişmeler incelendiğinde düşük teknoloji ile üretilen ürünlerin yenilikçi yüksek 

teknoloji ile yeni ürünler ve yeni süreçlere dönüşüm sürecinde hızla ilerlediği bir trend söz konusudur. 

Sektör raporları incelendiğinde, teknik tekstil ihracatımız 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde %2,2 

oranında artış ile yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

Projenin temel amacı; Bursa’daki tekstil işletmelerinin küresel rekabette yer almaları adına örnek ürün 

çalışmaları ile teknik tekstil dönüşümünün desteklenmesi ve sektör paydaşlarının teknik tekstile geçişte 

mevcut teknoloji ile neler yapılabileceği, hangi alanlara yatırım yapılması gerektiği konusunda sağlıklı 

çözümler sunulmasıdır. Projenin bir diğer amacı, BEBKA destekli “Tekstil ve Teknik Tekstil 

Mükemmeliyet Merkezi" TTTMM projesine katkı sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmektir. 

ABSTRACT 

Textile industry, is an industry which is known a labor-intensive, value-added sector and constantly 

changing due to fashion concept. Our country is one of the most competitive markets along with China 

and India when cosindering the labor, raw material and marketing factors. Turkey is the 7th biggest 

exporter of textiles in the World, and being covered of total amount of 15% of Manufacturing Industry’s 

GDP and 18% of the total value-added income of the Manufacturing Industry. 

Considering the improvements in the sector, now it is a trend that the products made by using the 

conventional manufacturing technology has been changed into products made by the high-tech, 

innovative technology and to new product groups. According to the sector reports, our export rates of 

technical textiles has been increased 2,2%, accrued as 1,5 billion US Dollars between January-December 

2016.  

The main purpose of the projects is; offering the healthy solutions regarding the textiles companies 

located in Bursa, to be a part of global competition, to support the technical textiles change along with 

the sample product studies and to support the sector shareholders to know better about how to use 

existing technology when converting to technical textiles, and which areas to invest. One other purpose 

of the projects is to contribute the activities of TTTMM (Center of Textiles and Technical Textiles 

Perfection) project, supported by BEBKA, to be realized.     

GİRİŞ 

Tekstil sektörü emek yoğun bir sektör olmakla birlikte ülke ekonomisine katma değer sağlayan ve moda 

kavramı doğrultusunda sürekli değişime uğrayan bir sektör olarak bilinmektedir. Ülkemiz işgücü, 

hammadde ve pazarlama faktörleri dikkate alındığında Çin ve Hindistan ile birlikte dünyanın en önemli 
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rekabetçi ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye, dünya tekstil ihracatında 7’nci büyük ihracatçı 

konumundadır ve imalat sanayi GSYH’ sının %15’ini ve imalat sanayinde yaratılan katma değerin 

%18’ini oluşturmaktadır.  

 

DÜNYADA TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DURUMU 

 

Günümüzde tekstil ve hazır giyim gelişmekte olan ülkelerin tekeli altındadır. Dünya hazır giyim ticareti 

2015 yılında genel olarak yaşanan düşüşle beraber 870 milyar dolar civarında gerçekleşmiş olup, bu 

rakamın 436 milyar doları örme ürünlerden, 430 milyar doları da örülmemiş ürünlerden oluşmaktadır. 

Özellikle Çin ve Asya’nın etkisi gün geçtikçe artmaktadır. İtalya veya ABD gibi sanayileşmiş ülkeler 

tekstil ve hazır giyimde hala güçlü ihracatçı ülkelerdir. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerin dünya 

tekstil ihracatındaki payları %75 oranındadır. (Eraslan ve ark. 2008) Çin, Tayvan, Güney Kore ve 

Türkiye dünyanın önde gelen tekstil ihracatçılarıdır. AB ülkeleri ise sektör lideri konumundadırlar (son 

gelişmelerde sadece İtalya konumunu korumuş, Almanya, İngiltere ve Fransa Pazar paylarını 

kaybetmişlerdir). Hazır giyimde görünüm daha farklıdır. Çin en büyük ihracatçıdır; ancak iki gelişme 

oldukça dikkat çekicidir, bunlardan ilki Hong Kong, Tayvan ve Kore’nin ihracat paylarının gerilemesi, 

diğeri ise Meksika ve Türkiye’ nin paylarının yükselmesidir. Tüm bunlar doğrultusunda Tablo 1’ deki 

veriler incelendiğinde 2016 yılında da Çin’ in en büyük ihracatçı konumda olduğu, bunu takiben 

Hindistan ve Bangladeş’in geldiği görülmektedir. Almanya ise ufak büyümeler ile 4. Sırada yer almıştır. 

Ülkemiz ise 8. Sırada yer almıştır. 2016 yılında tekstil ihracatımızda bir azalma olduğu görülmektedir. 

Tablo 1: Dünya Tekstil İhracatında İlk 10 Ülkenin İhracat Rakamları 

 Ülkeler 2013 (1000 

DOLAR) 

2014 (1000 

DOLAR) 

2015 (1000 

DOLAR) 

2016 (1000 

DOLAR) 

1 Çin 273,958,668 287,589,136 273,573,368 255,074,013 

2 Hindistan 40,192,749 38,597,567 37,161,683 35,420,614 

3 Bangladeş 28,548,436 30,956,676 32,389,878   

4 Almanya 36,120,017 37,723,018 32,339,755 32,512,741 

5 İtalya 35,721,755 37,448,248 31,643,798 32,158,105 

6 Vietnam  21,534,005 25,238,313 27,266,399   

7 Hong Kong, 

Çin 

31,585,301 29,210,833 26,539,360 22,796,377 

8 Türkiye 27,706,058 29,368,165 26,342,310 26,221,168 

9 Amerika 26,762,533 26,188,043 24,885,068 23,502,973 

10 İspanya 15,544,558 16,754,592 15,936,886 17,003,419 
 

DÜNYA 804,546,907 833,803,529 774,233,717   

Kaynak: www.trademap.org 

DÜNYA TEKNİK TEKSTİL İHRACAT DURUMU 

 

Teknik tekstillerin üretiminde emek maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payının düşük olması, büyük 

oranda ar-ge gerektirmesi, sektörün sermaye yoğun bir sektör olması nedeniyle az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin bu sektörde dünya ticaretinden aldıkları pay tekstil ve hazır giyim sanayisine 

göre oldukça düşüktür. 

 

Teknik tekstil ürünlerinin tarife cetvelinde tam olarak belirlenememesi nedeniyle, sektörün kesin dış 

ticaret verileri temin edilememektedir. Bununla birlikte, dünya tekstil ticaretinin 2014 yılı itibarıyla 

yaklaşık 124 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Tablo 2’de görüldüğü üzere; dünya 

teknik tekstil ihracatında %24,4’lük pay ile Çin ilk sırada gelmekte olup, bu ülkeyi sırasıyla Almanya 

(%8,9), ABD (%8,2), İtalya(%4,2), Meksika (%3,2), Belçika (%3,1), Güney Kore (%3,0) ve Fransa 

(%2,9) takip etmektedir. Ülkemiz ise 2014 yılı itibarıyla 18. sırada gelmekte olup, dünya ihracatından 

yalnızca %1,5’lik bir pay almaktadır. 



 

 

Tablo 2: Ülkeler Bazında Teknik Tekstil İhracatı (bin ABD $)  
Ülke Adı 2013 2014 2013/2014 Değişim (%) 2014 Pay (%) 

1 Çin 28.846.352 30.432.687 5,50% 24,40% 

2 Almanya 10.591.489 11.139.698 5,20% 8,90% 

3 ABD 9.906.404 10.219.197 3,20% 8,20% 

4 İtalya  5.079.414 5.187.248 2,10% 4,20% 

5 Meksika 3.642.201 4.018.457 10,30% 3,20% 

6 Belçika 4.141.770 3.920.451 -5,30% 3,10% 

7 Güney Kore 3.560.661 3.726.253 4,70% 3,00% 

8 Fransa 3.761.876 3.634.564 -3,40% 2,90% 

9 Hollanda 3.088.215 3.342.540 8,20% 2,70% 

10 Japonya 3.302.949 3.278.381 -0,70% 2,60% 

18 Türkiye 1.785.974 1.842.361 3,20% 1,50% 
 

TOPLAM 118.258.832 124.804.952 5,50% 100 

Kaynak: www.trademap.org 

 

TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DURUMU 

 

Tablo 3 verileri incelendiğinde, 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri 

ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın Almanya olduğu, 

ikinci olarak ise İtalya olduğu görülmektedir. Almanya’ya yapılan ihracatımız 2017 Ocak ayında %3,8 

gerilemeyle yaklaşık 65 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 3: Türkiye Tekstil İhracatında İlk 10 Ülke 
Birim: 1.000 $ 2015 Yılı 2016 Yılı Değişim 

% 

2016 Ocak 2017 Ocak Değişim 

% 

Pay % 

İtalya 825.149 828.179 0,40% 72.656 72.112 -0,70% 9,50% 

Almanya 857.312 832.425 -2,90% 67.222 64.673 -3,80% 8,50% 

Bulgaristan  325.843 629.359 93,10% 29.976 48.115 60,50% 6,30% 

ABD 563.501 557.516 -1,10% 37.959 39.459 4,00% 5,20% 

İran  412.858 460.375 11,50% 30.322 37.725 24,40% 4,90% 

İngiltere 423.450 390.581 -7,80% 35.765 32.566 -8,90% 4,30% 

İspanya 294.168 333.899 13,50% 27.215 27.202 0,00% 3,60% 

Hollanda 275.622 314.745 14,20% 22.487 26.292 16,90% 3,40% 

Polonya 300.844 309.328 2,80% 24.345 24.120 -0,90% 3,20% 

Fransa 278.935 267.025 -4,30% 23.709 22.623 -4,60% 3,00% 

İlk 10 Ülke 

Toplamı 

4.557.682 4.923.432 8,00% 371.656 394.885 6,30% 51,80% 

Tekstil Sektörü 

İhracatı 

9.843.752 9.825.548 -0,20% 745.710 762.658 2,30% 100% 

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları/ Şubat 2017 

 

2017 yılı Ocak ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ilk on ülke arasında ihracatımızın en  fazla  

yükseldiği  ülkeler; %60,5  oranında  artışla    Bulgaristan, %24,4 oranında artışla İran ve %16,9 oranında 

artışla Hollanda olmuştur. İhracatımızın en fazla gerilediği ülke ise %8,9 gerileme ile İngiltere olmuştur. 

 

TÜRKİYE TEKNİK TEKSTİL İHRACAT DURUMU 

 

Tekstil endüstrisinin yapısına bakıldığında teknolojik gelişimin ve Ar-Ge faaliyetlerinin, hazır giyim 

sektörüne göre daha büyük önem arz ettiği görülmektedir. Sektörde yaşanan gelişmeler incelendiğinde 

düşük teknoloji ile üretilen ürünlerin yenilikçi yüksek teknoloji ile yeni ürünler ve yeni süreçlere 



 

 

dönüşüm sürecinde hızla ilerlediği bir trend söz konusudur. Küresel teknik tekstil ticaretine bakıldığında 

ise teknik tekstiller pazarının büyüdüğü ve önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir. Dünya Teknik 

Tekstil ticaretinde Almanya, İtalya, Fransa ve ABD öncü ülkelerdir.  

Tablo 4: Türkiye Teknik Tekstil İhracatında İlk 10 Ülke 
Birim:1.000 

ABD $ 

2015 Yılı 2016 Yılı Değişim % 2016 

Ocak 

2017 

Ocak 

Değişim 

% 

Pay % 

Almanya 138.960 137.769 -0,90% 12.199 11.346 -7,00% 9,90% 

İtalya 81.290 82.003 0,90% 6.697 8.132 21,40% 7,10% 

Fransa 90.378 85.480 -5,40% 7.325 7.318 -0,10% 6,40% 

ABD 72.870 79.319 8,90% 5.033 6.913 37,40% 6,00% 

İran  45.135 78.264 73,40% 4.718 6.107 29,50% 5,30% 

İngiltere 62.640 62.861 0,40% 4.766 4.668 -2,10% 4,10% 

Mısır 52.472 44.772 -14,70% 3.429 4.532 32,20% 4,00% 

İspanya 50.948 52.432 2,90% 4.469 4.332 -3,10% 3,80% 

Polonya 43.834 45.052 2,80% 4.212 3.911 -7,10% 3,40% 

İsrail 41.907 47.713 13,90% 3.736 3.674 -1,70% 3,20% 

İlk 10 Ülke 

Toplamı 

680.434 715.665 5,20% 56.583 60.933 7,70% 53,20% 

Teknik Tekstil 

İhracatı 

1.445.749 1.477.852 2,20% 114.864 114.583 -0,20% 100% 

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları/ Şubat 2017 
 

Tablo 4 verileri incelendiğinde, teknik tekstil ihracatımız 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde %2,2 

oranında artış ile yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak ayı ve 2017 yılı 

Ocak ayı değerleri karşılaştırıldığında %0,2 azalma olduğu kaydedilmiştir. 

 

BURSA TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DURUMU 
 

Bursa ilinde kayıtlı istihdam açısından en fazla iş olanağı sağlayan sektör olması sebebiyle çok önemli 

bir konuma sahiptir. Ayrıca il içindeki işletmelerin de oran olarak en fazla paya sahip olduğu sektör 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörün toplam ithalat ve ihracatında önemli pay alan alt sekmenlerinden 

ev tekstili ve hazır giyim sektörlerinin büyük bir bölümü Bursa’da yer alan tekstil firmaları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bursa’da Tekstil ve Hazır Giyim sektörlerinde faaliyet gösteren Bursa Ticaret ve 

Sanayi Odası’na üye yaklaşık 5500 firma bulunmaktadır.  

Tablo 5: Ülkelere Göre İhracat (Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği İhracatında İlk 10 Ülke) 
ÜLKE 2014 

(1000 DOLAR) 

2015 

(1000 

DOLAR) 

DEĞİŞİM 

(%) 

2015 PAY 

(%) 

Almanya 146.704 129.619 -11.6 10.71 

Birleşik krallık 90.181 76.067 -15.7 6.28 

Romanya 86.570 75.301 -13 6.22 

Birleşik devletler 53.718 68.471 27.5 5.66 

Rusya federasyonu 133.343 67.889 -49.1 5.61 

İran (İslam cum.) 68.076 54.312 -20.2 4.49 

Fas 56.529 53.569 -5.2 4.43 

İtalya 52.841 49.432 -6.5 4.08 

İspanya 54.426 48.797 -10.3 4.03 

Hollanda 54.268 39.373 -27.4 3.25 

Tüm Ülkeler Toplam 10.410.640 1.210.612 -14 100 

Kaynak: UİB Verileri 



 

 

Tablo 5 verileri incelendiğinde, 2015 yıllında 10, 71’lik payla Almanya en çok ihracat yapılan ülke 

olarak görülmektedir. Almanya’nın ardından, 6,28 ile Birleşik Kralllık, 6,22 ile Romanya, 5,66 ile 

Birleşik Devletler ve 5,61 ile de Rusya yer almaktadır. 

 

AVRUPADAKİ ÖRNEK TEKSTİL AR-GE MERKEZLERİ 

Belgian Textile Research Centre – CENTEXBEL  

CENTEXBEL (CTB), tekstil ve plastik dönüştürme endüstrisi için Belçika'nın bilimsel 

ve teknik merkezi olup, bu sektördeki şirketlerin çoğuna güçlü bağlantılar sunmaktadır. 

CTB, standartlar için bir test yelpazesi sunmaktadır. Koruyucu giysiler için onaylanmış 

bir danışman şirket olup CE testi sunabilir. CTB ayrıca standartlaştırma komitelerinde yer almaktadır 

ve Belçika ve yurtdışındaki şirketlere teknolojik tavsiyeler ve eğitimler sunmaktadır. CTB'nin araştırma 

odağı, özel sözleşmelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası kuruluşlar (örneğin FP7, Eureka, Eranet) 

tarafından finanse edilen uygulamalı araştırmalar üzerine odaklanmaktadır. Stratejik araştırmalar için 

iyi seçilmiş bazı konular şunlardır: (i) ekstrüzyon prosesleri ve ilgili polimer formülasyonu 

(biyopolimerler dahil); (Ii) örgü ve örme yoluyla 3D tekstil yapıları; (Iii) akıllı tekstiller; (Iv) 

nanoteknolojinin uygulanması; (V) kaplama ve kaplama teknolojisi. 

Acondicionamiento Tarrassense – LEITAT  

LEITAT, üretim teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir Teknolojik 

Merkezi'dir. LEITAT, çeşitli sanayi sektörlerine teknolojik transferlerde derin bilgi birikimi ve tecrübesi 

ile malzeme bilimleri, çevre, yüzey işlemleri, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında Ar-Ge 

faaliyetleri geliştirmektedir. LEITAT, İspanyol Hükümeti tarafından CIT (Teknolojik Yenilik Merkezi) 

olarak tanınmaktadır ve 5 Teknoloji Merkezi tarafından akredite edilmiştir.  

GEMTEX Laboratory - ENSAIT  

ENSAIT, Fransız bir "Grande Ecole", Fiber Bilimi ve Teknolojisi konusunda 

uzmanlaşmış yüksek eğitim okuludur. ENSAIT kamuya açık bir 

organizasyon olup, Avrupa'daki master seviyesindeki en önemli akademik 

öğretim kurumlarından biridir. Her sene yaklaşık 120 öğrenci yüksek lisans 

derecesine sahiptir. ENSAIT'in kendi araştırma laboratuarı GEMTEX vardır. Laboratuvar 30'dan fazla 

daimi araştırmacıya (tam profesör, doçent, doçent ...), 40 doktora öğrencisine ve 15 yüksek lisans 

öğrencisine sahiptir. 

NEXT TECHNOLOGY  

NTT (www.tecnotex.it), 1972'den beri Prato (İtalya) 'da kurulmuş özel bir kâr 

amacı gütmeyen araştırma şirketidir. Çalışanlar ve kurum içi danışmanları da 

dahil olmak üzere yaklaşık 12 kişilik bir kadroya sahiptir. NTT, İtalya'daki 

tekstil sektörünün araştırma ve teknolojik yenilikleri için bir referans noktası 

oluşturmaktadır. Sonraki Teknoloji Teknoloji sermayesi, kamuya (Üniversite ve Araştırma Bakanlığı) 

ve özel (tekstil, tekstil makineleri ve İtalyan endüstriyel yazılım şirketleri) olmak üzere yaklaşık 35 ortak 

arasında paylaşılıyor. NTT'nin özel sektörlerle geniş bir iş ağı vardır. Onlara teknolojik ve ileri hizmetler 

sunuyor ve bugün, 35 sanayi üyesi, yaklaşık 200 şirketin ve iş organizasyonunun bir numaralı 

müşterileri de dahil olmak üzere tekstil ve tekstil makineleri sektörlerinde araştırma ve teknolojik 

yenilikler için bir referansı temsil ediyor. 

CITEVE PORTEKİZ TEKSTİL ENSTİTÜSÜ 

CITEVE non-profit bir yapıda olup, 1989 yılından bu yana tekstil ve konfeksiyon 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların kalite kontrol testlerinin yürütülmesi, 

karşılaşılan problemlerin çözülmesi ve alanında Ar-Ge yapması üzerine %70 tekstil 

firmalı ve %30 Portekiz devleti katkısı ile 1989 yılında enstitü olarak kurulmuştur. 

Kuruluşunun ilk yıllarında (1989-1994) sadece kalite kontrol testleri ile tekstil firmalarına hizmet 

verirken, 2004 yılına kadar hem kalite kontrol testleri hem de firmaların karşılaştığı problemlerin 



 

 

çözülmesine yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır. 2000-2007 yılları arasında Brezilya ve Tunus olmak 

üzere iki şube ile uluslararası hizmet vermekte, bu yıllar arasında Centi Nanoteknoloji Merkezi’ni de 

bünye içerisine alarak son teknoloji ile hizmet vermektedir. Belçika kampüsünde Citeve, Centi ve Aftebi 

kuruluşları kendilerine ayrılmış bina kısımlarında faaliyetlerini yürütmektedir. Her üç kuruluşta Citeve 

organizasyonu altında farklı hizmetler veren bağımsız kuruluşlardır. Citeve tekstil ve teknik tekstil 

alanında laboratuvar testleri, teknoloji&mühendislik, yenilik&girişimcilik, eğitim, ürün sertifikasyonu, 

moda&tasarım alanlarında faaliyetlerini yürüten bir kuruluştur. 

AITEX (İSPANYA TEKSTİL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)  

Aitex, merkezi 2 farklı yerleşim yerinde 3 farklı binada hizmet vermektedir. 

Valencia şehrindeki teknoparkta moda-tasarım konusunda faaliyetler yürütmektedir. 

Bina yaklaşık 10.000 metrekaredir. İki katlı bir bina olup, zemin katta uygulamalı 

eğitim alanları, diğer katta ise sınıflar bulunmaktadır. Söz konusu faaliyetini 2 ana başlık altında 

sürdürmektedir. Bunlardan birincisi moda-tasarım konusunda sertifikalı eğitimler vermek, diğeri ise 

firmaların talepleri doğrultusunda firmanın ihtiyacına karşılayan kumaş tasarımı ve modasını 

oluşturmak üzere araştırma faaliyeti yürütmektir. Aitex’ in diğer yerleşim yerinde teknik araştırma ve 

test analiz aktiviteler yürütülmektedir. 

BUTEKOM Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezi  

BUTEKOM, 2008 yılında Tekstil Teknolojileri Çalışma Grubu’nun belirlediği karar 

doğrultusunda, ortak fayda sağlamak, firmalarda Ar-Ge ve yenilikçilik bilincini 

geliştirmek ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak için kurulan 

“Sektörel AR-GE Merkezi” dir. Ortakları %50 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) , 

%37,5 Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), %12,5 Uludağ Hazır Giyim ve 

Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) dir 

BUTEKOM’ un amacı, firmalarının yenilikçi ve teknik tekstillere yönelik ürünleri üretmelerinin 

sağlanması, moda ve markaya yönelik katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, üretim 

verimliliğinin arttırılması, paydaşlar arasında gerekli eğitim, işbirliği, koordinasyon ve iletişimin 

zamanında sağlanmasıdır. Bu amaçla BUTEKOM dağınık AR-GE faaliyetlerini belirlenen konulara 

odaklamak ve yönlendirmektir. BUTEKOM mevcut durumda uluslararası birçok Tekstil Araştırma 

Merkezi ile iletişim halindedir. Bu faaliyetler doğrultusunda BUTEKOM’ un hedefi alanında, 

uluslararası tanınan ve takip edilen çok amaçlı bir araştırma merkezi olmaktır. 

Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi 

BUTEKOM' un yürütücülüğünü yaptığı, Kalkınma Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 

Güdümlü Proje Desteği için başvurusu kabul edilen "Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi" 

(TTTMM) projesi kapsamında tekstil sektörüne hizmet etmek amacıyla tekstil ve teknik tekstillerinin 

testlerinin yapılabileceği gelişmiş laboratuvar ortamı oluşturulması hedeflenmiştir. “Tekstil ve Teknik 

Tekstil Mükemmeliyet Merkezi” ile 2017 yılı ilk aylarında yaklaşık 7 farklı laboratuvara (yaklaşık 114 

cihaz) sahip bir Araştırma Merkezine dönüşmüştür. Tekstil Ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi 

bünyesinde Test, Muayene ve Pazarlama faaliyetlerini de yapıya ekleyerek teşvik edici ve yönlendirici 

konumunu sağlamlaştıracak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına daha yüksek katma değer 

koymasında rol üstlenecektir. 

TEKNİK TEKSTİLLER ALANINDA ÖNEMLİ FUARLAR 

ITMA 2015 Tekstil Makineleri Fuarı:  

1951 yılından bu yana 4 yılda bir düzenlenen Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı –ITMA 12 - 19 

Kasım 2015 tarihleri arasında İtalya’ nın Milano şehrinde gerçekleştirilmiştir. Fuar alanında 12 hol 

ayrılmış olup 19 bölüme olarak sınıflandırılan makina, cihaz, aksesuar, kimyasal firmaları ile üniversite 

ve araştırma kurumlarının standları bu alanlarda yer almıştır. Fuar alanında tekstil ürünlerinin üretimine 

yönelik makinalar, test cihazları, yardımcı aparatlar, yazılımlar ve kimyasal üretimi yapan firmalar ile 

üniversiteler ve tekstil sektörüne dair yayın yapan firmalar da fuara katılım sağlamıştır. Fuar alanında 



 

 

firmalar güncel ve mevcut ürünlerini tanıtmıştır. Fuarda 40’ dan fazla ülkeden 1500’ ün üzerinde 

katılımcı yer almış olup 123.000 kişi fuarı ziyaret etmiştir. En fazla ziyaretçi olan 10 ülke arasında 

Fransa, Amerika, İran, Brezilya, Pakistan ve İspanya ülkelerinden olup İtalya dışından katılan ziyaretçi 

olan ülkelere bakıldığında Hindistan % 9, Türkiye % 8 ve Almanya %7‟lik bir katılım oranına sahiptir. 

Cinte Techtextil China 2016 Fuarı: 

12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında bu yıl 11. si düzenlenen Cinte Techtextil China Fuarı, Şangay Yeni 

Uluslararası Fuar Merkezi'nde ulusal ve uluslararası teknik tekstil üreticilerinin buluştuğu önem bir 

platform konumuna gelmiştir. İki yılda bir teknik tekstil ve dokusuz yüzey ürünler kapsamında 

düzenlenen ve teknik tekstil pazarına yön veren firmaların katılım sağladığı Asya'nın en önemli ticari 

fuarından biridir. Almanya'da düzenlenen Techtextil Frankfurt Fuarı’na benzer şekilde teknik tekstillere 

yönelik üretim gerçekleştiren firmaların katılım sağladığı fuardan farklı olarak çoğunlukla Asya’daki 

tedarikçilere yönelik düzenlenen Cinte Techtextil China, ileri tekstil teknolojilerinin ve potansiyel 

kullanım alanlarının kapsamlı bir şekilde sergilendiği on iki uygulama alanına yönelik ürünleri 

kapsamaktadır. 26 ülkeden toplamda 480 tedarikçi katılım gerçekleştirmiştir. Fuara katılım gösteren 

firmaların yer aldığı ülkeler incelendiğinde, Çin’den 338 katılımcı firma ile %71’i kapsadığı 

görülmektedir. Ikinci yüksek katılım ise 34 firma ile Almanya tarafından gerçekleşmiştir. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Gelişen ve değişen dünyada katma değeri yüksek olan teknik tekstillere doğru bir dönüşüm söz 

konusudur. Teknik tekstillerin üretimi konvansiyonel tekstiller gibi olmayıp özel olarak yapılmaktadır. 

Katma değeri yüksek ürünler olan teknik tekstil materyalleri için piyasa, genel anlamda fiyata daha az 

duyarlıdır ve bu açıdan bu ürünlerde rekabetçilik fiyat yerine kalite ve yenilikçilik üzerinden 

ölçülmektedir. Türkiye'de teknik tekstil sektörü son yıllarda gelişme sürecine girmeye başlamıştır. Keçe 

ve dokusuz yüzeyler alanında son yıllarda yapılan yatırımlarla yeterli üretim kapasitesine sahip 

olunmuştur. Özellikle son iki yılda büyük miktarda keçe ve dokusuz yüzey makinesi yatırımı 

yapılmıştır.  

Dünya teknik tekstil dış ticareti önemli bir artış eğilimindedir. Avrupa tekstil ve konfeksiyon sanayiinin 

geçirmekte olduğu değişim sebebiyle, 1995 yılından bu yana dünyada teknik tekstillerin üretimi 

artmaktadır ve 2015 yılı itibariyle artış trendi devam etmektedir. Küresel eğilimler incelendiğinde, 

sektörde standart basit ürünlerin üretiminin sanayileşmekte olan ülkelere bırakıldığı, fakat yüksek katma 

değerli moda-marka ürünlerle, üstün nitelikli teknik tekstillerin üretiminin gelişmiş ülkelerce yapıldığı 

görülmektedir.   

Tüm verilen bilgilerden özetle, Türk tekstil sektörümüzün sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla; 

 

1. Tekstil sektöründe ileri teknolojiler içeren ve çok fonksiyonlu ürünler hakkında bilinçlendirme 

eğitimleri yapılması, 
2. Teknik Tekstil üretiminde Ar-Ge yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak, 

bilgilendirmek ve dönüşüm için gereken adımlarıın üyelere açıklanması, 
3. Üyelerin faydalanabileceği Teknik Tekstil üretimi, test yöntemleri, pazarları ile ilgili bilgilerin 

bulunduğu alt yapının oluşturulması, 

4. Tekstil ve Teknik Tekstil makinalarının yer aldığı teknolojik fuarları ziyaret ederek teknolojik 

gelişmeler hakkında üyeleri bilgilendirmek, ziyaret edilen fuarlara yönelik teknolojik raporları 

hazırlamak ve hazırlanan raporları üyeler ile paylaşmak, 

5. Yurtdışında bulunan örnek Teknik Tekstil Ar-Ge Merkezlerini ziyaret etmek ve teknik alt 

yapılarını incelemek, 

6. TTTMM’nin kurulacak test laboratuvarlarının akreditasyonu için gereken eğitimlerin alınması 

önerilmektedir. Bu kapsamda “Bursa Bölgesinin Teknik Tekstil Altyapısının Geliştirilmesi” 

projesi gerçekleştirilmiştir.  

 

 



 

 

SONUÇLAR 

Türkiye’ nin 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde hedeflenen 500 milyar dolar 

ihracata ulaşabilme stratejisi Ar-Ge, inovasyoni tasarım ve markalaşmadan geçmektedir. Türkiye ve 

Bursa sanayisinde oluşturduğu istihdam, üretim ve ihracat performansıyla ülkemiz ekonomisi açısından 

önemli yere sahip olan tekstil sektöründe yapılacak her inovatif çalışma, hedeflenen değerlere 

ulaşabilmede köprü niteliğinde olacaktır.  

Tekstil sektöründe, pazarda rekabetin yüksek oluşu küme firmalarının dikkate alması gereken konuların 

başındadır. Çünkü söz konusu rekabet, üreticilerin kar marjlarını düşürmesine neden olmaktadır. Bu 

zorluklara rağmen pazarda pozitif etki yaratan markalaşma, tasarıma dayalı ürünler ve teknik tekstiller 

sektörünün istikrarlı bir büyüme göstermesi dikkate alınması gereken hususlardır. Firmaların gelecek 

hedeflerinde akıllı ve teknik tekstil ürünleri belirlenmeli ve bu kapsamda uzman personellerle mutlaka 

çalışması gerekmektedir. 

Teknik tekstil ihracatından alınan payın %1,5’ dan yüksek rakamlara çıkarılmasında, klasik yöntemle 

üretilen ürünlerle devam ettirilmesi günümüz şartlarında sektör açısından sürdürülebilir değildir. 

Günümüzde tekstil firmalarının özellikle teknik tekstiller, akıllı tekstiller gibi alanlarda yer alması için 

Ar-Ge çalışmaları konusunda da stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Ayrıca küreselleşme ile birlikte 

değişen pazarlama faaliyetleri için de klasik yöntemlerin dışına çıkılmalı yeni pazarlar için doğru 

stratejiler geliştirilmelidir.  

Stratejik adımlar kapsamında, Bursa’ nın Ar-Ge altyapısının oluşturulması için bir merkez ihtiyacı 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından başvurusu 

gerçekleştirilen, proje ortağının BUTEKOM ve projenin iştirakçisinin Uludağ Tekstil İhracatçıları 

Birliği (UTİB) olduğu “Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (TTTMM)” projesi bitim 

aşamasındadır. TTTMM projesinde, tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik akredite laboratuvarların 

kurulması, Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi için pilot tesis kurulması gibi sektörel hizmet verilmesi 

amaçlanmıştır. Bursa Bölgesinin Teknik Tekstil Altyapısının Geliştirilmesi” projesi de TTTMM 

projesinin destekleyici faaliyetlerini içermektedir.  

Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler; 

1. Yurtdışında bulunan örnek Teknik Tekstil Ar-Ge Merkezleri; AITEX (İSPANYA TEKSTİL 

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ), CITEVE PORTEKİZ TEKSTİL ENSTİTÜSÜ ve CENTEXBEL  

BELÇİKA TEKSTİL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ziyaret edilip ve sürdürebilir Ar-Ge Merkezi 

haline gelinmesi için merkezlerin insan kaynakları ve laboratuvar teknik alt yapısı incelenmiştir. 

Örnek Ar-Ge Merkezleri modelleri incelenerek raporlanmıştır. Görüşmelerde TTTMM alt 

yapısını geliştirici faaliyetler üzerine bilgi alışverişi yapılmış, sektörün avrupadaki yönelimleri 

hakkında bilgi edinilmiştir. Ayrıca güncel uluslararası Ar-Ge destekleri konusunda ve bu 

kapsamda yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüşülmüştür. 

2.    Tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan ve yurtdışında yaptırılan testler TTTMM bünyesine alınarak 

firmaların zamandan ve maliyetten tasarruf etmeleri amaçlanmıştır. Merkezin akredite olması ile 

de yapılan testlerin uluslararası geçerliliği olacaktır. Proje kapsamında alınan akreditasyon 

eğitimleri, TTTMM kapsamında bünyede yer alan 3 personele sağlanmıştır. İlgili personeller 

TTTMM’ nin uluslararası akredite bir kuruluş olma sürecinde faaliyetlerde yer almaktadır. 

Bir diğer stratejik adım, Bursa’ da yer alan tekstil firmalarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamak 

amacıyla firmaları Ar-Ge çalışmalarına yönlendirmek, küresel rekabet koşullarında katma değerli 

ürünler ile yer almalarında öncü olmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektir. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler; 

1.    Tekstil sektörüne teknolojik gelişmeleriyle ve yeni üretim teknikleriyle yön veren firmaların 

yer aldığı fuara katılım sağlanan konusunda uzmanların, küresel pazarda gelişen trendleri takip 

etmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda; ITMA 2015 Milano Tekstil Makinaları Fuarı Ziyareti ve 

Cinte Techtextil Çin 2016 Teknik Tekstil Fuarı, Asya'da teknik tekstil ve dokunmamış ürünler 

alanında düzenlenen en önemli fuardır.  Faaliyette bulunan tüm akademisyen ve uzmanlar için 



 

 

belirlenen konu başlıklarını içeren, sektörü son teknolojiyle buluşturmayı amaçlayan raporun 

hazırlanması için ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

2.   Tekstil ve teknik tekstil makinalarının yer aldığı teknolojik fuarlar ziyaret edilmesi sektörün 

yönlendiği üretim alanları ve sektöre yönelik son teknolojiyi içeren inovatif çalışmalar 

incelenerek 7 eğitim düzenlenmiş, sektörden 166 kişi tarafından katılım gerçekleşmiştir. 7 

eğitime toplamda 166 kişi katılmıştır. Bu eğitimler 24 akademisyen ve 4 konusunda uzman 

personeller tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen fuar 

ziyaretlerinde sergilenen ürünler ve teknolojik gelişmeleri kapsayan iki adet rapor 

düzenlenmiştir. Bunlar; ITMA 2015 Tekstil Makineleri Milano Fuarı Teknolojik 

Değerlendirme Raporu ve Cinte Techtextil China 2016 Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu 

şeklinde firmalar ile paylaşılmıştır.  

3. Proje kapsamında alınan 33 kitap TTTMM bünyesine dahil edilmiştir. Kitapların listesi firmalar 

ile paylaşılacaktır. Sanayicilerin ve akademik kariyeri amaçlayan öğrencilerin sektörde yer alan 

son teknolojiler ve teknik bilgilere ulaşabileceği bir bilgi kütüphanesi oluşturulmuştur. 
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