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ÖZET 

Teknik tekstiller konusunda geniş kapsamlı bilgilendirmeyi amaçlayan serinin ilki olan bu makalede, teknik tekstillerin tanımı, 
gelişimi ve kullanım alanları üzerine bilgi verilmektedir. Tekstil sektörünün en hızlı büyüyen alanı olan teknik tekstiller günümüzde tıp, 
taşımacılık, koruyucu giysiler, tarım, spor malzemeleri, paketleme, jeotekstiller, inşaat ve sanayi gibi birçok alanda karşımıza 
çıkmaktadır. 
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ABSTRACT 

In this article, which is the first of a serie aiming at giving comprehensive information about technical textiles, the scope of 
technical textiles, its application areas and developments in these areas were mentioned. Technical textiles, being the fastest growing 
area of textiles sector, are nowadays applied to several areas including medicine, transportation, protection, agriculture, sports, 
packaging, civil engineering and industry. 
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4. Bakım/Hijyen Ürünleri:  

Bakım ve hijyen amaçlı kullanılan 
ürünler: Tıbbi giysiler (önlükler, başlık-
lar, maskeler, çoraplar, eldivenler, üni-
formalar, koruyucu giysiler), cerrahi 
kaplamalar (örtüler, kumaşlar, perde-
ler), yatak örtüleri (çarşaflar, yastık 
kılıfları, battaniyeler, minderler, yor-
ganlar), idrar tutucu pedler (bebek bez-
leri/yatak pedleri), bezler, bayan hij-
yenik pedleri, kumaşlar/temizlik bezleri 
ve cerrahi çoraplardır (9). 

Bu dört sınıfın dışında, hasta ve dok-
torların birbirlerinden ayrı mekânlarda 
bulunduklarında da sağlık bakım hiz-
metleri sağlamak maksadıyla, elektro-
nik bilgi ve iletişim teknolojilerinin kul-
lanıldığı teletıp alanında tekstil ürünleri 
de kullanılmaya başlanmıştır.  

Teletıp alanındaki tıbbi tekstillerin 
önemi: Hastanın, giysiye entegre edi-
len sensörler ve iletişim sistemleri ara-

cılığıyla tıbbi göstergelerinin elde edil-
mesine, izlenmesine ve bunların dok-
tora, hastaneye veya acil servise bil-
dirmesine dayanmaktadır. Bununla bir-
likte, tıbbi talimatlara göre, entegre 
elektronik sistemler ve ilaç uygulaya-
bilen özel tekstiller vasıtasıyla ilaçların 
hastaya uygulanması da sağlanabil-
mektedir. Bu teknolojiler özellikle yaşlı 
ve kronik hastalar için zaman kaybı 
olmadan, hastane ve doktor ziyaretleri 
sonucunda oluşan maliyetlere gerek 
kalmadan sürekli tıbbi izleme ve opti-
mal tıbbi bakımı mümkün kılmaktadır 
(9). 

4.2. Taşımacılık Teknik Tekstilleri 
(MOBILTECH) 

Mobiltech, kara, deniz, hava taşıma 
araçlarında ve uzay sanayiinde kullanı-
lan teknik tekstillerdir. Bu grupta kulla-
nılan teknik tekstiller değer olarak yak-
laşık % 20’lik payları ile teknik teks-

tillerin en önemli grubunu oluşturmak-
tadırlar ve güvenlik, dekorasyon, izo-
lasyon, filtreleme gibi işlevlerin yanı 
sıra, araçlarda konfor da sağlamak-
tadırlar. Ayrıca, tekstil malzemeleri ta-
şıtların zırhlı kaplamalarında da yoğun 
olarak kullanılmaktadırlar (6,8,9,11,12). 

Bu alana giren başlıca ürünler: Emni-
yet kemerleri, hava yastıkları, iç yüzey 
kaplama malzemeleri, koltuk döşeme-
likleri ve otomobil örtüleri, kord bezleri, 
lastikler, halılar, perdeler, hortumlar, 
kayışlar, halatlar, filtreler ve kompozit 
yapılardır (6,8,9,11,12,13,14,15). 

Teknik tekstiller, kara taşıtlarında en 
çok, döşemeliklerde, koltuk kılıflarında, 
emniyet kemerlerinde, otomobil örtü-
lerinde ve lastiklerin kord bezlerinde 
geniş bir kullanım alanı bulmaktadırlar. 
Aracın çeşitli parçalarının izolasyonu 
için, ısı dayanımlı ve ses geçirmeyen 
tekstil ürünleri kullanılabilmektedir. 
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Yağ, benzin filtreleri, havayı temizle-
mekte kullanılan filtrelerin yapımında 
da önemli bir yer tutmaktadırlar. Oto-
mobillerde en çok kullanılan tekstil 
ürünlerinden bir diğeri ise hava yas-
tıklarıdır (6,9).  

Bir otomobil üretiminde yaklaşık 20 kg 
tekstil maddesi kullanılmaktadır. Özel-
likle otomobil üretiminde kullanılan 
tekstil maddelerinin miktarı yüksek ol-
duğundan, bu maddelerin geri dönü-
şüm özelliğine sahip olanlardan seçil-
mesi, çevreyi korumak açısından önem 
taşımaktadır (6,8,9,12,15).  

Deniz taşıtlarında kullanılan yapıyı 
güçlendirecek ancak hafif olan kompo-
zit malzemeler, yelken bezleri, gemi-
leri, tekneleri bağlayacak halatlar, iç 
dekorasyon malzemeleri, can kurtarma 
yelekleri, kurtarma botları teknik teks-
tillerdir. Bu alanda kullanılan tekstil 
materyallerinin fonksiyonelliği çok 
önemlidir. 

Hava taşıtlarında ise, teknik tekstil 
malzemeleri başlıca: İç dekorasyonda, 
yapıyı güçlendirecek lif takviyeli kom-
pozit malzemelerde, paraşütlerde, em-
niyet kemerlerinde, can kurtarma ye-
leklerinde, lastiklerde kullanılmakta 
olup, ağırlığı azaltacak ve güvenliği 
tehdit etmeyecek özellikte olmaları 
şarttır. Uçakların manevra kabiliyet-
lerini artırmak için yeni modellerde, ha-
fifliklerinden ve fonksiyonelliklerinden 
dolayı tekstil malzemelerinin oranı art-
maktadır. Örneğin, Airbus 310 uçakla-
rının yeni modellerinde, uçağın toplam 
ağırlığının % 10’u tekstil malzemele-
rinden oluşmaktadır (9).  

Genel olarak, taşıma araçlarında bulu-
nan, çeşitli emniyet amaçlı kemerler ve 
lastiklerin üretiminde yüksek mukave-
metli poliester lifleri ve aşınma dayanı-
mı yüksek olan poliamid lifleri kullanıl-
maktadır. Emniyet kemerlerinin yüksek 
aşınma ve ısı dayanımına sahip ve 
hafif olması istenmektedir. 

Döşemelik kumaşların üretiminde, yan-
dığı zaman zehirli gaz çıkarmayan ve 
tutuşma sıcaklığı yüksek olan lifler 
tercih edilmektedir. Bu özellik tüm 
taşıtlarda önem taşımakta, hatta taşıt 

cinsine göre zorunluluk kazanmakta-
dır. Denizcilik ve havacılıkta kanuni 
kısıtlamalarla kullanılacak tekstil mal-
zemesinin özellikleri belirlenmiş olup, 
kara taşıtlarında da taşıtın yüklenebi-
leceği yolcu sayısı arttıkça bu konu-
daki kısıtlamalar da artmaktadır 
(6,8,15).  

Güç tutuşurluk özelliğinin yanı sıra, UV 
dayanımı, küflenme ve çürümeye karşı 
dayanım, sürtünme direncinin yüksek 
olması gibi özellikler de lif seçiminde 
belirleyici faktörlerdir. 

Türkiye’de bulunan otomotiv ana sa-
nayi yatırımları, otomotiv teknik tekstil-
leri üreticileri için önemli bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Ülkemizde 2004 yılın-
da, traktör dahil 862,035 adet taşıt 
aracı üretilmiştir. Fakat asıl hedef, 
Türkiye’nin Avrupa’da imal edilen taşıt 
araçlarında kullanılan teknik tekstil 
ürünlerinin önemli tedarikçileri arasın-
da yer almasıdır. Bu sağlandığı tak-
dirde taşıt araçları teknik tekstilleri için 
çok büyük bir pazar potansiyeli olduğu 
görülmektedir (9).  

4.3. Koruyucu Teknik Tekstiller 
(PROTECH) 

Koruyucu teknik tekstiller, insan hayatı 
için tehdit oluşturan zararlı maddeler 
ve kötü çevre koşullarına karşı koruma 
amaçlı giysiler, örtüler, çadırlar ve 
ekipmanlardan oluşmaktadırlar 

Bu ürünlerin kullanım amaçları: Balistik 
koruma, bıçak darbelerine karşı ko-
ruma, düşük hızlı etkilere karşı koru-
ma, alevden koruma, atıklardan koru-
ma, nükleer etkilerden koruma, biyo-
lojik ve kimyasal zararlılardan koruma, 
kamuflaj, yüksek voltajdan koruma, 
statik elektriklenmeden korumadır 
(6,8,9,11,13,14,15,16).  

Koruyucu giysilerin ve diğer ürünlerin 
yapıldığı iş ve faaliyet tipleri şunlardır: 
Polis, güvenlik görevlileri, dağcılık, 
mağaracılık, tırmanma, kayak, uçak 
personeli (askeri ve sivil), askerler, 
denizciler, denizaltıcılar, dökümhane 
ve cam işçileri, itfaiyeciler, su sporları, 
kış sporları, ticari balıkçılık ve dağcılık, 
deniz dibi petrol ve benzin ekipmanı 

işçileri, sağlık bakımı, yarış sürücüleri, 
astronotlar, kömür madenciliği ve sağ-
lık depo işçileri. Koruyucu giysilerin, 
konforlu, hafif, kompakt bir yapıda ve 
sağlam olması istenmektedir (6,9,15).  

Balistik ve kamuflaj giysilerinin üretil-
mesinde aramid (Kevlar®, Twaron®), 
poliester, poliamid ve yüksek muka-
vemetli polietilen (Dyneema®) lifleri 
kullanılmaktadır. Alevden koruma giy-
silerinin üretiminde karbon, aramid, 
polibenzimidazol (PBI), polieter eter 
keton (PEEK) gibi yüksek performanslı 
lifler tercih edilmektedir. Nükleer-biyo-
lojik-kimyasal maddelerden koruyucu 
giysi ve çadırların yüzeylerinde ise, 
ağırlıklı olarak aktif karbon bulunmak-
tadır (6,8,15).  

Dünyada birçok iş yerinde, çalışanla-
rın, sağlıklarının ve güvenliklerinin teh-
likede olması nedeniyle, koruyucu giysi 
kullanılmasını zorunlu kılan uluslar-
arası ve yerel yasal düzenlemeler sıkı-
laştırılmıştır. Koruyucu giysi kullanı-
mını gerektiren sektörlerde koruyucu 
giysilerin kullanılması yönünde bilinç 
artmaktadır. Yukarıda bahsedilen un-
surların yanı sıra, dünyadaki mevcut 
savaşlar ve savaş tehlikesinin daima 
var olması, koruyucu giysi kullanımını 
gerektiren sektör ve iş kollarındaki ge-
lişmeler… gibi etkenler, sektöre olan 
talebi belirleyen en önemli faktörlerdir 
(6,9).  

4.4. Bina ve İnşaat Teknik Tekstilleri 
(BUILDTECH) 

Bina ve inşaat teknik tekstilleri, inşaat 
mühendisliğinin toprak üstünde olan 
uygulamalarında kullanılan tekstil mal-
zemeleridir. Bu malzemelerin kullanım 
oranı, sentetik liflerin gelişimiyle artış 
göstermiştir. 

Bina ve inşaat teknik tekstilleri, yeni bir 
binanın inşasında, yıpranmış ve/veya 
zayıf binaların güçlendirilmesinde, res-
torasyonunda kullanılmaktadırlar. Yeni 
bir bina yapılırken tekstil yüzeyleri en 
çok çatı, dış cephe ve beton takviye 
malzemesi olarak tercih edilmektedir-
ler. 
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Günümüzde teknik tekstillerin kullanım 
alanı, yalnızca ev, okul, hastane, kamu 
ve iş yerleri, oteller… gibi standart 
binalarla sınırlı değildir. Aynı zamanda 
daha ileri mühendislik gerektiren, sa-
nayi tesisleri, hava alanları, stadyum-
lar, spor salonları, fuar ve gösteri sa-
lonları, gökdelenler, köprüler, limanlar, 
özel askeri binalar… gibi yapılarda da 
tekstil malzemeleri oldukça sık kulla-
nılmaktadırlar.  

Bina ve inşaat teknik tekstillerinin var 
olan klasik yapı malzemelerine alter-
natif olarak kullanımı üzerine çalışma-
lar da son yıllarda önem kazanmıştır. 
Hatta gelecekte tüm yapı malzemele-
rinin tamamen tekstilden oluşacağı gö-
rüşü vardır ve bu görüşe örnek olarak 
Amerika Birleşik Devletleri’nde “Carbon 
Tower” adında bir gökdelen tasarlan-
mıştır (17).  

Teknik tekstil malzemelerinin inşaat 
sektöründe sunduğu en büyük avan-
tajlar: Hafif olmaları, fonksiyonellikleri, 
maliyetlerinin daha düşük olması ve 
daha az takviye gerektirmeleridir. Buna 
örnek olarak, standart bir binada kul-
lanılan tekstil malzemesinin ortalama 
ağırlığının; tuğla, çelik veya betonun 
ağırlığının 1/30’u kadarı olduğu ifade 
edilmektedir (9,11,12).  

Buildtech alanında teknik tekstiller: 
Prefabrik gibi geçici yapılar, çatı kap-
lama malzemeleri, ses ve ısı yalıtımı 
ürünleri, kompozit yapı elemanları ve 
koruyucu ağ yapıları olarak kullanı-
labilmektedirler. Ayrıca, çadırlar, ten-
teler ve güneşlikler gibi ürünlerde de 
teknik tekstillerin kullanımı yaygındır 
(3,9,13,14,15).   

Bina ve inşaat teknik tekstillerinin üre-
timi için sentetik lifler gittikçe artan bir 
oranda kullanılmaktadırlar. Isı ve ses 
yalıtımında ve çatı kaplamalarında 
cam ve teflon lifleri kullanılmaktadır. 
Geçici konutların yapımında hafif olan 
poliamid ile poliolefin lifleri tercih edil-
mektedir. İnşaatların yapımında kulla-
nılan çeşitli kompozit yapılar: Cam, 
karbon, akrilik, polipropilen ve poliamid 
lifleri içermektedirler (6,9,15). 

Kompozitler inşaat alanında parlak bir 
geleceğe sahiptir. Mevcut cam takvi-

yeli malzeme uygulamaları, duvar pa-
nellerini, fosseptik depolarını içermek-
tedir. Cam, polipropilen ve akrilik lifleri 
ve tekstillerin hepsi betonun, sıvaların 
ve diğer inşaat malzemelerinin defor-
masyonunu önlemede kullanılmakta-
dır. Köprü inşaatlarında cam liflerinin 
kullanımı önemli bir yeniliktir. Japonya’ 
da depreme dayanıklı binalar için tak-
viye malzemesi olarak karbon lifi bü-
yük ilgi çekmektedir. Ancak bu malze-
menin fiyatı halen geniş çaplı kullanım 
için dezavantaj oluşturmaktadır (6,9).  

Oldukça yeni bir kategori sayılan “mi-
mari membranlar”; stadyumlar, fuar 
merkezleri ve diğer modern binalar gibi 
yarı saydam yapıların inşaatında göze 
çarpmaya başlamıştır. İnşaat sektörün-
de tekstiller için potansiyel kullanım 
alanları hemen hemen sınırsızdır (3,9).  

4.5. Endüstriyel Teknik Tekstiller 
(INDUTECH) 

İndutech, endüstriyel amaçlı ürünlerde 
kullanılan tekstilleri içermektedir. Ön-
celeri teknik tekstillerin tümü için en-
düstriyel tekstiller tanımı kullanılmıştır. 
Belirli bir işlev gören ve performans 
artırıcı tekstil ürünlerinin: sağlık, spor, 
tarım gibi sektörlerde de yaygın bir şe-
kilde kullanılmaya başlanmasıyla, en-
düstriyel tekstiller, teknik tekstillerin bir 
alt dalı olarak görülmeye başlanmıştır 
(9).  

Endüstriyel amaçlı kullanılan teknik 
tekstiller, teknik tekstillerin tümü içeri-
sinde önemli bir paya sahiptir. Gele-
cekte sanayileşmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki üretimlerinde, yıllık %4-5 
oranında bir artış beklenmektedir (17).  

Endüstriyel tekstiller, geniş bir uygu-
lama alanına sahiptir. Genel olarak bu 
gruba: Filtreler, konveyör kayışları, aşın-
dırma bantları, contalar, sızdırmazlık 
elemanları, elektrik ve elektronik kom-
ponentleri ve ilgili diğer endüstriyel 
ürünler dahil edilmektedir.  

Filtrasyon işlemi, bir maddenin diğe-
rinden ayrılmasını sağlamaktadır. Teks-
tilden mamul filtreler, ürünlerin günlük 
hayattaki genel kullanımlarına yönelik 
olarak arıtılmalarına yardımcı olmanın 

yanı sıra, endüstriyel kirleticilerin saf-
laştırılmasında da kullanılmaktadır. 
Farklı amaçla kullanılan filtrelerde, 
farklı tekstil yapıları kullanılmaktadırlar. 
HEPA filtreleri içerisinde dokuma veya 
nonwoven kumaşlar kullanılabilmekte-
dir. Toz, sıvı ve duman filtrelerinde 
nonwoven kumaşların kullanımı daha 
yaygındır (6).  

Endüstriyel amaçlı temizleme malze-
melerinde tekstil yapıları; toz çeken fır-
çalarda, dokuma, örme veya non-
woven silme malzemelerinde kullanıl-
maktadırlar. Elektrik malzemelerinde 
ise, kablolarda, kompozit yapılarda, 
akümülatör seperatörlerinde tekstil ma-
teryalleri kullanılabilmektedir (14).  

Nonwoven ürünlerin kullanımı, diğer 
bazı teknik tekstiller alanlarında olduğu 
gibi, bu alanda da dokuma ve örme 
ürünlerin kullanımını geçmiş durumda-
dır (6).  

Endüstriyel amaçlı kullanılan tekstil 
yapılarında kullanılan liflerin mukave-
metinin ve kopma dayanımının belirli 
bir derecede olması gerekmektedir. 
Endüstriyel tekstiller alanında poliamid 
lifi geniş bir uygulama alanına sahiptir. 
Poliamid lifi, filtrelerden, konveyor ka-
yışlarına, contalara kadar birçok uygu-
lamada kullanılmaktadır. Ayrıca poli-
ester lifi de otomobillerde kullanılan 
filtrelerde ve kord bezlerinde geniş bir 
kullanım alanı bulmuştur. Polipropilen 
ve polietilen lifleri özellikle hava filtre-
lerinde kullanılmaktadır. Bu liflerin dı-
şında yüksek performanslı lifler de en-
düstriyel tekstillerde kullanılmaktadır. 
Aramid lifleri, yüksek sıcaklığa ve kim-
yasallara karşı dayanımı nedeniyle fil-
trelerde (özellikle sıcak gaz filtrasyo-
nunda), dokuma kayışlarda, halat ve 
kablolarda ve yüksek performanslı 
nonwoven kumaşlarda kullanılmakta-
dır. Karbon lifleri, nonwoven filtrelerde 
ve su arıtma cihazlarında kullanılmak-
tadır. Polieter eter keton (PEEK) lifi 
taşıyıcı bantlarda, yüksek basınca da-
yanımlı filtrelerde ve sıcak gazlar için 
kullanılan filtrelerde kullanılabilmek-
tedir. Aromatik poliester lifleri korozyo-
na dayanımlı filtrelerde kullanılmakta-
dır. Polibenzimidazol (PBI) lifi filtras-
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yonda, yanmazlık ve yüksek sıcaklık 
ve kimyasallara dayanım gerektiren 
yapılarda kullanılabilmektedir (19.20). 

4.6 Jeotekstiller (GEOTECH): 

Jeotekstiller, inşaat ve jeoteknik mü-
hendisliği alanlarında toprak altı uygu-
lamalarda kullanılan tekstil malzemele-
ridirler. Hem doğal, hem de sentetik lif-
lerden üretilen tekstil yapıları bu alan-
da kullanılabilirler. Jeotekstiller filtre 
edebilme, destek ve kuvvetlendirme ve 
ayırma yeteneğine sahip malzemeler 
olup, bu işlevlerin kombinasyonları için 
kullanılmaktadırlar. 

Jeotekstiller tüm teknik tekstiller içeri-
sinde en yüksek büyüme oranına sa-
hiptir. Gelecekte bu büyümenin sanayi-
leşmiş ülkelerde orta seviyede olacağı 
beklenirken, gelişmekte olan ve az ge-
lişmiş ülkelerde büyüme potansiyelinin 
yüksek seviyelerde olacağı tahmin 
edilmektedir (17).  

“Jeotekstil” ve “Jeosentetik” kavram-
ları, zaman zaman birbirlerinin yerine 
kullanılmakta ise de, bu kavramların 
hangisinin diğerini kapsadığı kesin ola-
rak belirlenmemiştir. 

Jeosentetikler, bir proje, yapı veya sis-
teme entegre olarak, toprak kaya, veya 
jeoteknik mühendisliği ile ilgili diğer 
materyallerle birlikte kullanılan polime-
rik bir malzemeden üretilmiş yüzeyler 
olarak tanımlanabilirler. Jeosentetikle-
rin alt grupları: jeotekstiller, jeogritler 
(jeoızgaralar), jeomembranlar, erozyon 
kontrol blanketleri ve altlıkları, jeosen-
tetik çamur astarları, jeokompozit dre-
naj materyalleri ve jeoağlar olarak sıra-
lanabilir (21). Ancak sadece sentetik 
liflerden üretilmiş jeotekstiller, jeosen-
tetiklerin alt grubuna girerken, doğal 
liflerden üretilmiş jeotekstiller ayrı bir 
grup olarak düşünülmelidir. 

Jeotekstillerin: Ayırma, güçlendirme, 
filtrasyon, drenaj ve bariyer olmak üze-
re beş farklı fonksiyondan en az birine 
sahip olması gerekmektedir. Jeotekstil 
olarak kullanılacak ürünün gerilme, 
çekme ve yırtılma dayanımına, belirli 
bir sertliğe, yük altında uzamaya karşı 
dirence, hava ve su geçirgenliğine, 

kimyasallara karşı dayanıma ve UV 
dayanımına sahip olması gerekmek-
tedir (6,22).  

Jeotekstillerin genel olarak kullanım 
alanları: Yol inşaatları, park alanları, 
demiryolları, temeller, taban betonları, 
zemin uygulamaları, toprak altı boruları 
ve kanalları, depolama alanları, hava 
alanları, limanlar ve spor sahalarının 
toprak altı sistemleri, drenaj ve filtras-
yon sistemleri, drenaj boruları, drenaj 
kanalları, yüzey drenajı, bina drenaj-
ları, hidrolik yapılar, kıyı koruma yapı-
ları, barajlar, nehir yataklarının ve ka-
nalların korunması, suni göletler, su re-
zervuarları ve çöp ve atık depolama 
alanları olarak sıralanabilir (22,23).  

Jeotekstiller genel olarak, dokuma, ör-
me ve nonwoven teknolojisi ile üretile-
bilmektedir. Dokuma jeotekstiller geniş 
uygulama alanına sahiptirler. Dokuma 
kumaşlar yapılarındaki çözgü ve atkı 
iplikleri nedeniyle çok fazla mekanik 
uzama göstermemekte ve bu nedenle 
toprak desteklemede avantajlı olmak-
tadır. Jeotekstiller alanında ısıyla bir-
leştirilmiş nonwoven tekstiller, iğnele-
me ile sabitlenmiş nonwoven ve örme 
(özellikle çözgülü örme) kumaşlar ile 
lif/toprak karışımları da kullanılmakta-
dır (6,24).  

Nonwoven ürünler, jeotekstil uygula-
malarının %80’ini oluşturmaktadır. 
Jeotekstiller alanında nonwoven yapı-
lar genellikle: Yol altlarında, yeraltı dre-
naj yüzeylerinde, nehir yataklarında, 
hava alanlarının ve atletizm sahala-
rının altında kullanılmaktadırlar. Aynı 
zamanda kanalizasyonların alt yüze-
yinde, toprak katmanlarının ayırımın-
da, sürekli erozyon kontrolünde ve ara-
zi doldurmada jeomembran kaplama 
maddesi olarak da işlev görmektedir-
ler (24).  

Sentetik liflerin biyolojik olarak parça-
lanmamaları, kalıcı uygulamalarda ter-
cih edilmelerinin başlıca sebebidir. 
Jeotekstillerin üretiminde sentetik lif 
olarak daha çok polipropilen, polietilen, 
poliester, poliamid ve polivinilklorür 
kullanılmaktadır. Jeotekstillerin üreti-
minde en çok kullanılan iki sentetik lif, 
özellikle kimyasal dayanımları nede-

niyle polipropilen ve polietilendir. Poli-
propilen lifleri aynı zamanda, düşük 
maliyet, düşük özgül ağırlıkları ve mu-
kavemet özellikleri nedeniyle, en 
önemli hammadde niteliğini taşımak-
tadır. Yüksek mukavemet gereksini-
minde poliester kullanılmaktadır. Yük-
sek mukavemetli diğer polimerler de 
jeotekstiller alanında kullanılabilmek-
tedir. Ancak bunların maliyetlerinin 
yüksek olması ve çok yüksek miktar-
larda temin edilememeleri nedeniyle 
fazla tercih edilmemektedirler. Jeo-
tekstillerin üretiminde doğal lifler de 
kullanılabilmekte olup, jeotekstillerin 
fonksiyonlarını sınırlı bir süre yerine 
getirmelerinin beklendiği uygulamalar-
da: Keten, pamuk, jüt, sisal, abaka, ke-
naf… gibi doğal liflerin kullanımı tercih 
edilmektedir. Ayrıca, hindistan cevizi 
liflerinin çürümeye, çamura ve neme 
dayanımı nedeniyle, bunlardan üretilen 
gözenekli nonwoven yüzeyler, toprak 
erozyonunu önlemek ve toprağın kon-
disyonlanmasını sağlamak için kullanı-
labilmektedir (6,9,25).  

4.7. Tarım Teknik Tekstilleri 
(AGROTECH) 

Agrotech; tarım, bahçecilik ve balık-
çılıkta kullanılan tekstilleri içermektedir. 
Tarımsal ürünlerin üretilmesinde olum-
suz doğa koşullarının etkisinin en aza 
indirilmesi için ürünlerin korunması, 
toplanması ve saklanması için tarım 
teknik tekstilleri kullanılmaya başlan-
mıştır (9).  

Agrotech alanında kullanılan teknik 
tekstiller uzun yıllardır kullanılagelmiş 
olmaları nedeniyle, bunların pazarında 
bir doygunluğa ulaşılmıştır ve üretimle-
rinde büyük bir artış beklenmemek-
tedir (17).  

Tarım teknik tekstillerinden istenen 
fonksiyonların başlıcaları: Örtme, koru-
ma, destekleme ve ambalajlamadır. Bu 
nedenle, tarım amaçlı olarak kullanılan 
jeotech, packtech, indutech, protech 
ve buildtech teknik tekstil materyalleri 
de agrotech alanına girmektedir. 

Tarım teknik tekstilleri: Tarımsal ürün-
lerin paketlenmesi, bitkilerin büyüme 
sürecinin hızlandırılması, ürünlerin UV 
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ışınlarından korunması, tarımsal alan-
ların ilaçlanması, yabani otların büyü-
mesinin önlenmesi, tarımsal amaçlı 
drenaj ve erozyon kontrolü, besicilikte 
hayvanların hava şartlarından korun-
ması, balıkçılık… gibi birçok uygula-
mada kullanılmaktadır. Bu uygulama-
larda teknik tekstiller: Ağlarda, halat-
larda, çuvallarda, bitkilerin güneşten 
korunması için gölgeliklerde, sera-
larda, ısı yalıtımında, zararlı otlardan 
korumada, rüzgar ve doludan koru-
mada, tohumların korunması amacıyla 
tohum filizlendirilmesinde, toprağın 
desteklenmesinde, koruyucu amaçlı 
giysilerde, hortumlarda, taşıma bant-
larında, filtrelerde tercih edilmektedir-
ler. Deniz balıkçılığında kullanılan özel 
ağlar da tarım teknik tekstilleri ala-
nında yer almakta ve giderek büyüyen 
bir pazar oluşturmaktadır (9,15).  

Tarım teknik tekstilleri içerisinde jeo-
tekstiller, drenaj ve toprak ıslahında; 
koruyucu tekstiller, spreyler ve zararlı 
maddelerle çalışan kişilerin ve toprağın 
korunmasında; taşıma teknik tekstilleri, 
traktörler ve kamyonlarda; endüstriyel 
tekstiller, hortumlar, filtreler ve silo 
tanklarının ve boru hatlarının takvi-
yesinde kullanılmaktadırlar.  

Agrotech ürünlerinde dokuma, örme ve 
nonwoven yapılar kullanılabilmektedir. 
Nonwoven yüzeyler gölgelik, termal 
yalıtım malzemesi ve yabani ot önleyici 
olarak kullanılmaktadır. Ağır gramajlı 
dokuma, örme ve nonwoven kumaşlar 
rüzgar ve doludan koruma amaçlı ola-
rak kullanılmaktadır. Ağlar, modern yu-
varlak balyaların sarılması için gele-
neksel balya sicimlerinin yerini almak-
tadır. Kılcal yapıya sahip nonwoven 
hasırlar, nemin büyümekte olan bit-
kilere dağıtılması için, bahçecilikte 
kullanılmaktadır. Gübrelerin ve tarım-
sal ürünlerin taşınması için kullanılan 
küçük jüt, kağıt veya plastik torbalar 
yerine, bugün birkaç tona kadar varan 
miktardaki ürünleri taşıyabilecek yapı-
daki dokunmuş polipropilen torbalar 
(big bags) kullanılmaktadır (6).  

Teknik tekstiller tarım alanında uzun 
yıllardan beri kullanılmaktadır. Bu 

ürünlerde doğal lifler (jüt, sisal, kenaf, 
vs.) sentetik liflere nazaran bir üstünlük 
sağlamaktadır. Polipropilen tarım ve 
bahçecilikte çoğunlukla tercih edilen 
bir liftir. Ayrıca, özellikle yabani otlar-
dan koruma ve bitkilerin çabuk bü-
yümesi amacıyla, polietilen filmler kul-
lanım alanı bulmaktadır. Polietilen ve 
polipropilen nonwoven yüzeyler, bit-
kileri soğuktan koruma amacıyla kulla-
nılabilmektedir. Poliamid ve poliester 
ağlar zararlı böceklerden korunmak 
amacıyla kullanılmaktadır. Meyve ye-
tiştiriciliğinde, doluya karşı koruma 
amacıyla polietilenden üretilmiş örme 
yapılar kullanım alanı bulmuştur. Hay-
van barınaklarının korunması amacıyla 
rüzgar geçirmez yapılar kullanılabil-
mektedir. Bu yapılar genellikle poli-
ester veya polietilenden üretilmektedir. 
Ayrıca yüksek mukavemetli balık ağla-
rında yüksek mukavemetli polietilen 
(HMPE (Dyneema® ve Spectra®)) lifle-
rinin kullanımı son yıllarda artmıştır. 
Balıkçılıkta, özellikle de ağ yapımında 
kullanılan diğer bir lif poliamiddir 
(6,26).  

4.8. Spor ve Serbest Zaman Teknik 
Tekstilleri (SPORTECH) 

Sportech, teknik tekstillerin spor ve 
serbest zaman giysileri, alet ve araç-
larını kapsayan uygulama alanıdır. Pa-
zar büyüme oranları, ortalamanın üze-
rindedir ve birim değerleri genellikle 
yüksektir.  

Tenis raketleri, hokey sopaları, kar ve 
su kayakları, yarış arabaları, balık olta-
ları, bisikletler, halatlar, kano gövdeleri, 
yat ve bot gövdeleri, riskli sporlarda 
spor ayakkabıları, sörf tahtaları, spor 
giysileri, çim sahalar, çadırlar, bayrak 
ve flamalar, uyku tulumları ve müzik 
enstrümanlarının yayları teknik teks-
tillerin bu alandaki en belirgin uygula-
malarıdır (20). 

Yüksek performans sağlayan, her türlü 
hava şartlarında vücut ısısını dengede 
tutan ve faaliyet gösterilen spor dalın-
daki ihtiyaçlara göre tasarlanan spor 
giysileri ve malzemeleri için talep son 
yıllarda büyük artış göstermektedir. 

Günlük yaşamda genelde pamuklu 
giysiler tercih edilmesine rağmen, ter-
leme sonucu kumaşın üzerinde oluşan 
nem, giysiyi ağırlaştırmaktadır. Bu ne-
denle, aktif spor giysilerinde, teri 
mümkün olduğunca çabuk dış yüzeye 
vererek cildi kuru tutan özel sentetik 
lifler tercih edilmektedir. Günümüzde 
spor giysilerinde istenen önemli 
özellikler sırası ile: Rüzgâr, su ve hava 
şartlarından koruma, ısı yalıtımı, buhar 
geçirgenliği ve esnekliktir. Vücut terini 
emip, hızlı bir şekilde kurumasını 
sağlayan spor giysileri son zamanlarda 
önem kazanmaktadır. Burada nefes 
alan membranlar da uygulama alanı 
bulmaktadır. Ayrıca spor giysilerde 
hem işlevsellik, hem de hijyen özellik-
leri birlikte bulunmalıdır. Bu nedenle 
spor giysilerine, kokuyu azaltmak ve 
bakteri oluşumunu önlemek için anti-
mikrobiyal bitim işlemleri uygulana-
bilmektedir. Ozon tabakasının delin-
mesi sebebi ile ultraviyole ışınlarından 
korunma son yıllarda önem kazan-
mıştır. Dolayısıyla ultraviyole koruyucu 
kimyasallar spor giysilerinde yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır (9).  

Karbon lifleri düşük ağırlıklı, yüksek 
mukavemetli, sıcaklık farklarında şekil 
değiştirmeleri az olan ve darbe daya-
nımları iyi olan liflerdir. Bu özellikleri 
sayesinde hafiflik ve darbe dayanımı 
gerektiren spor ve boş zaman ekip-
manlarında tercih edilmektedirler. 
Örneğin; kayaklar, yarış arabaları ve 
bisikletler için hafiflik, hızı arttırıcı bir 
faktördür. Aramidler özellikle riskli spor 
ayakkabıları ve arabalar gibi darbe 
dayanımı gerektiren yerlerde kullanıl-
maktadır. Aromatik poliester lifleri suya 
dayanıklı olmaları, aşınma ve yorulma 
dayanımlarının yüksek olması nede-
niyle halatlar, yat ve bot gövdeleri ve 
kanolarda kullanılmaktadır. HMPE, 
PBO ve PEEK da bu alanda kullanıl-
dığı bilinen diğer liflerdir (20).  

Spor ekipmanlarında, tekstil kompozit-
lerinin kullanımı gittikçe artmaktadır. 
Örneğin bisiklet tekerleği, tenis raketi, 
golf sopaları, kayak ve sörf ekipman-
ları, futbol ve beyzbol topları… gibi bir-
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çok yerde tekstil kompozitleri kullanıl-
maktadır.  

4.9. Ev Teknik Tekstilleri 
(HOMETECH) 

Hometech, teknik tekstillerin mobilya-
lar, yataklar, vatkalar, yalıtım malze-
meleri gibi uygulama alanlarını kap-
sayan alt sınıfıdır. Tekstil ürünlerinin 
evlerdeki kullanımları artık günümüzde 
mefruşat ile sınırlı olmayıp, eskiden 
tekstillerin kullanılmadığı yerlerde de 
ev teknik tekstilleri kullanılmaktadır. 

Bu alanda içi boş lifler özellikle yatak 
ve uyku tulumlarının yalıtım özelliğini 
artırmak için kullanılırken, antimikro-
biyallik ve güç tutuşurluk gibi özellikleri 
olan lifler de mobilyalardaki köpüklerin 
yerini almaktadır. Mobilyalarda, artık 
yay yerine esnekleştirilmiş dar dokuma 
bantların ve toksik gazlar çıkaran 
tehlikeli köpükler yerine, güç tutuşur 
dolgu ve astar kumaşların kullanılması 
bunun kanıtlarıdır. 

Dokuma kumaşlar, halâ halı ve mo-
bilya altlıklarında ve perde bantları gibi 
daha özel ve daha küçük alanlarda 
kullanılmaktadır. Ancak “spunbond” 
nonwoven ürünler, ev temizliği uygu-
lamaları için klasik bezlerin yerini al-
mıştır. Ayrıca, nonwovenlar artık elek-
trik süpürgesi, mutfak aspiratörü, iklim-
lendirme tertibatı gibi birçok ev eşya-
sında filtreleme amacıyla kullanıl-
maktadırlar. Boydan boya duvar kap-
lamalarında duvar kağıtları yerine kul-
lanılabilen duvar bezleri de hometech 
alanına girmektedir. 

Perdelerdeki perde bantları, güneş-
liklerin çekme ipleri,stor ve jaluzilerin 
bantları ve çift camlı pencerelerdeki 
kaplama şeritlerinin tümü teknik tekstil 
ürünleridir (9).  

Klasik liflerin yanısıra içi boş lifler, güç 
tutuşur lifler, antibakteriyel lifler ve 
metal lifleri de ev teknik tekstillerinde 
uygulama alanı bulmaktadır (6).  

4.10 Giyim Teknik Tekstilleri 
(CLOTHTECH) 

Giyim teknik tekstilleri hazır giyim ve 
ayakkabı sektörlerinde kullanılan: Te-

lalar; vatkalar; dikiş iplikleri; ayakkabı 
üstlükleri, astarları, bağcıkları ve yalı-
tım malzemelerinden oluşmaktadırlar. 
Telaların fonksiyonu, yapıştırıldığı ku-
maşın şeklini koruması ve sabit kal-
masını sağlaması, giysilere ek bir ha-
cim ve şekil kazandırmasıdır (9).  

Özellikle yalıtım malzemeleri ve telalar 
için nonwoven teknolojisi önemli bir 
üretim tekniğidir. Telelar ayrıca do-
kuma, raşel, düz ve yuvarlak örgü ola-
rak da üretilmektedir. Ayakkabı bağ-
cıklarında daha çok saç örgü tekniği 
ön plana çıkmaktadır. Suni deri, ayak-
kabılarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ay-
rıca son yıllarda, özellikle spor ayak-
kabılarda, membran teknolojisi de ön 
plana çıkmaktadır. Bu alanda sıklıkla 
tercih edilen lifler, poliester ve poliamid 
lifleridir (6).  

4.11. Paketleme Teknik Tekstilleri 
(PACKTECH) 

Packtech, paketleme ve ambalaj sana-
yiinde; endüstriyel, tarımsal ve diğer 
malların paketlenmesi, taşınması, de-
polanması ve korunması için kullanılan 
tüm tekstil yapılarını içermektedir. Bu 
ürünlere büyük paketleme malzeme-
lerinden küçük alışveriş çantalarına 
kadar tüm ürünler dahildir.  

Paketleme materyalleri geçmişten beri 
tekstil yapılarından üretilmektedir. Bu 
ürünler tüm teknik tekstiller içerisinde 
miktar olarak en yüksek üretim payına 
sahiptir.  

Paketleme sektöründe kullanılan teks-
tiller, FIBC (Flexible Intermediate Bulk 
Containers) “big bag” ler olarak adlan-
dırılan paketleme malzemelerini, ça-
maşır torbaları ve diğer hacimli ürün 
paketleme malzemelerini, saklama tor-
balarını, paket bağlama ipliklerini, çay 
poşetleri ve kahve filtrelerini, non-
woven ve dokuma ambalaj malzeme-
lerini (hafif posta çantaları, dayanıklı 
zarflar gibi), gıdaların, oyuncakların 
depolanması, nakliyesi ve paketlemesi 
için kullanılan malzemeleri içermek-
tedir (14,15).  

Tekstil yüzeylerinin ambalajlamada 
kullanılması önceleri pamuk, keten, 

jüt… gibi doğal liflerden elde edilen 
ürünlerin torba ve çuval yapımında 
kullanılmasıyla başlamıştır. Daha son-
raları polipropilen ürünlerin kullanımı 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Polipro-
pilen lifinin mukavemet özelliği, düzgün 
yapısı ve yeni teknolojilerle çalışıla-
bilme olanağı, bu liflerden yapılmış 
ürünlerin gübre, kum, çimento ve şe-
kerden başlayarak, boyarmaddelere 
kadar değişen toz ve granül halindeki 
malzemenin daha etkin taşıma işlem-
leri ve dağıtımı için ambalaj malzemesi 
olarak kullanılmasına olanak sağla-
mıştır (6,17). 

Özellikle gıda endüstrisinde, birçok 
sarma ve koruma uygulamalarında 
hafif gramajlı nonwoven ve örme yü-
zeyler, çay ve kahve poşetleri için non-
woven ürünler kullanılmaktadır. Etler, 
sebzeler ve meyveler, sıvıların emil-
mesi için, aralarına nonwoven kumaş-
lar konularak paketlenmektedir. Kuru 
sebze ve meyvelerin paketlenmesinde 
ise, örme ağ ürünler tercih edilmek-
tedir. Özel nonwoven ürünler,kurye 
zarfları için kullanılmaktadırlar. Dokun-
muş çemberler pamuk balyalarında 
kullanılan metal bantların yerini almaya 
başlamıştır (6).  

FIBC (flexible intermediate bulk con-
tainers)’lerde, çuvallarda, nonwoven 
ve dokuma paketleme malzemelerinde 
polipropilen lifleri; paket ipliklerinde ve 
hafif paketleme malzemelerinde poli-
amid lifleri kullanılmaktadır (13,14,27).  

Gıdaların paketlenmesinde, tekstil 
ürünleri, hava ve nem geçirgenlikleri 
nedeniyle çok fazla tercih edilmemek-
tedirler. Ancak, dokuma jüt çuvallar 
genellikle hubabat, un, şeker ve tuzun 
taşınmasında kullanılmaktadır. Ayrıca 
pamuktan üretilen farklı kumaş kons-
trüksiyonları, farklı uygulamalar (toz 
veya granül halindeki gıdaların paket-
lenmesi, et paketleme malzemesi, vs.) 
için kullanılabilmektedir. Kenaf lifi 
genellikle gıda sektöründe paket ipliği 
olarak kullanılırken, sert meyvelerin 
taşınması için çoğunlukla sisalden üre-
tilmiş ağ yapılı çuvallar kullanılmak-
tadır (28).  
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Son yıllarda, big bag ürünlere olan 
talep giderek artmakta, üretim talebi 
karşılamakta yetersiz kalmaktadır. 
Özellikle çok yüksek kapasiteye sahip 
big baglerin kullanımı yaygınlaşmakta 
ve önem kazanmaktadır. Hububatların 
paketlenmesinde, polipropilen şeritler-
den sık dokunmuş bigbagler kullanıla-
bilmektedir. Paketleme sırasında hu-
bubatın uzun süreli dayanmasını sağ-
lamak amacıyla ilave edilen azotun 
bigbag içerisinde kalması için, iç yüzey 
olarak alüminyum bir film tabakası dış 
paket materyalinin içerisine yerleşti-
rilmektedir. Türkiye, dünyanın önde 
gelen big bag üreticileri arasında yer 
almaktadır (5).  

4.12. Çevre ve Ekolojiyi Koruma 
Teknik Tekstilleri 
(OEKOTECH) 

Bu sınıfa giren teknik tekstiller çevre 
ve ekolojiyi koruma tekstilleridir. Oeko-
tech ürünleri: Endüstriyel tekstiller, 
jeotekstiller, inşaat tekstilleri ve tarım-
sal tekstiller gibi teknik tekstillerin bir-
çok alanını kapsamaktadır. Özellikle 
filtrasyon materyalleri, erozyondan ko-
ruma ve toksik atıkların kapatılması, 
topraktan su kaybının minimize edil-
mesi ve bitki köklerinin örtülerek her-
bisit kullanımının azaltılmasında kul-
lanılan tekstiller, ısı yalıtımı için kulla-
nılan inşaat tekstilleri, bu alana gir-
mektedir. Ayrıca transport ve kons-
trüksiyonda ağırlığı azaltarak enerji 
tasarrufu sağlayan tekstiller de dolaylı 
olarak çevreye katkı sağlayabilmek-
tedir. 

Teknik tekstillerin bu sınıfının henüz 
tanımı tam oturmamıştır ve yoruma 
açıktır (6).  

5. SONUÇ 

Tekstil sektörünün en hızlı büyüyen 
alanı olan teknik tekstiller günümüzde 
tıp, taşımacılık, koruyucu giysiler, ta-
rım, spor malzemeler, paketleme, jeo-
tekstiller, inşaat ve filtrasyon… gibi bir 
çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Ye-
ni geliştirilen lifler ve yeni üretim tek-
nolojileri ve buna paralel olarak bilişim 
ve haberleşme teknolojileri, biyoma-

teryaller ve nanoteknolojilerdeki ilerle-
meler teknik tekstillerin hizmet alanını 
her geçen gün biraz daha büyütmek-
tedir. Teknik tekstillerin ekonomik 
önemi de bu büyümeyle doğru orantılı 
olarak artmaktadır.   

2005 yılının Ocak ayında kotaların 
kalkmasıyla ekonomik dengeler değiş-
miş, Türk tekstil ve konfeksiyon sek-
törü için de yeni bir dönem başlamıştır. 
Bu süreçte değişim kaçınılmazdır. 
Hızla büyüyen teknik tekstiller sektö-
ründe daha büyük bir pay alabilmek 
için, klasik tekstiller alanındaki temel 
tekstil bilgilerinin üzerine yeni “know 
how” lar eklenmesi ve teknik tekstillerin 
hizmet verdiği sektörlerle sıkı bir iş-
birliğine girilip onların beklentilerinin 
çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Kla-
sik tekstillerde yakalanan başarıya 
teknik tekstiller alanında da ancak bu 
şekilde ulaşılabilecek ve böylece tekstil 
sanayiniinin devamlılığının sağlanma-
sında önemli bir avantaj yakalana-
caktır. 
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