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DENİZLİ’DE TEKNİK TEKSTİLE DÖNÜŞÜM PROJEMİZ 3. EGE TEKSTİL MAKİNELERİ FUARINDA 
SEKTÖRLE BULUŞUYOR! 

 
Dünyanın önde gelen yerel fuarları arasında sayılan ‘Ege Tekstil Makineleri Fuarı’, bu yıl üçüncü kez 
23-26 Mart 2021 tarihlerinde Denizli’de gerçekleşecek. Denizli Ticaret Odasının uyguladığı, 
Türkiye’nin en büyük sanayi altyapı yatırım projelerinden olan ‘Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm’ 
projesi, fuarda hem Denizli’nin hem de Türkiye’nin ileri gelen tekstil sanayicileri ile bir araya 
gelerek ziyaretçilerine ‘Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ ve ‘Denizli Teknik Tekstil Kümelenmesi’ ile 
ilgili bilgilendirmede bulunacak. 
 
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan: “Teknik tekstil üreticisi ve teknik tekstil 
üretimine geçmeyi planlayan tüm tekstil üreticilerini yenilikçi fikirlerini prototip ürünlere 
dönüştürmeleri ve hayata geçirmeleri için bu buluşmaya davet ediyoruz. Denizli’de tekstile birlikte çağ 
atlatmak bizim elimizde.” sözleriyle sektöre fuarda proje ile buluşma çağrısında bulundu. 
 
Denizli Ticaret Odası temsilcileri ve proje uzmanları, fuar süresince tekstil üreticisi firmalara yönelik 
hizmete sunulan son teknoloji ekipmanlarını, teknik tekstil prototipleme ve numune üretimi 
imkanlarını, pazarlama ve finans kaynaklarına erişim gibi alanlardaki eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini tanıtacak. Fuar standında ayrıca uzmanlar tekstil makineleri üreticileri ve tekstil 
üreticileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.  
 
Proje fuar standında ayrıca emniyet kemerleri, tavan döşemesi, kapı panelleri, hava filtreleri gibi taşıt 
tekstilleri; yer yüzeyinde dolguların güçlendirilmesinde kullanılan jeolojik tekstiller; tarım 
mahsullerinin korunması için kullanılan zirai tekstiller gibi birçok alanda karşımıza çıkan teknik tekstil 
kullanım alanları numunelerle sergilenecek. 
 
Denizli Teknik Tekstil Merkezi, Denizli Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 1000 m2’lik bir alanda, 
tekstil ve konfeksiyon üreticilerinin en özel ihtiyaçlarına en güncel çözümleri sunmak için 
çalışmaktadır. Akıllı dayanışma ve iş birliği ilkeleri ile kurulan ‘Denizli Teknik Tekstil Kümesi’ ise 
Denizli’de tekstil sektörünün teknik tekstil imalatına dönüşümünü sağlayacak sinerjiyi oluşturmak için 
kurulmuştur ve bölgede yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünlerin üretimi ile dünya teknik tekstil 
pazarında ana oyunculardan biri olmayı hedeflemektedir. 
 
Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Nedir? 
 



 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yürüttüğü “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında desteklenen ve Denizli Ticaret Odası’nın 
uygulayıcısı olduğu “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi”, 5 milyon Avro bütçesi ile ülkemizde 
uygulanan en önemli sektörel rekabetçiliği artırma projelerinden birisidir. Projenin amacı, Denizli 
tekstil imalat sanayinin teknik tekstile dönüşümünü sağlamak ve bu sektördeki KOBİ’lerin rekabet 
güçlerini artırarak küresel değer zincirlerine dahil olmalarına destek olmaktır. 
 
Projenin hedefleri şunlardır: 
 

• Denizli Teknik Tekstil Merkezinin kurulması ve işler hale getirilmesi. 
• KOBİ’lere teknik tekstile dönüşüm hizmetlerinin sunulması. 
• Denizli Teknik Tekstil Kümesinin kurulması. 
• KOBİ ve girişimcilerin teknik tekstile dönüşüm konusunda kapasitelerinin artırılması. 
• KOBİ’lerin bu alanlardaki farkındalığının artırılması. 

 
 
Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz: www.dto.org.tr 
 
Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Proje Ofisi: 
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