
SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Proje Ofisi:

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 tekst i le dönüşüm hizmetler inin 
sunulması. 
Denizli Teknik Tekstil Kümesinin kurulması.
KOBİ ve gi r i ş imci ler in  teknik  teks t i le  dönüşüm 
konusunda kapasitelerinin artırılması. 
KOBİ’lerin bu alanlardaki farkındalığının artırılması.

+90 258 295 00 00

+90 258 295 00 90

info@tekniktekstil.org.tr

www.tekniktekstil.org.tr
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Duyurularımız ve davetlerimiz için bizi takip edin: 

DENİZLİ’DE 
TEKNİK TEKSTİLE DÖNÜŞÜM 
PROJESİ

DENİZLİ’DE
TEKNİK TEKSTİL İLE GELECEĞİ DOKUYOR,

GELECEĞE DOKUNUYORUZ!

Bu broşür Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle 
üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden sadece İKADA Danışmanlık Ltd. Şti 
sorumludur ve hiçbir şekilde broşürün Avrupa Birliği ve/veya T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.



TEKNİK TEKSTİL NEDİR? DENİZLİ TEKNİK TEKSTİL MERKEZİ
YANINIZDA!

AKILLI DAYANIŞMA VE İŞ 
BİRLİĞİNİN YENİ ADRESİ
DENİZLİ TEKNİK TEKSTİL KÜMESİ 

Teknik tekstiller, çevre, sağlık, güvenlik gibi alanlarda 
toplumun karşılaştığı çeşitli teknik zorluklara çözüm 
üretmek üzere, ürünlere işlevsellik ve yüksek performans 
kazandırılmasına ilişkin teknik gereklilikleri karşılar. 
Günlük hayatta, emniyet kemerleri, tavan döşemesi, kapı 
panelleri, hava filtreleri gibi taşıt tekstilleri; yapay organ 
ve implant gibi tıbbi tekstiller; yer yüzeyinde dolguların 
güçlendirilmesinde kullanılan jeolojik tekstiller; tarım 
mahsullerinin korunması için kullanılan zirai tekstiller; 
itfaiyeci giysileri, kurşun geçirmez yelekler, uzay giysilerini 
içeren koruyucu giysiler gibi birçok alanda karşımıza 
çıkmaktadır. 

Agrotech Zirai Tekstiller
Buildtech İnşaat Tekstilleri
Clothtech Giyim Tekstilleri 
Geotech Jeolojik Tekstiller
Hometech Ev Tekstilleri

Indutech Endüstriyel Tekstiller

Medtech Tıbbi Tekstiller
Mobiltech Taşıt Tekstilleri

Packtech Ambalaj Tekstilleri
Protech Koruyucu Tekstiller
Sporttech Spor Tekstilleri

Oekotech Ekolojik Tekstiller
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“Tekstil firmaları, rekabetçiliklerini artırmak, üretimlerini 
geliştirmek için nereye gidebilirler?” sorusundan yola 
çıkarak, Denizli Ticaret Odası iştiraki olan Denizli AB İş 
Geliştirme Merkezi (ABİGEM) çatısı altında, tekstil, teknik 
tekstil ve ilgili diğer sanayi dallarında küresel gelişmeleri 
takip ederek, tekstil sektörünün rekabetçiliğinin artmasına, 
katma değerli ürünler üretmesine ve kalifiye iş gücüne 
sahip olmasına destek olmak amacıyla ‘Denizli Teknik 
Tekstil Merkezi’ni kurduk. 

Denizli Teknik Tekstil Merkezi, son teknoloji ekipmanları 
ile, tekstil firmalarına prototipleme ve numune üretimi 
imkanı ve aynı zamanda firmaların küresel rekabette 
yerlerini güçlendirmeleri için pazarlama ve finans 
kaynaklarına erişim gibi alanlarda eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri sunmaktadır. 

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 1000 m2’lik 
bir alanda kurulu olan merkezimiz, tekstil ve konfeksiyon 
üreticilerinin en özel ihtiyaçlarına en güncel çözümleri 
sunmak için çalışmaktadır. 

Denizli Teknik Tekstil Kümesi, geleneksel tekstil 
ürünleri imalatında Türkiye’nin en güçlü kentlerinden 
olan ilimizde tekstil sektörünün teknik tekstil imalatına 
dönüşümünü sağlayacak sinerjiyi oluşturmak için 
kurulmuştur ve bölgemizde yüksek katma değerli 
ve yenilikçi ürünlerin üretimi ile dünya teknik 
tekstil pazarında ana oyunculardan biri olmayı 
hedeflemektedir. 

Denizli Teknik Tekstil Kümesi aşağıdaki hedefler 
doğrultusunda çalışmaktadır: 

Kümelenmede değer yaratan firmaları güçlendirerek 
Denizli’de teknik tekstil sektörünün rekabet gücünü  
arttırmak.
Denizli teknik tekstil KOBİ’lerinin tanıtımının yapılarak 
uluslararası pazarlara açılmalarına destek olmak.
KOBİ’ler arasında iş birliğini teşvik etmek ve gelişimlerine 
destek olmak.
KOBİ’ler ile kamu, üniversiteler ve sivil toplum arasındaki 
iş birliği sürecini hızlandıran, inovasyona dinamizim 
kazandıran bir katalizör olmak.
Uluslararası iş birliklerini geliştirerek deneyim paylaşımı 
yoluyla bilginin yaygınlaşmasını sağlamak.

Yeni İnovasyon Alanı


