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TEKSİL TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ 

I. Yarıyıl 

 

Kimya 

Sıvıdan ölçüm yapma, katıdan ölçüm yapma, kimyasal maddeleri tanıma yöntemleri, 

kimyasal çözeltileri, hazırlama, hidrokarbonların uygulamalarını yapma, fonksiyonel 

bileşiklerin uygulamalarını yapma, sabun eriyiği yöntemi, kompleksometrik yöntem, demir 

iyonu kontrolü, mangan iyonu kontrolü, atık suda renk kontrolü, atık suda  pH kontrolü 

İplik Teknolojisi 

İplikçilik hakkında genel bilgiler, iplik numaralama sistemleri, çekim, dublaj ve büküm 

kavramları, katlı iplikler, iplik eğirme sistemleri, iplik üretim planlarının yapılması, dikiş 

ipliği teknolojisi. Tekstilin dünya ve Türkiye’deki yeri, önemi, pamuk ve yünün elde ediliş 

şekilleri, sınıflandırılması incelenir.  İplikçilikte kullanılan makine parkı, çalışma prensipleri 

ve teknolojik gelişmeleri, iplikçilikle ilgili hesaplamalar açıklanır. 

Dokuma Teknolojisi 

Dokuma hazırlık işlemleri, bobinleme, büküm, çözgü hazırlama, haşıllama ve tahar; temel 

örgülerin tahar, armür planlarının hazırlanması. Dokuma makinelerinin sınıflandırılması. 

Temel ve yardımcı mekanizmalar. Ağızlık açma mekanizmaları, Atkı atma mekanizmaları, 

Tefeleme mekanizmaları, Çözgü salma mekanizmaları ve Kumaş çekme ve sarma 

mekanizmaları. Dokuma tezgâhında kumaşın oluşumu, temel örgü türleri, 

Doğal Lifler 

Lifin tanımı, sınıflandırılması, doğal lifler (bitkisel, hayvansal, madensel) ve kimyasal lifler 

(rejenere ve sentetik) başlıcalarının elde ediliş yöntemleri, fiziksel ve kimyasal yapıları ve 

özellikleri, mikroskobik görünüşleri, satışa hazırlanmaları, standartları, kullanım alanları. 

 

II. Yarıyıl 

Terbiye Teknolojisi 

Tekstil ürünlerinin (Pamuk, yünlü ve sentetik) görünüm, tutum ve kullanım özelliklerini 

geliştiren, tekstil terbiye temel işlemleri, ön terbiye, bitim işlemleri ve renklendirme (boya, 

baskı) işlemleri 

Örme Teknolojisi 

Temel örme elemanlarını tanıma, örme sembol ve ilmek yapılarını çizme, atkı örmeciliğinde 

ilmek oluşumlarını çizme, düz örgüyü çizme, ribana örgüyü çizme, interlok örgüyü çizme, 

haroşa örgüyü çizme, düz el örme makinesini üretime hazırlama, düz el örme makinesinde 
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lastik (ribana) ve düz örgü üretme 

Konfeksiyon Teknolojisi 

Ana ve yardımcı malzeme özelliklerini belirleme, ana ve yardımcı malzemeleri temin etme, 

kumaşları kesime hazırlama, kumaşları dikime hazırlama, ütü hazırlığı yapma, bitmiş ürün 

kontrollerini yapma, kumaş serme işlemi ve yöntemleri, kalıp ve model hazırlama sistemleri, 

kesim işlemi ve kesme yöntemleri, dikiş türleri, dikiş makinesinin çalışma ilkesi ve türleri, 

düğme, ilik, reçme, overlok ve punteriz makineleri, ütüleme işlem ve ütü türleri, kalite kontrol 

ve paketleme işlemlerinin yapılması. 

Yapay Lifler 

Rejenere liflerin özelliklerini tespit etmek, rejenere lifleri tanıma testleri ile ayırt etmek, 

sentetik liflerin özelliklerini tespit etmek, sentetik lifleri tanıma testleri ile ayırt etmek, 

anorganik liflerin özelliklerini tespit etmek, anorganik lifleri tanıma testleri ile ayırt etmek 

Kumaş Testleri 

Kumaş gramajını tespit etme, kumaş kalınlığını tespit etme, kumaş enini tespit etme, atkı-

çözgü sıklıklarını tespit etme, örgüden dolayı kısalma oranını tespit etme, kumaştaki ipliğin 

numarasını tespit etme, kumaştaki ipliğin büküm yönü ve sayısını tespit etme, buruşmazlık 

derecesini tespit etme, dökümlülük testi, eğilme dayanımı testi hava geçirgenliği testi, lycra 

oranı tespiti. 

İplik Testleri 

Çıkrık metodu ile doğrusal yoğunluk tespiti, kesip tartma metodu ile ipliğin doğrusal 

yoğunluğu testi, zıt renkli levha ile düzgünsüzlük testi, dokuyup örerek düzgünsüzlük testi, 

objektif düzgünsüzlük testi, iplik tüylülük testi, kopma dayanımı testi, iplikte sürtünme 

katsayısı testi, tek katlı iplikte büküm testi, katlı ipliklerde büküm testi, haşıllı iplikte büküm 

testi öğrenilecektir. 

 

III. Yarıyıl 

Tekstil Bitim İşlemleri 

Bitim işlemlerinin tanımı, sınıflandırılması, kullanılan kimyasal maddeler, kullanılan 

makineler, kullanılan yöntemler ve yapılması konuları işlenecektir. Fiziksel ve kimyasal bitim 

işlemleri, kumaşa kazandırılan tutum, çekmezlik, buruşmazlık, su iticilik, tüylendirme, 

kalandırlama ve sanfor işlemleri anlatılacaktır. 

Kumaş Analizi ve Tasarımı 

Kumaşın tersi yüzünü ve atkı- çözgü yönünü tespit etmek, Kumaş renk rapor analizi yapmak, 

Kumaş analiz hesaplamaları yapmak, Tek katlı kumaşların örgü analizini yapmak, Çok katlı 

kumaşların örgü analizini yapmak, Bilgisayarla Jakar desen ve örgü analizi yapmak, 
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Bilgisayarla Jakar desen ve örgü analizi yapmak, El ile Jakar desen ve örgü analizi yapmak, 

Havlu dokuma kumaş analizi yapmak, İlme (Hav)-zemin oranını tespit etmek, Hav 

Yüksekliğini tespit etmek, Hav ve zemin örgüsünün tespit etmek, Kadife dokuma kumaş 

analizi yapmak, İlme (Hav)-zemin oranını tespit etmek, Hav Yüksekliğini tespit etmek, Hav 

ve zemin örgüsünün tespit etmek, halı dokuma kumaş analizi yapmak, İlme (Hav)-zemin 

oranını tespit etmek, Hav Yüksekliğini tespit etmek, Hav ve zemin örgüsünün tespit etmek. 

 

Tekstil İşletme Laboratuvar Uygulamaları I 

Tekstil terbiyesinde temel işlemler: aplikasyon, yıkama ve kurutma. Aplikasyon yöntemleri: 

Emdirme, çektirme, sürtme, kaplama ve püskürtme. Kurutma yöntemleri: Kondüksiyon ve 

konveksiyon kurutma. Emdirme makineleri: dikey ve yatay fular ve kullanılması. Flotte alma 

oranı, fuların ayarlanması. Çektirmede flotte oranı: Kısa ve uzun flotte oranları. Emdirme ve 

çektirme yöntemi ile laboratuvarda renk çalışması yapma 

 

Fiziksel Tekstil Muayeneleri 

İplikle ilgili hesaplamalar ve kontroller. İplik numaralama sistemleri. Katlı ipliklerin 

numaralandırılması. İplikle ilgili karakteristik gösterimler. İplik makine parkındaki üretim 

hesaplamaları. Kordıman hesaplamarı. Kumaş ile ilgili üretim ve hesaplar. Kumaşa yapılan 

mukavemet ve haslık kontrolleri. Temel İstatistiki Bilgiler: Ortalama, mod, medyan gibi yer 

ölçümleri. Varyans, standart sapma, % CV gibi hesaplamalar ve sonuç değerlendirmesi. 

Histogram ve paligan çizimi ve yorumu. İpliğe yapılan numara büküm, mukavemet uzama 

testleri. İpliğin düzgünsüzlüğünün subjektif ve objektif metotla ölçümü. Dokuma ve örme 

kumaşın gramaj hesaplaması ve ölçümü. Dokuma, kumaşın, eni, boyu, sıklık gibi ölçümleri. 

Dokuma ve örme makinelerinde üretim ve randıman hesaplamaları. Dokuma ve örme kumaş 

için gerekli iplik ihtiyacının hesaplanması. Dokuma kumaşında yapılan; kopma, yırtılma, 

sürtünme, mukavemet gibi testleri. Dokuma ve örme mamullerine yapılan sürtünme, ışık, ter, 

yıkama haslıkları. 

Dokusuz Yüzeyler 

Dokusuz Yüzeylere Giriş, Tanımlamalar, Uygulama Alanları, Dokusuz Yüzey Üretim 

Teknolojilerinin Sınıflandırılması, Yüzey Üretiminde Kullanılan Lifler, Kimyasal Ve Fiziksel 

Özellikleri, Bağlayıcı Maddeler, Kimyasal Ve Fiziksel Özellikleri, Bağlayıcı Maddelerin Etki 

Mekanizmaları, Tülbent Üretim Yöntemleri 1.Kuru Serim Yöntemine Göre Tülbent Yüzey 

Eldesi, Tarama Yöntemi, Hava Dinamiği Yöntemi, Yaş Serim Yöntemine Göre Tülbent 

Yüzey Eldesi. Filament Serim Yöntemine Göre Tülbent Yüzey Eldesi A.Eğirmeli Bağlantı 

Yöntemi , B.Eriyik Üfleme Yöntemi C. Flash Eğirme Yöntemi D.Elektrostatik Yöntem, 

Tülbent Katlama İşlemi Ve Çapraz Katlayıcı Sistemler , Fiksaj Yöntemleri 1.Mekanik Fiksaj 

İşlemleri A) İğneleme Yöntemi B) Su Jeti İle Fiksaj, Isıl Fiksaj 3.Ultrasonik Fiksaj, Kimyasal 

Fiksaj 5. Dikerek Fiksaj, Uygulanan Terbiye İşlemleri A) Kimyasal Terbiye İşlemleri B) 

Mekanik Terbiye İşlemleri, Son Kullanım Alanları Test Yöntemleri. 
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İşletme Yönetimi 

İşletmenin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri. Yönetici ile girişimci arasındaki 

farklar. İşletme çeşitleri. İşletmelerin kuruluş çalışmaları, kuruluş yerinin seçimi ve işletmenin 

kapasitesinin belirlenmesi. İşletme fonksiyonları ve bunlar arasındaki ilişkiler. Organizasyon, 

planlama, yönetim, denetim ve koordinasyon. İşletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunlar. 

Personel yönetimi, üretim yönetimi, muhasebe, finansman, satın alma ve pazarlama. İş analizi 

yapılmasını sağlamak, insan kaynaklarını planlamak, işgören adayı bulmak, işgöreni seçmek, 

işe alıştırma (oryantasyon) eğitimi vermek, işgören performansını değerleme, işgörenin 

eğitilmesini sağlamak, kariyer planlaması yapmak, iş değerleme, ücretlendirmek, üretimi 

planlamak, üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapmak, kapasite ve stok planlaması, 

hedef pazarı belirlemek, ürün geliştirme, fiyatlandırma politikalarını belirlemek, tutundurma 

politikalarını belirlemek, dağıtım politikalarını belirlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek, gelir 

ve gider hesaplarını yönetmek, borç ve alacakları yönetmek, varlıkları yönetmek, kaynakları 

yönetmek, 

Tekstilde Kalite Kontrol 

Modern İş Ortamlarında Kalite İyileştirme/Geliştirme, Ürün/hizmet ve süreç kalitesinden 

önce, lokalde insan ve daha sonra da globalde toplum kalitesi, numune kabul, kontrol 

grafikleri, tekstil endüstrisinde kalite kontrol sistemleri, kaliteyi etkileyen faktörler, kalite 

maliyetleri, kalite kontrol yöntemleri. Kalite Kontrol Laboratuvarının Özellikleri 

Meslek Etiği 

Etik ve ahlak kavramları, etik ve ahlak ilişkisi, ahlaki değerler, ahlak gelişim süreci, ahlakın 

oluşumunda rol oynayan faktörler, etik kuralları, etik toplum ilişkisi, Etik değerlere uygun 

davranışların sonuçları, bireyde etik davranışı etkileyen faktörler, meslek etiği, mesleki 

yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışlar ve sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı 

Kumaş Yapı Testleri 

Kumaş gramajını tespit etme, kumaş kalınlığını tespit etme, kumaş enini tespit etme, atkı-

çözgü sıklıklarını tespit etme, örgüden dolayı kısalma oranını tespit etme, kumaştaki ipliğin 

numarasını tespit etme, kumaştaki ipliğin büküm yönü ve sayısını tespit etme, buruşmazlık 

derecesini tespit etme, dökümlülük testi, eğilme dayanımı testi hava geçirgenliği testi, lycra 

oranı tespiti. 

Örme Kumaş Yapıları, Analizi ve Tasarımı 

Örme kumaşta ilmek yoğunluğunu tespit etme, örme kumaşta ilmek iplik uzunluğunu tespit 

etme, may dönme testi -açı yöntemi, dikme yöntemiyle may dönme testi, örme kumaşta ilmek 

çekilmesi (ICI) testi, çorapta enine-boyuna esneklik testi, çorap aşınma dayanımı testi, 

havluda su emme yeteneğini tespit etme, havluda ilme-zemin oranını tespit etme 

Dokuma Hataları ve Kalite Kontrolü 

Dokuma kumaş üzerinde bulunan hataların göz ile kalite kontrolünün nasıl yapıldığını 
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öğrenilmesi işlenecektir. Bu hataların sınıflandırılması, kalite kontrol föylerine işlenmesi ve 

yüzde dağılımlarının hesaplanması anlatılacaktır. 

İletişim 

İletişim kavramı, iletişim türleri, iletişim sürecini etkileyen faktörlerin önemi, yazılı, sözlü, 

sözsüz iletişimin kapsamı, meslek hayatında iletişimin önemi, iletişim araçlarının çeşidi, 

bireysel ve grup etkinliklerinin önemi ve iletişimi 

Çevre Koruma 

Çevre mevzuatı: Yasalar ve yönetmelikler. Çevre Yönetim Sistemi: Hava kirliliği risk analizi, 

su kirliliği risk analizi, toprak kirliliği risk analizi. Atık Yönetimi, doğal kaynaklar, koruma 

önlemleri. Doğada madde döngüleri: Karbon, su, azot ve oksijen döngüleri. Uluslararası 

sağlık ve güvenlik ikazları 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İşçi sağlığı ve güvenliğinde temel kavramlar, kişisel ve iş yaşamında başarı teknik. iş kazaları, 

çağdaş yönetim teknikleri, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve ergonomi, örgütsel iletişim, İş Sağlığı 

ve Güvenliği ve stres yönetimi, liderlik ve motivasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği risk yönetimi, 

zaman yönetimi, fiziksel tehlikeler ve güvenlik, ekip çalışması, iş ekipmanları ve güvenlik, iş 

yaşamında duygusal zeka, yüksekte çalışmalar, İş Sağlığı ve Güvenliği ve kültürel değişim 

Meslek hastalıkları, Koruyucu ve önleyici tedbirler, Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı 

gazlarla ilgili mevzuat, İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları, Koruyucu ve önleyici 

tedbirler, İç ortam hava kalitesi, İlkyardım, İlkyardım malzemeleri, Koruyucu ilk yardım ve 

acil arama, Atıklar ve atıkları sınıflandırma, Atıkları depolama, Geri dönüşüm ve geri 

dönüşüm sistemleri, Tehlikeli atık yönetmelikleri. 

Kalite Yönetim Sistemi 

Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, kalite aşamaları, standardın üretim ve hizmet 

sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi 

modelleri, kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, stratejik yönetim, yönetime 

katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, 

üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme. 

Güzel Sanatlar 

Güzel sanatların tanımı, güzel sanatlar dalları, resim, heykel, el sanatları, kabartma, müzik, 

tiyatro, opera, bale ve operet sanatlarının tanımı, içerikleri dalları ve örnekleri 

Sosyal Sorumluluk Projesi 

Sosyal sorumluluk projelerinin önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm 

üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel 

etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk 

çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının 
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okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. 

Akademik Türkçe 

Akademik amaçlı Türkçe Nedir? Genel amaçlı Türkçe, mesleki amaçlı Türkçe, Akademik 

hayata katılım alanları, akademik Türkçede hedefler, akademik sözcük bilgisi, eleştirel 

okuma, konuşma, tartışma, akademik yazı, genel akademik beceriler, akademik sözcük 

derlemi,  

Stratejik Yönetim 

Stratejik yönetim kavramı ve özellikleri / stratejik yönetim sürecinin evreleri / stratejinin 

benzer kavramlarla ilişkisi / stratejik planlama ve amaçlar sistemi / işletmenin temel 

ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları / çevresel imkan ve sınırlamalar (işletme analizi) / 

strateji seçiminde portföy analizleri / strateji seçiminde portföy analizleri / strateji seçiminde 

portföy analizleri (devam) / işletme stratejilerine genel bir bakış / işletme tepe yönetimi 

düzeyinde geliştirilen stratejiler / işletme düzeyinde geliştirilen stratejiler / fonksiyonel 

bölümlerde geliştirilen stratejiler / stratejinin yürütülmesi / strateji ve örgüt yapısı / örgüt 

kültürü, liderlik ve strateji / stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü / örnek olay incelemesi 

Toplam Kalite Yönetimi 

Toplam kalite nedir? Kurum kültürü ve kalite, takım çalışması ve kalite, katılımcılık ve 

liderlik, kalite ve planlama kalite ve maliyet ilişkisi, değişim yönetimi, müşteri odaklılık, 

toplam kalite yönetiminde insan faktörü , insan kaynakları-kalite ilişkisi, ekip çalışması-

kalite kontrol çemberleri / takım çemberleri-takım çalışması, Deming, Ishikawa ve kaizen 

(sürekli gelişme) anlayışı 

Uygarlık Tarihi 

Dünyanın oluşumu ve tarih öncesi çağlar, dünyanın oluşumu ve tarih öncesi çağlar, eski 

Mezopotamya tarihi ve uygarlığı, eski Mısır tarihi ve uygarlığı, eski Anadolu uygarlıkları, 

Orta Asya ve İran tarihi ve uygarlıkları, eski Yunan tarihi ve uygarlığı, Roma tarihi ve 

uygarlığı 

Pamuk İplikçiliği 

Pamuğun penye makineleri için hazırlanması, penye makinesinde taranması, fitil 

makinelerinde fitil yapımı, ring iplik makinelerinde iplik eğirme, kompakt iplik eğirme, özlü 

ipliklerin üretimi, çift katlı (siro) ipliklerin üretimi, yapay liflerin ve karışımların fitil ve ring 

iplik makinelerinde işlem görmesi, ipliğin kullanım alanına göre tasarlanması ve üretiminin 

planlanması. Kısa lif ipliklerinin kalite değerlendirilmesi. 

Proje Teknikleri 

Proje konusu, araştırma, proje adımlarını planlama, proje bölümlerini hazırlama, uygulama 

aşamalarını hazırlama ve projeyi yazma, projeyi sunma.  Rapor hazırlama kuralları, sunum 

teknikleri ve türleri 
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Tekstil İşletme Laboratuvar Uygulamaları II 

Konfeksiyon yardımcı malzeme testleri: Fermuar testleri (Tutamağın kürsöre tespiti, üst 

durdurucunun kenar zırhına tespiti, ayrılamaz fermuarlarda alt durdurucunun kenar zırhına 

tespiti, ayrılabilir fermuarlarda tutucu tespiti, enine kuvvetler altında zincir direnci ve kopma, 

ayrılabilir fermuarlarda tutucunun yan kuvvetlere direnci, kürsör kilit direnci, kürsör ağzının 

deformasyon direnci, diş çekme ve diş kayması ve iplik kaymasına karşı mukavemet testleri; 

kenetlenen bant testleri (birim alan kütlesi, eğrilik, yıkama, kurutma ve kuru temizlemede 

boyut değişimi, boyuna ve enine ayrılma mukavemeti tayinleri); astarlık kumaş testleri 

(kopma, yırtılma – dil, pantolon ve çift yırtılma metodu, haslık testleri – ışık, sürtme, yıkama 

haslıkları) ve dikiş ipliği testleri (büküm. Mukavemet, düzgünlük) 

Konfeksiyon Testleri 

Dikilebilirlik testi, elastikiyet testi, dikiş dayanımı/dikiş açılması testi, dikiş patlama dayanımı 

testi, düğme dayanım testi, çıt çıt dayanım testi, elcik dayanım testi, fermuarın enine kuvvet 

altında diş direncinin tespiti, kursör kilit direncinin tespiti. kumaşlarda eğilme dayanımı testi, 

kumaşlarda elektrostatik elektriklenmenin tayini, dökümlülük testi, kumaşların gerilme 

özellikleri, dokuma kumaşlarda dönme kontrolü, kalıcı kat izi dayanımı testi, su buharı 

geçirgenliği testi, kalıcı kat izi dayanımı testi, kumaşların elastikliğinin tayini, ev tipi dikiş 

makinelerinde, iğnedeki iplik gerginliğinin kararlılığının tayini,  ev tip dikiş makinelerinde 

dikilen kumaş üstündeki diğer bir kat kumaşın büzüşmesinin tayini, konfeksiyon hataları, 

endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinin tekstiller üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, 

konfeksiyon ve diğer tekstil ürünlerinin evsel yıkama ve kurutma işleminden sonra 

görünümlerinin değerlendirilmesi metodu 

Yeni İplik Eğirme Yöntemleri 

Modern İplik Eğirme Sistemleri dersi boyunca, öğrenciler klasik ring iplik eğirme tekniği 

dışında kullanılan ve yeni geliştirilen iplik eğirme teknikleri öğrenmektedirler. Özellikle 

tekstil teknoloji programı öğrencilerinin gelecekte bir iplik fabrikasında çalışabilmeleri için 

ihtiyaç duyacağı bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerin içinde open-end rotor iplik makineleri, 

hava jetli eğirme makineleri, vorteks eğirme makineleri, friksiyon eğirme makineleri, sarımlı 

eğirme makineleri, self-twist eğirme makineleri, yapıştırma tekniği ile iplik eğirme, 

elektrostatik eğirme tekniği bulunmaktadır. 

Tekstil Kimyası 

Selüloz esaslı liflerin kimyasal yapısı, suyun, bazların, asitlerin, tuzların, yükseltgen 

maddelerin, indirgen maddelerin, organik çözgenlerin, ışığın ve atmosfer koşullarının ve 

sıcaklığın selüloz liflerine etkisi, protein esaslı liflerin kimyasal yapısı, suyun, bazların, 

asitlerin, tuzların, yükseltgen maddelerin, indirgen maddelerin, ışığın ve sıcaklığın protein 

liflerine etkisi, sentetik liflerin (PES, PA, PAC) kimyasal yapısı, suyun, bazların, asitlerin, 

tuzların, yükseltgen maddelerin, indirgen maddelerin, organik bileşiklerin, ışığın, atmosfer 

koşullarının ve sıcaklığın sentetik liflere etkisi 
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Renk Haslık Testleri 

Işığa karşı renk haslığı testi, ışığa karşı renk haslığı testi, sürtmeye karşı renk haslığı testi, 

ütülemeye karşı renk haslığı testi, suya karşı renk haslığı testi, su damlasına karşı renk haslığı 

testi, yıkamaya karşı renk haslığı testi, yıkamaya karşı renk haslığı testi, ağartıcıya karşı renk 

haslığı testi, klorlu suya karşı renk haslığı testi, deniz suyu haslığı testi, tere karşı renk haslığı 

testi, ozona karşı renk haslık testleri, tükürük haslığı testi, kuru temizlemeye karşı renk haslığı 

testi. Yıkamaya karşı renk haslığı testi, ağartıcıya karşı renk haslığı testi, klorlu suya karşı 

renk haslığı testi, deniz suyu haslığı testi, tere karşı renk haslığı testi, ozona karşı renk haslık 

testleri, tükürük haslığı testi, kuru temizlemeye karşı renk haslığı testi 

 

Kimyasal Testler 

Boyama ile tespit etmek, kimyasal çözgenler ile karışım oranlarını tespit etmek, nikel- spot 

testi yapmak, pH testi yapmak, fenolik sararma testi yapmak, haşıl maddesi tayini yapmak, 

formaldehit tayini yapmak, ağır metal testi yapmak, yasaklı boyarmadde tayini yapmak 

Fizik 

Temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme, 

malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayılımı, elektrik ve manyetizma konularında 

temel kuralları kavrayabilme, laboratuar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafik 

çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme. Kimyasal reaksiyon örnekleri olarak yanma ve 

paslanmayla ilgili kimyasal işlemleri basit ifadeler ile tanıyabilme ve paslanmaya önleme 

yöntemlerini kavrayabilme; ayni düzlemdeki kuvvetleri içeren statik denge durumuyla ilgili 

problemleri çözebilme, vektörel ve skaler büyüklükleri tanıyabilme; yol, zaman hız ve ivme 

arasındaki ilişkiler ve basit problemleri çözebilme; enerji, is ve gücü tanıyabilme ve basit 

problemleri çözebilme, mekanik ve elektro manyetik dalga hareketlerini tanıyabilme ve dalga 

hızıyla ilgili problemleri çözebilme; sıvılarda basınç prensibini kavrayabilme ve basınç ölçüm 

cihazlarını kullanabilme; seri ve paralel dirençli basit devrelerde akim, gerilim farkı ve 

dirençle ilgili basit problemleri çözebilme ve konuyla ilgili deneyler yapabilme. 

Teknik Tekstiller 

Dokusuz yüzeyler teknolojisi; Dokusuz yüzeylere genel bir bakış, dokusuz yüzeylerin tanımı 

ve sınıflandırılması. Endüstriyel tekstil için gerekli tekstil maddeleri ve özellikleri. 

Endüstriyel tekstilde kullanılan yüksek performanslı lifler. Dokusuz yüzeylerin üretimi, 

dokusuz yüzeylerin üretiminde son işlemler, dokusuz yüzeylerin özellikleri ve kullanım 

alanları. Dokusuz yüzeylerin mekanik ve fiziksel özellikleri. Dokusuz yüzeylere uygulanan 

test yöntemleri. Endüstriyel-Teknik Tekstil ürünleri; Kaplama tekstil yapıları, taşıt lifleri, 

jeotekstiller ve tıbbi tekstiller. 

Mesleki Üretim ve Maliyet Hesapları 

İlk Madde Ve Malzeme Maliyetini Hesaplamak İşçilik Maliyetini Hesaplamak Genel Üretim 
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Maliyetlerini Hesaplamak Birinci Dağıtımı Yapmak İkinci Dağıtımı Yapmak Sipariş Maliyet 

Yönteminde Birim Maliyet Hesaplamak Safha Maliyet Yönteminde Birim Maliyet 

Hesaplamak Standart Maliyet Yönteminde Birim Maliyet Hesaplamak 7/A Seçeneğine Göre 

Kayıt Yapmak 7/B Seçeneğine Göre Kayıt Yapmak 

Boya Teknolojisi 

Boyama işlemi sırasında boyarmadde ve materyal arasındaki fiziksel ve kimyasal 

reaksiyonlar. Pamuk ve selülozik liflerin boyanma mekanizması: Selülozik boyarmaddelerin 

özellikleri. protein liflerinin boyanma mekanizması ve boyarmaddelerin özellikleri. Sentetik 

liflerin boyanma mekanizmaları ve kullanılan boyarmaddelerin özellikleri. 

Baskı Teknolojisi 

Baskı işleminin prensipleri. Baskı yöntemleri. Baskı patını oluşturan öğeler. Baskıda 

kullanılan boyarmaddeler. Baskı makinalarının özellikleri. Baskı makinesi türleri, baskıdan 

sonra yapılan işlemler 

Girişimcilik 

Girişimcinin ortaya çıkışı ve girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemleri, küçük 

işletmeler ve ekonomideki rolleri, küçük işletmelerin kuruluş şekilleri ve yönetimi. 

Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, girişimciliğin önemi ve nasıl girişimci olunduğu, 

Türkiye’de girişimci olma şekilleri. Girişimcilerin başarı ve başarısızlık sebepleri, risk 

sermayesi ve Türkiye’deki uygulama alanı. İş fikirleri üretmenin önemi ve girişimcilik 

politikaları, işletmenin kuruluşuyla ilgili dosya düzenlenmesi 

Sanat Tarihi 

Sanat ve sanat tarihi ile ilgili temel kavramlar, prehistorik (tarih öncesi) çağlardaki sanat, 

eserleri, Mezopotamya sanatı, Mısır sanatı, Anadolu uygarlıkları, Yunan sanatı, Roma sanatı, 

erken ortaçağ ve ortaçağ Avrupa sanatı, Rönesans dönemi sanatı, manierizm ve barok dönemi 

sanatı, rokoko dönemi sanatı, neoklasizm ve romantizm dönemi sanatı, Çağdaş sanat kavramı, 

empresyonizm ye ekspresyonizm sanat akımları, fovizm, kübizm, fütürizm, dadaizm, 

sürrealizm sanat akımları, soyut sanat akımı ve sonrası, 1970 sonrası kavramsal sanat 

akımının İslamiyet öncesi Türk sanatı Mongoloidler, Hun devleti, Göktürk devleti, Uygur 

devleti Sanatı.  Ara dönem (geçiş) Türk sanatı, Hindistan Türk sanatı, İslamiyet Sonrası Türk 

sanatı, Karahanlı ve Gazneliler sanatı, Büyük Selçuklu sanatı, Osmanlı sanatı, Çağdaş Türk 

sanatı, Batılılaşma döneminde Türk sanatında resim, heykel mimari ve geleneksel süsleme 

sanatları, Cumhuriyet dönemi ve sonrası çağdaş Türk sanatında resim, heykel, mimari ve 

geleneksel süsleme sanatları 

Doğa ve Bilim 

Doğaya ilişkin temel kavramlar; birbirine bağlı bir bütünlük içindeki doğa yasaları; bilimin 

işleyiş tarzı ve bilimsel düşünce yöntemi. Bilimsel kavramlar, bilimsel bir problemin pratikte 

araştırılması, Newton'ın temel hareket yasaları. Boşlukta elektrik veya manyetik alanlar 
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olabilmesi. Evrende ne(ler) var? Denge halindeki sistemler ve bozulması 

Bilim ve Toplum 

Bilim ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim, bilimin ve bilim tarafından yönlendirilen 

teknolojinin toplumu ve toplumsal faktörlerin bilim ve teknolojiyi nasıl etkilediği, bilimsel 

araştırmanın değişen doğası, demokratik toplumlarda bilim politikalarının oluşturulmasına 

ilişkin zorluklar, bilimsel araştırmaların ticarileşmesi, kamuyu ilgilendiren konularda bilimsel 

ihtilafların çözümü ve tüm bunların yol açtığı normatif sorular 

İnsan ve Toplum 

Sosyal ve ekonomik antropolojinin unsurlarını siyasal düşünce tarihi ile birleştirmek 

Toplumsal gelişme ve ilerlemenin, düz ve kesintisiz bir evrimden çok, bir basamak 

fonksiyonu gibi düşünülmesi Avcılık-toplayıcılık, tarım ya da sanayi gibi kesikli bir dizi 

maddi-teknik eşiğin gerçekleştirilebilirliğe getirdiği sınırlar içinde oluşan gündem ve 

sorunlara, toplumsal kuruluşlar, tek bir kurumsal çözüm ile değil, her biri kendi ideolojik 

meşruiyet çerçevesiyle çıkagelen bütün bir kurumsal çözümler skalasıyla karşılık vermeleri, 

üretim, yaptırım ve ikna biçimlerinin bu değişik bileşkeleri, farklı ortam ve/veya kültürel 

geleneklerden filizlenmesi, tarihsel-toplumsal bağlamlar 

Modern Sanatın Büyük Eserleri 

Batı sanatı tarihindeki çığır açıcı gelişmeleri, eserlerin bulunduğu dönem içindeki diğer 

örneklerle karşılaştırılması ve sanatsal oluşumu belirleyen tarihi, düşünsel ve estetik arka 

planın incelenmesi. İnsan yaratıcılığının giriftlikleri ve bir eserin oluşumunda rol oynayan 

karmaşık etkenler. Derinlemesine ve eleştirel yaklaşım sayesinde edinilmiş değer yargılarının 

sorgulaması, sanatı anlama ve değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi ve sanat ve beşeri 

bilimler konusundaki yönelimlerin belirginleştirilmesi.  

Dünya Edebiyatının Büyük Eserleri 

Antik epik, trajedi, komedi, modern tiyatro, roman ve öykü gibi çeşitli türlerden yapıtların 

tarihsel bağlamları içinde analizi  

Felsefe Tarihi 

Felsefe nedir, felsefe tarihinin mahiyeti, felsefenin doğuşu, felsefede ilk arayışlar, felsefenin 

yükselişi, Sokrates, Platon, Aristoteles, Aristo, Descartes, Locke, Hume, Kant ve Nietzsche 

bilgi kuramı, etik ve zihin felsefesi. Helenistik felsefe, inancın felsefeye egemen oluşu, orta 

çağ felsefesi, Rönesans felsefesi, ortaçağ felsefesinin eleştirisi, modern felsefesinin başlangıcı, 

bilgi sorunu, yöntem problemi, felsefede yeniden akılcılık ve metafizik, aydınlanma felsefesi, 

bilimin yükselişi ve metafizik karşıtlığı, ahlâk ve inanç, pozitivizm, bilimin felsefeye egemen 

oluşu, varoluşçuluk, insan problemi 

 


