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ÖZET 

 
 
 
 

TEKNĠK TEKSTĠLLERĠN ĠÇ MĠMARLIKTAKĠ ÖNEMĠ ve  

OTEL St. REGĠS ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ, ĠÇ MĠMARLIK ANABĠLĠM DALI 

 
 

Teknik tekstil; estetik ve dekoratif karakteristiklerinden ziyade, öncelikle 

teknik performansları ve fonksiyonel özellikleri dikkate alınarak üretilen tekstil 

malzemesi ve ürünleridir. 

 

“Mekân veya Yer, çeĢitli yaklaĢımlarca farklı ele alınmakla beraber geniĢ 

bir çerçeve ile 'insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini 

sürdürmesine elveriĢli olan boĢluk' ve 'sınırları gözlemci (ler) tarafından 

algılanabilen uzay parçası' olarak tanımlanabilir. Mekân mimarlık, peyzaj mimarlığı, 

iç mimarlık mesleklerinin konusunu oluĢturmakta ve aynı zamanda bir mimari 

ürünün vazgeçilmez tek niteliği, bir mimari ürünü var eden temel koĢuldur. Mekân 

var olmadan mimari bir eserin varlığından da söz etmek mümkün olmayacaktır.”  

 

Tezin Amacı 

 

Ġç mimarlıkta kullanılan teknik tekstiller, uygulamaları ve mekana kattıkları 

katma değerler incelenmiĢtir. 

 

Tezin Kapsamı 

 

Ġç Mimarlık‟ ta kullanılan teknik tekstiller ve uygulamaları araĢtırılırken 

öncelikle tekstil kavramı açıklanmıĢ, sonra tekstil tarihi ve teknik tekstil tarihi 

açıklanarak, mekan olgusu incelenmiĢ ve teknik tekstillerin iç mekanda kullanımları 

artı mekana kattıkları katma değer ve son olarak da otel tekstillerinde kullanılan 

teknik tekstiller örneklerle incelenmiĢtir. 
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Tez‟in AraĢtırma Yöntemleri 

 

Konu kapsamında ilk olarak Ġstanbul ve Bursa‟daki devlet ve özel 

üniversitelerde kütüphane taraması yapılmıĢ, daha sonra konuyla ilgili kitaplar 

araĢtırılıp alınmıĢ, konuyla ilgili tezler taranmıĢ, konuyla ilgili bilimsel bildirirler ve 

yayınlar bulunmuĢ ve son olarak da internet araĢtırılması yapılmıĢtır ve bulunan 

literatürlerin sonucu olarak araĢtırmaların taraması ve okunması yapılarak tez 

yazılmıĢtır.  

 

[ġubat 2017, 112 sayfa] 

 

Anahtar Kelimeler: Tekstil, teknik tekstil, iç mekân, otel. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 

IMPORTANCE OF TECHNICAL TEXTILE IN INTERIOR  

ARCHITECTURE and HOTEL ST. REGIS ISTANBUL CASE STUDY, 

INTERIOR DESING DEPARTMENT 
 
 

Technical textile is textile material and products that are manufactured by 

considering technical performance and functional properties of the material rather 

than aesthetic and decorative characteristics. 

 

“Space or Place has various definitions in different approaches. In general 

framework, space can be defined as a part of space perceived by the observer which 

emptiness and “borders” can separate the person from the environment at certain 

levels and is suitable for activities can. Space is under the scope of architecture, 

landscape architecture and interior architecture and additionally it is an inseparable 

part of architectural work. Space is the fundamental condition of an architectural 

work. If the space is not present, it is hard to talk about presence of architectural 

work.”  

 

Aim of Thesis 

 

Technical textiles, applications and added value to the space that are used in 

interior architecture are investigated. 

 

Scope 

 

When technical textile and applications that are used in interior architecture 

are investigated, textile concept is explained, then history of textile and technical 

textile are stated. Space concepts, using technical textiles in interior space and added 

value is analysed. Lastly, technical textiles that are used in hotel textiles are 

investigated with examples.  
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Sınır
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mimarlık
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Research Methods 

 

Under the scope of the thesis, literature search is made in libraries of public 

and private universities in Ġstanbul and Bursa, related thesis are reviewed, scientific 

publications are examined and internet search is performed. The related resources are 

scanned and after these resources are read, the thesis is written.  

 

[February 2017, 112 page] 

 

Keywords: Textile, technical textile, interior, hotel. 
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ÖNSÖZ  

 
 
 
 
“Teknik Tekstillerin Ġç Mimarlıktaki Önemi ve Otel St. Regis Ġstanbul 

Örneği” isimli araĢtırma Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ġç Mimarlık 

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı‟nda tez olarak hazırlanmıĢtır. 

 

 Bu çalıĢmam süresince öncelikle, tez konumla ilgili aktardığı bilgiler ve 

yönlendirmeleri, manevi desteği ve gösterdiği sabrından dolayı saygıdeğer tez 

danıĢmanım, Yrd. Doç Dr. Hicran Özalp‟a teĢekkürlerimi sunarım. 

 

 Tez konumla ilgili yardımlarından dolayı “Otel St. Regis Ġstanbul” Teknik 

Müdürü Sn. Cengiz ġeker‟e, hayatım boyunca tüm kararlarımın arkasında durarak 

bugünlere ulaĢabilmemde önemli rolü olan aileme ve bu süreç boyunca benden 

manevi desteğini esirgemeyen arkadaĢlarıma teĢekkür ederim. 

 

(Nihal SUĠÇMEZ ALMIġ) 
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1 

1. GĠRĠġ  

 
 
 
 
“The Textile Institute” tarafından yayınlanan “Textile Terms and Definitions” 

adlı yayında teknik tekstiller, estetik veya dekoratif özelliklerinden ziyade, esasen 

sahip oldukları teknik ve performans özellikleri için üretilen tekstil malzemeleri ve 

ürünleri olarak tanımlanmaktadır. 

 

Bu çalıĢmanın amacı; iç mimarlıkta teknik tekstillerin önemi, uygulamaları ve 

mekana kattıkları katma değerler incelenmiĢtir.  

 

“Tekstil denildiği zaman genelde ya kumaĢ ya da giysiler gibi konvansiyonel 

(geleneksel) tekstiller anlaĢılmaktadır. Fakat günümüzde tekstil çok çeĢitli ve 

birbirinden farklı alanlarda kullanılmaktadır. Son yıllarda yaĢanan teknolojik 

geliĢmeler tekstilin de kendi içerisinde geliĢmesine sebep olmuĢtur. Tekstilin temel 

fonksiyonu olan örtünme ve dıĢ etkenlerden korunmanın dıĢında günümüzde geliĢmiĢ 

ülkelerde tedavi amaçlı yara iyileĢtiren, kullanan hakkında bilgi veren, su geçirmeyip 

nefes alabilen, anti bakteriyel, kimyasal ve biyolojik savaĢtan koruyan, depreme 

betondan daha dayanıklı binalar vb.. fonksiyonlara sahip sağlık, güvenlik ve 

enformasyon alanlarında geniĢ olarak kullanılabilecek tekstiller istenmekte ve 

üretilmek için Ar-Ge çalıĢmaları yapılmaktadır. Teknolojinin takibi ve yeni rekabet 

edebilir ürünlerin yapılabilmesi için bu ileri teknolojilerin takibi önem 

taĢımaktadır.”[1] 

 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde; tekstil artı teknik tekstil ve geliĢimi, ikinci bölümde 

iç mekan elemanları ve iç mekanda kullanılan teknik tekstiller ve uygulamaları 

incelenmiĢtir. Son bölümde ise otellerde kullanılan teknik tekstil uygulamaları 

incelenmiĢ ve örneklendirilmiĢtir. 

 

Teknik tekstillerin iç mekanlarda kullanımı kapsamında hazırlamıĢ olduğum 

tezde, teknik tekstillerin iç mekanda kullanımı, avantajları ve tasarıma kattığı katkılar 

incelenmiĢtir.  



2 

2. TEKSTĠL  

 
 
 
 
“Tekstil kelimesi Latince „texus- doku‟ kelimesinden türetilmiĢtir. Aslında batı 

dillerinden gelen tekstil kelimesi, sadece "kumaĢ" anlamına gelmektedir.  

 

Tekstil, insanoğlunun kendini soğuktan, sıcaktan ve diğer doğa olaylarından 

koruma gereksinimi ile birlikte doğmuĢ, varoluĢunun ilk günlerinden baĢlayarak 

güncelliğini korumuĢtur. Ġnsanlar yüzyıllardır, günlük yaĢamlarının hemen hemen her 

alanında tekstil ürünlerini kullanmaktadırlar. Günümüzde tekstil ürünleri, giysiden ev 

tekstiline her yerde kullanılmaktadır.”[2] 

 

Son yıllarda yaĢanan teknolojik geliĢmeler tekstilin de kendi içerisinde 

geliĢmesine sebep olmuĢtur. Yapısı itibariyle tekstil sektörü elyaftan baĢlayarak iplik, 

dokuma, örme, boya-baskı ve terbiye iĢlemlerini kapsar. Yapılan iĢin niteliği itibariyle 

tekstil sektörü sermayesi, çeĢit ve kullanım olarak yoğun bir sektördür. 

 
 
 

2.1. Tekstil Üretimi Tarihçesi 

 
 
 
Anadolu‟da ilk olarak kumaĢ üretimine keten ile baĢlanmıĢtır. Daha sonrasında 

sırasıyla yün, pamuk ve ipekli kumaĢlar yaygınlaĢmıĢtır. “DokunmuĢ kumaĢların MÖ 

6500 yılında kullanıldığına dair Diyarbakır ilimizin Ergani ilçesi Hilar Köyü 

sınırlarındaki mağara evlerinde kalıntılar bulunmuĢtur. Anadolu‟nun dıĢında Kıbrıs, 

Girit adaları ve Yunanistan‟da da dokuma ile ilgili buluntular bulunmuĢtur.  

 

Bugün bildiğimiz dokuma formundan hiçbiri farklı olamayan ilk kumaĢların, 

hasır örme tekniğinden esinlenerek ortaya çıktığı da iddia edilmektedir. Ġlkel dokuma 

tekniğinin geliĢim göstererek dokuma tezgahı haline gelmesi bu alanda yapılmıĢ en 

büyük yenilik olan Leonardo da Vinci'nin icadı (1490), mekiğin kullanılmasıyla 

gelmiĢtir. 
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MÖ. 2000 yıllarında bulunan tabletlerden Anadolu‟da büyük boyutlu bir 

kumaĢ ticareti yaĢandığı öğrenilmektedir. Ele geçirilen bu tabletlerde dokumanın nasıl 

yapıldığı, kumaĢların isimleri ve kaliteleri ile ilgili bilgiler de öğrenilmektedir. Bu 

elde edilen bilgilerden MÖ. 2000 yıllarında Anadolu‟da ve ona yakın bölgelerde 

dokumacılığın bir sanayi haline geldiği anlaĢılmaktadır.”[3] 

 

 

Tablo 2.1. Tekstille ilgili önemli tarihsel olaylar 

1725 yılı Ġlk otomatik ağızlık açma makinası yapılmıĢtır. 

1728 yılı Falcon delikli kartonla zincir makinası yapmıĢtır. 

1733 yılı 
Kay mekiğe tekerlek takıp basit bir mekanizma yardımıyla 

fırlatılmasını sağlamıĢtır. 

1735 yılı Jakar makinesi yapılmıĢtır. 

1769 yılı Vargel Tezgahı yapılmıĢtır. 

1779 yılı Crompton çıkrık makinesini üretmiĢtir. 

1785 yılı Ġlk dokuma tezgahı üretilmiĢtir. 

1790 yılı Tezgah mekanik hale getirilmiĢtir. 

1796 yılı Miller tarafından kısa atkı yapabilen tezgah üretilmiĢtir. 

1822 yılı Dokuma makinesi 

1894 yılı Otomatik Bobin DeğiĢtirme Sistemi yapılmıĢtır. 

1898 yılı Kancalarla ilk atkının atılabilme patenti alınmıĢtır. 

1925 yılı Gabler sistemi bulunmuĢtur. 

1930 yılı Dewas sistemi bulunmuĢtur. 

1914 yılı Hava jeti ile atkı yapılabileceği düĢünülmüĢtür. 

1980 yılı Hava jeti ile atkı yapılmıĢtır. 

1990 yılı Nano tekstiller üzerine çalıĢmalar baĢlamıĢtır. 

 
 
 
“Anadolu‟daki tekstil üretimi Selçuklu dönemine kadar uzanır. Bu dönemlerde 

Avrupa'ya ulaĢan Türk kumaĢları büyük beğeni toplardı. Cumhuriyet dönemiyle, 

1933'lü yıllarda ülkede ilk kurulan endüstri dalı tekstil olur ve önce kamu daha sonra 

da özel sektör firmaları iplik, dokuma ve terbiye iĢletmeleri kurarlar. 

 

Kayseri'de kurulan ilk Sümerbank fabrikası ile modern anlamda tekstil 

sektörünün ilk temelleri atılmıĢtır.  
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ġekil 2.1. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası[4] 

 
 
 
Ġlk zamanlarda iplik ve bez ithalatı yapan Türkiye, pamuk üretiminden iplik 

üretimine geçerek katma değerli ürünler üretmeye baĢlamıĢtır. GeniĢ bir ürün 

yelpazesi olan ve çok sayıda fabrikayı bünyesinde barındıran Sümerbank, eğitim ve 

araĢtırma merkezine gereksinim duymuĢ, bu amaçla 1972'de Bursa'da Tekstil 

AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (TEAM) kurulmuĢtur.  

 

 

 

ġekil 2.2. Bursa Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası[5] 
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1970'li yıllardan sonra Sümerbank hantallaĢır, gerekli esneklik ve teknolojik 

yeniliklere uyum sağlayamaz ve günün pazar koĢullarına ayak uyduramaz hale 

gelmiĢtir. 

 

1980'li yıllara gelindiğinde, MKE'nin ürettiği yerli dokuma tezgahları öncelikle 

kamu iĢletmelerinin gözüne çarpar. Ancak, daha sonraki yıllarda yapılan kullanılmıĢ 

makine ithalatı, bu dokuma tezgahlarının üretiminin sonunu getirir.  

 

Bugün büyük bir tekstil endüstrisi olan Türkiye, üretim makineleri ve tekstil 

endüstrisinde kullanılan kimyasal maddeler açısından büyük ölçüde dıĢa bağımlı 

durumdadır.”[6] 

 
 
 

2.2. Ġç Mekan Tekstilleri 

 
 
 
 “Ġç mekan tekstili kavramından önce “mefruĢat” sözcüğünü gözden geçirmek 

gerekir. ”MefruĢat” sözcüğü Türkçe olmayıp, Osmanlıca–Türkçe sözlükte “MefruĢ” 

döĢenmiĢ, döĢeli anlamına gelen Arapça‟dan geçmiĢ bir sıfat olarak ifade 

edilmektedir. “MefruĢat”; döĢemelik eĢya, döĢeme, döĢengi, “MefruĢat-ı Beytiye” ise 

ev eĢyası olarak tanımlanmaktadır.”[7] 

 

“Ġç mekan tekstilinde; ürün çeĢidinin döĢemelik ve perdelik kumaĢla sınırlı 

olduğu yıllarda mefruĢat sözcüğü iĢlev görmekteydi. Fakat nevresim, masa örtüsü ya 

da hazır perde gibi ürünlerin pazara girmesi ve sektörün geliĢimiyle sözcüğün anlamı 

gittikçe daralmıĢtır. Ġç mekan tekstili; döĢemeliğinden perdeliğine, havlusundan 

nevresimine birçok alt grubu bünyesinde barındırmaktadır. Fakat bazı kaynaklarda 

perde, koltuk döĢeme kumaĢları, halı ve duvar kaplama ürünleri mefruĢat ya da iç 

mekân tekstilleri altında değerlendirilirken; çarĢaf, battaniye, masa örtüsü gibi ürünler, 

evsel amaçlı ürünler kapsamında değerlendirilmektedir.”[8] 
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 Ġlk iç mekan tekstillerinde; izolasyon, korunma gibi amaçlardan doğan 

iĢlevsellik ön plandadır. ÇeĢitli uygarlıklara bağlı olarak da farklı yaĢam biçimleri, 

farklı yaĢam alanlarını ve farklı iç mekan tekstillerinin kullanımını gündeme 

getirmiĢtir. Kültürel dönemler üretim iliĢkilerinin değiĢmesine ve dolayısıyla yaĢam 

biçiminin değiĢimine neden olmuĢtur. Neolitik dönemin ardından, endüstri devrimi ile 

baĢlayan süreç, bugün insanlığı biliĢim dönemine getirmiĢtir. Henüz sonuçlarını net 

olarak koyamadığımız bu süreç, değiĢen yaĢam biçimi ile yaĢadığımız mekânı ve 

dolaylı olarak da iç mekan tekstillerini etkileyecektir. Mekân da onu belirleyen 

faktörlere bağlı olarak değiĢiklik gösterecektir. 

 

YaĢamımızın bir parçası olan tekstiller, giysilerimiz dıĢında mekânlarımızda da 

birçok iĢlevi yerine getirmektedirler. Temizlik, ısınma, korunma ve estetik 

kaygılarımız giysilerimiz için önemli olduğu kadar ev tekstilleri için de geçerlidir. Bu 

açıdan bakıldığında iç mekan tekstilleri yaĢamımızı birinci derece etkilediği için 

büyük bir öneme sahiptir. Nasıl ki giyim günümüzde artık örtünmeden çok daha fazla 

Ģey ifade ediyorsa iç mekan tekstilleri de, artık temel fizyolojik gereksinmelerden çok 

daha fazla Ģey ifade etmektedir. 

 
 
 

 

ġekil 2.3. Ġç Mekan Tekstilleri[9] 
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“Ġç mekanlarda kullanılan tekstil ürünlerini sınıflandırırsak, 

 Portatif tekstil ürünleri, 

 Pencere tekstil ürünleri, 

 Yatak odası tekstil ürünleri, 

 Banyo tekstil ürünleri, 

 Mutfak tekstil ürünleri, olmak üzere beĢe ayrılır.”[10] 

 

  “Türkiye‟de ”Ev Tekstili” sözcüğünün kullanımı 90‟lı yıllardan itibaren 

yaygınlaĢmıĢ; hemen ardından da iç mekân tekstilleri kavramı ortaya atılmıĢtır. Bunda 

sektörün geliĢmesinin ve diğer sektörlerin talep ettiği tekstillerin rolü büyük olmuĢtur. 

Ġç mekân tekstilleri konusundaki düĢünceler Avrupa „da mobilyanın seri üretimiyle 

1960‟lı yılarda sorgulanmaya baĢlamıĢtır. Mobilyanın artık; modüler bir basitlikte 

üretilmesi iĢlevselliğinin önem kazanmasına, mekânlardaki rolünün zayıflamasına 

neden olmuĢ ve onunla birlikte kullanılan tekstiller önem kazanmıĢtır. Örneğin; 

endüstride nitelikli tasarımın geliĢtirilmesiyle ilgili Ġrlanda Hükümeti tarafından 

kurulan Kilkenny Tasarım Atölyesi‟nin çalıĢmaları bu konuda ilginç örnek 

oluĢturmaktadır. Kilkenny Tasarım Atölyeleri (KDW) ülkede tasarım standartlarını 

geliĢtirmek için onun stratejisinin bir parçası olarak Ġrlanda Ġhracat Kurulu tarafından 

1963 yılında kurulmuĢtur. Atölyelerin birincil amacı Ġrlandalı sanayi ile birlikte 

prototip üretmek olmuĢtur.  BaĢlangıçta beĢ bölümden (seramik, dokuma, tekstil baskı, 

ahĢap, gümüĢ ve metal iĢleri), KDW devlet destekli tasarım atölyelerine ilk örnek 

olmuĢtur ve daha sonra baĢka bir yerde kullanılan bir Ģablon sağlamıĢtır.  

 

Ġç mekân tekstillerinin önemi toplu yaĢam alanlarının teknolojik ve ekonomik 

geliĢime paralel çağdaĢ standartları yakalamasıyla gerçekleĢecektir. Özellikle Avrupa 

Birliği‟ne giriĢ her alanda olduğu gibi tekstil üretim ve kullanımında da belirli 

standartların olmasına neden olacaktır. Ġç mekân tekstilleri, güç tutuĢurluk, kir 

tutmazlık, mukavemet vs. gibi kriterlerin yanında teknolojiye bağlı olarak daha birçok 

performans özelliği de kazanarak diğer tekstil üretiminden daha belirgin bir Ģekilde 

ayrılacaktır.”[10] 
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“Ġç mekan tekstilinin geliĢimi ürün açısından geçirdiği evrelerin veya değiĢen 

Ģartlara göre farklı ürünlerin birbirinin yerini alması açısından değerlendirileceği gibi 

tasarım açısından da değerlendirilebilir. Ġç mekan tekstili adı altında saydığımız 

ürünler kuĢkusuz sadece günümüze ait değildir. Daha önceleri de yatak örtüleri, 

perdeler veya koltuk kumaĢları üretilmekteydi. El iĢçiliğine dayanan bu ürünlerde hem 

tekstil tekniği hem malzeme hem de tasarım açısından birçok süreç yaĢanmıĢtır. 

Tasarım bazen kullanılan malzemenin verdiği olanaklar sayesinde, bazen tekniğin 

getirdiği görünüĢle ĢekillenmiĢtir. Seri üretimde ise makine sürekli olarak el iĢçiliğini 

taklit ederek kendini geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Bugün tekstil sanatçılarının yeni estetik 

tatlar ve teknikler arayıĢında gelenekten faydalanmaya çalıĢmaları bu açıdan 

önemlidir. Bu yüzden endüstri toplumları durmayan makineleri için, hala geleneksel 

üretim yapan toplumların tekstil sanatında ve onun simgesel anlatımından 

yararlanmaya çalıĢmakta ve bu yüzden zaman zaman etnik, egzotik, öğeler öne 

çıkmaktadır. 

 

Ġç mekân tekstillerine yaptığı katkılardan dolayı, iç mekân tekstillerinin 

duayeni sayılan J. Lenor Larsen bu alandaki birçok denemenin de sahibidir. Larsen; 

1971‟de Almanya‟daki bir kongrede iç mekânın önemi üzerine Ģunları söylemektedir. 

 

Kentsel yaĢam temposu arttıkça ve daha yorucu hale geldikçe, kiĢisel, güvenli 

bölgemize çekilme ihtiyacı ve özel mekânlar yaratma duygusu ile oturma mekânları 

giderek küçülüp, basitleĢmektedir ve ironik bir Ģekilde de kiĢiselliğini 

yitirebilmektedir. Yoğun inĢaat sektörü öylesine aktif ve standart hale gelmektedir ki; 

yuva diyebileceğimiz evimizi, bunların arasından bir kapı numarasıyla bulmaktayız. 

Bu arada iç mekânın önemi geometrik olarak artmaktadır.”[10] Çünkü insanlar yaĢam 

alanlarında artık ergonomi ve rahatlık istemektedirler. Bundan dolayıdır ki kiĢiler için 

artık iç mekan tekstil ürünlerinin kiĢiselleĢtirilmesi mümkün olmaktadır. KiĢiler yaĢam 

alanlarını herkesinkinden farklı tutarak bunun rahat ve ergonomik olmasına dikkat 

etmektedirler. 
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3. TEKNĠK TEKSTĠL 

 
 
 
 
“Teknik tekstil terimi 1980'li yıllarda görünüĢ ve estetik karakteristiklerinden 

ziyade teknik özellikleri ve performansları için geliĢtirilen ve çeĢitliliği her geçen gün 

artan ürünler ve üretim tekniklerini tarif etmek üzere ortaya konmuĢ bir terimdir. Zira, 

bu hızla büyüyen sahanın zenginliğini, kompleksliğini ifade etmekte endüstriyel tekstil 

terimi yetersiz kalınca, onun yerine teknik tekstil terimi geçmiĢtir. Ancak ABD'de 

halen endüstriyel tekstiller terimi geniĢ ölçüde kullanılmaktadır.  

 

Teknik tekstil deyince estetik ve dekoratif özelliklerinden ziyade, öncelikle 

teknik performansları ve fonksiyonel özellikleri için üretilen tekstil malzemeleri ve 

ürünleri anlaĢılmaktadır. Özel olarak tasarlanan, herhangi bir üründe veya proses 

dahilinde veya yalnız baĢına belirli bir özelliği yerine getirmek amacıyla kullanılan 

malzemelere teknik tekstil denilmektedir.  

 

Teknik tekstiller pahalı, katma değeri yüksek ürünlerdir. Kimyasallara, hava 

Ģartlarına, mikro organizmalara dayanıklı, yüksek mukavemet, yanmazlık gibi üstün 

performans özelliklerine sahip ürünlerdir. Bu ürünler tekstil dıĢındaki alanlarda da 

kullanılırlar; ancak alıcı bizzat teknik tekstil ürününü kullanmaz, herhangi bir baĢka 

malzemenin parçası olarak, o malzemenin üretiminde kullanılır.”[11] 

 
 
 

3.1. Teknik Tekstil Tarihçesi 

 
 
 
“Teknik tekstiller günümüzde önemli ölçüde dikkat çekmesine rağmen, liflerin, 

ipliklerin ve kumaĢların giysilik ve döĢemelik dıĢındaki uygulamalar için 

kullanılmaları yeni bir olay değildir. Teknik tekstiller de geleneksel tekstiller gibi 

M.Ö. 600 yılında bulunmuĢtur. Pamuk, keten ve jüt gibi doğal lifler yüzyıllardan beri 

(ve halen) tentelik ve muĢambalardan halatlara, yelken bezine ve çuvallara kadar 

değiĢen alanlarda kullanılmıĢtır. Teknik tekstillerin üretiminin baĢlangıcı olarak 

http://tekstilsayfasi.blogspot.com.tr/2012/11/teknik-tekstiller-ozet.html
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gemiler için yelken bezlerinin üretilmesi kabul edilmektedir. 1939 yılında ilk sentetik 

lifin kullanılmasından sonra, teknik tekstillerin üretiminde ve uygulama alanlarında 

büyük çapta artma olmuĢtur. Özellikle dayanıklılığı ve performansı yüksek sentetik 

elyafların kullanıma elveriĢliliği ile teknik tekstil pazarı zenginleĢmiĢ ve bu elyafların 

teknik tekstillerin üretiminde kullanılan toplam elyafların içindeki oranı % 30‟a 

ulaĢmıĢtır. 

 

Dokuma kumaĢların ve ağların Romalılar döneminde ve öncesinde yol 

yapımında bataklık alanların stabilizasyonu için kullanıldığına dair kanıtlar 

bulunmaktadır. Bunlar günümüzde jeotekstil ve jeoızgara olarak adlandırılan ürünlerin 

ilk örnekleri arasındadır. Ayrıca teknik tekstillerin kullanımına 18. yüzyılın sonunda 

balonların yapımında, 19. yüzyılda ilk arabaların tavan kısmında ve 20. yüzyılın 

baĢında uçakların kanatlarında rastlanmaktadır. Hafif fakat aynı zamanda mukavemetli 

oluĢu nedeniyle ilk uçakların kanatları kumaĢtan imal edilmiĢtir. 

 

Teknik tekstiller alanındaki en büyük atılım 20. yüzyılda sentetik liflerin 

keĢfiyle olmuĢtur. Ġlk sentetik lif olan poliamid 1939 yılında keĢfedilmiĢtir. 1950‟li 

ve 1960‟lı yıllarda üretimine baĢlanan yüksek performanslı lifler, hem doğal liflerin 

kısmen yerini almıĢ, hem de yeni kullanım alanları yaratmıĢtır.  

 
 
 

Tablo 3.1. Teknik Tekstillerin Kronolojik Sıralaması  

18.yy sonu 
Balon yapımında teknik tekstiller kullanılmıĢtır. Bu kullanılan teknik 

tekstillerin özelliği mukavemetinin yüksek olmasıdır. 

19.yy sonu Araba tavanlarında teknik tekstil kullanılmıĢtır. 

20.yy'da Sentetik lif icat edilmiĢtir. 

1939  Ġlk sentetik lif kullanılmıĢtır. 

1950-1960 Yüksek performanslı lifler bulunmuĢtur. 

1990 Nano tekstillerin üretimine baĢlanılması 
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Son yıllarda üretilen yüksek performanslı teknik tekstil ürünlerinin 

çoğunluğu, askeriyenin ve uzay sanayinin hafiflik, güç tutuĢurluk, su iticilik, yüksek 

mukavemet vb. özelliklere sahip ürünlere duydukları ihtiyaçlar ve bu doğrultuda 

yapılan Ar-Ge çalıĢmaları sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Bu ürünlere yönelik 

teknolojiler, Ar-Ge sürecini tamamladıktan sonra sivil sektörde de uygulanarak, 

kullanımları yaygınlaĢmakta ve böylece tekstil sanayii desteklenmektedir.”[12] 

 
 
 

3.2. Teknik Tekstillerin Özellikleri  

 
 
 
“Teknik tekstil, üreticileri ile kullanıcılar arasındaki iletiĢim ancak 

malzemeden beklenen özelliklerin belirlenmesi ile sağlanabilir. Kullanıcı, ihtiyacı olan 

özelliği belirtir, üretici ise bu özelliği sağlayacak malzeme ve üretim teknolojisini 

tespit ederek malzemeyi üretir. Bu açıdan bakıldığında teknik tekstillerden beklenen 

özellikleri dört ana grupta toplamak mümkündür. 

 

1) Mekaniksel  

2) DeğiĢtirme  

3) Ġnsan sağlığı  

4) Koruma”[13] 

 
 
 

3.2.1. Mekaniksel özellikler  

 
 
 
“Malzemelerin mekanik yükler altındaki davranıĢlarına “Mekanik özellikler” 

adı verilir. Mekanik özellikler esas olarak atomlar arası bağ kuvvetlerinden 

kaynaklanır. Ancak bunun yanında malzemenin iç yapısının (Mikroyapı) da etkisi 

vardır. Bu sayede iç yapıyı değiĢtirerek aynı malzemede farklı mekanik özellikler elde 

etmek mümkün hale gelir.  
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Mekaniksel özellikler üç baĢlık altında toplanır:  

 

1-Mukavemet: Mukavemet, yük etkisi altındaki cisimlerin gerilme ve Ģekil 

değiĢtirme durumlarının iç davranıĢlarının incelendiği uygulamalı mekaniğin bir 

dalıdır. Emniyet kemeri, hava yastığı, balistik yelek gibi ürünlerde kullanılan teknik 

tekstillerin gerilmeye, çarpmaya karĢı güçlü olması gerekmektedir.  

 

2-Takviyelendirme: Teknik tekstilleri daha güçlü hale getirerek bu 

malzemelerin uygulanacak kuvvete karĢı sağlamlaĢmalarını sağlamaktadır. Helikopter 

pervaneleri, kayak, uçak kanadı gibi malzemelerde kullanılır. 

 

3-Elastikiyet: Otomotiv sanayinden paketleme sanayine kadar geniĢ bir 

yelpazede kullanım alanı bulunmasını elastikiyet (esneklik) sağlar. Teknik tekstillerin 

içerisinde kullanılan çapraz bağlar sayesinde malzemelere elastikiyet özelliği 

kazandırır.”[14] 

 
 
 

3.2.2. DeğiĢtirme özellikleri  

 
 
 
„„Teknik tekstiller gözenekli malzemeler olmaları, nedeniyle belirli 

büyüklükteki partüküllerin geçmesine izin vermesi, daha büyük partiküllerin geçiĢini 

engellemesi, ısı ve elektrik iletim ve yalıtımı gibi özellikleri sayesinde bir malzemenin 

durumunda değiĢiklik yapabilme özelliğine sahiptirler. DeğiĢtirme özellikleri beĢ 

baĢlık altında toplanabilir:  

 

1-Filtrasyon:. Tekstil yüzeyleri yapılarında gözenekler olması nedeniyle filtre 

amaçlı kullanılabilinir. Bu tip filtreler, katı-gaz, katı-sıvı ve sıvı-sıvı ayrımında 

kullanılan filtrelerdir. Kompleks ve kalın yapılarının getirdiği avantajlar nedeniyle 

dokuma ve dokusuz filtre kumaĢ kullanımı oldukça yaygındır. 

 

2-Ġzolasyon ve Ġletkenlik: Uygun lif ve doku yapısı ile elektrik iletimi ve 

yalıtımı, ısı ve ses yalıtımı sağlanabilir.  
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3-Drenaj: Yoğun ve yüksek gözenekli tekstil yüzeyleriyle ortamdan yüksek 

miktarlarda su transfer edilerek (dokuya dik veya paralel olmak üzere iki yönde) 

toprağın su ile birlikte gitmesi engellenebilmekte ve yapının stabil kalması 

sağlanmaktad›r. Bu özellik filtrasyon ve erozyon kontrolünde önemli bir faktördür. 

 

4-Su Geçirmezlik: Spor malzemeler, ayakkabılar için gerekli su geçirmezlik 

özelliği teknik tekstiller ile sağlanabilir. Teknik tekstillerin içerisindeki porozitenin 

kapatılarak su geçirme özelliği kaybettirilir ve bu Ģekilde spor malzemelerde 

çoğunlukla bu özellikten dolayı teknik tekstiller kullanılır. 

 

5-Emicilik(sıvı): „„Tıp, ambalaj, hijyen gibi alanlarda istenen bir özelliktir. Bu 

özellik tekstil yüzeyinin kalınlığına, lif inceliğine, gözenekliliğine ve özellikle de 

hidrofil veya hidrofob özelliğine bağllıdır. 

 
 
 

3.2.3. Ġnsan sağlığı ile ilgili özellikler  

 
 
 
Tekstil malzemeleri, mikro organizmalara karĢı korunma, protez, ameliyat 

malzemeleri, dokulara uyumlu parçalar veya biyolojik olarak vücutta çözünebilen 

malzemeler olarak insan sağlığı açısından önemli olan birçok alanda kullanılmaktadır. 

Teknik tekstillerden beklenen önemli özelliklerden biri anti-bakteriyel özelliktir. iç 

giyim, çorap ve ameliyat önlüğü, hasta yatak örtüleri gibi amaçlarla kullanılan 

tekstiller, anti-bakteriyel özelliği ile mikro organizmalara ve sonucunda oluĢan pis 

kokulara karĢı korunma sağlamaktadır. Ameliyat ipliği, protez, yapay doku gibi 

malzemelerde vücuda uyumluluk özelliği onun toksik olmaması ve istenmeyen 

tepkimeye girmemesi ile belirlenirken, biyolojik bozunması makro moleküllerinin 

mikro organizmalar tarafından parçalanması ile ilgilidir ki açığa çıkan ürünler zararlı 

olmamalıdır. Bu amaçla vücuda uyumlu ve biyolojik olarak bozunabilen tekstiller 

geliĢtirilmiĢtir.”[13] 
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3.2.4. Koruma özelliği 

 
 
 
“Koruma iĢlemi çok çeĢitlilik göstermektedir. Kullanılan tekstil malzemesi ile 

kullananların ısıl, mekaniksel, kimyasal, elektriksel ve radyasyon gibi etkilerden 

korunması sağlanabilir. Isıl koruma, liflerin ısı iletimi ve doku içindeki hava tabakası 

ile yakından ilgilidir. Ġlave katkılarla tekstil yüzeyinin termal koruma özellikleri 

geliĢltirilebilir (faz değiĢltiren malzemeler).  

 

AteĢe karĢı koruma insan sağlığı ile ilgili diğer bir özelliktir. Tekstillerin aleve 

karĢı dayanıklılık özelliği, kullanılan yere ve ihtiyaç duyulan seviyeye bağlıdır. En iyi 

koruma itfaiyeci elbiselerinde olduğu gibi, termostabil ve aleve dayanıklı lif kullanımı 

ve uygun doku yapısıyla sağlanabilir. Tekstil malzemesinin alev alma davranıĢı, 

tutuĢma direnci, yayılma süresi ve büyüme süresinin ölçülmesiyle belirlenir.  

 

Mekanik koruma ile tekstillerin balistik, bıçak kesmeleri, delinme, flarapnel 

parçalarına, metal eriyik sıçramalarına ve saldırılara karĢı vücudu koruması 

amaçlanmaktadır. Bu özellik ise yüksek performanslı lif kullanımı ve uygun doku 

yapısıyla elde edilmektedir.  

 

Birçok endüstri kolları zararlı kimyasallar ve gazlar kullanmaktadır. Bu gibi 

zararlı maddelerin vücuda temasının önlenmesi yine teknik tekstillerin kimyasallara 

karĢı koruma özelliği olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu amaçla süreli kullanımlı, 

süresiz kullanımlı ve atılabilir koruyucu elbise ve eldivenler yapılmıĢtır. Uygun 

reçinelerle kaplanmalı kumaĢllar bunlara bir örnektir.  

 

Korunma özelliklerinin diğer bir maddesi nefes alabilme ve geçirmezlik 

özelliğidir. Malzemenin su buharını geçirmesi ancak suyun sıvı olarak geçmesine 

müsaade etmemesi anlamına gelmektedir. Bu özellik tekstil yüzeyinin makro 

gözenekli kaplamalarla kaplanması, mikro elyaf kullanımı, tekstil yüzeyinin hidrofil 

film veya mikro gözenekli film ile lamine edilmesi suretiyle sağlanmaktadır.  
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Tekstil liflerinin elektrik iletemeyen bir malzeme olmaları nedeniyle kullanım 

esnasında sürtünmeden dolayı üzerlerinde statik elektrik oluĢabilir. EĢer çalıĢılan 

ortam patlayacı gazlar olan ortam ise elektrik birikmesinden dolayı giysiden çıkacak 

kıvılcımla patlamalar olabilir. Bunun önlenmesi için lifin, anti-statik apre ve kaplama 

iĢlemi ile, lif üretim aĢamasında metal tozu ilavesi ile veya bakır terbiyesi ile iletken 

hale getirilmesi gerekir ki bu da antistatik özellik ile sağlanır.  

 

Kirlenmeme (partikül tutmama) özelliği yoğun bakım üniteleri, elektrik devre 

imalat odaları gibi temizliğin önemli olduğu yerler için gerekli bir özelliktir.  

Teknik tekstillerden yukarıda bahsi geçen özelliklerin yanı sıra; 

 Elektrik yalıtımı, 

 UV koruması, 

 NBC (Nükleer, biyolojik ve kimyasal koruması) 

 Fosforesans ve fluoresans özellik göstermesi, 

 Elektro-manyetik alanlardan koruma gibi özellikler de beklenmektedir.”[13] 

 

 

3.3. Yapı Teknik Tekstillerinin Sınıflandırılması 

 
 
 
“Teknik tekstiller, yeni ürünlerin keĢfi, yeni ihtiyaçları karĢılaması ve 

geleneksel ürün ve malzemelerin yerine ikame edilmesi nedeniyle büyük potansiyel 

arz etmektedir.Bu yönüyle teknik tekstiller, son derece dinamik ve kullanım alanı 

itibariyle çok geniĢ bir sektördür. Teknik tekstiller üretim teknolojilerine ve kullanım 

alanlarına göre sınıflandırılmaktadır.”[14] 

 
 
 

3.3.1. Kullanım Alanına Göre  Yapı Teknik Tekstilleri 

 
 
 
 “Tekstil ürünleri bir çok yapıda çatı kaplama keçe tabakası olarak, 

polipropilen veya polyester tabana sahip halılarda, evimizde elektrik süpürgemizde, 

mutfak aspiratörümüzde veya havalandırma tertibatımızda bulunmaktadırlar. 



16 

Mobilyalarda, artık yay yerine elastikleĢtirilmiĢ dar dokuma bantlar ve toksik gazlar 

çıkaran tehlikeli köpükler yerine, güç tutuĢur dolgu ve astar kumaĢları 

kullanılmaktadır. Perdelerdeki perde bantları, güneĢliklerin çekme ipleri ve çift camlı 

pencerelerdeki kaplama Ģeritlerinin hepsi teknik tekstil ürünleridir. 

 

Diğer taraftan, bir otomobilde 13-14 kg tekstil ürünü bulunmaktadır ve bunlar 

sadece görünen yerlerde değil (araba halısı, döĢemeler, tavan ve emniyet kemeri)aynı 

zamanda lastiklerde, su hortumlarında, fren hortumlarında ve kayıĢlarda daesnek 

takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır. Arabanın gittiği yolların altında bir 

jeotekstil ürünü olma olasılığı fazladır, bu ürünler yolun temeli için sağlam bir yapı 

oluĢturulmasına yardımcı olur veya yüzey çatlamasını önler. Jeotekstil ürünleri 

yolların, demiryollarının, nehirlerin toprak setlerinde dik eğimlerde kaymayı önlemek 

ve bazen yeni bitki örtüsünün tutunmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Bunun 

yanında, golf sopaları, kayaklar, tenis raketleri ve balıkçı oltalarının hepsi elyaf 

bileĢiklerinden yapılır. 

 

Tıpta teknik tekstillerin kullanım alanları ile ilgili liste; diyaliz için cerrahi 

pamuğa, genel temizleme ve emme uygulamaları için yün kullanımına kadar uzayıp 

gitmektedir. 

 

Günlük giysilerde de teknik tekstiller gerekli parçalar olarak bulunmaktadır. 

Tela, ince Ģekilde dağıtılan termoplastik polimer kaplama sayesinde, bağlandığı 

kumaĢın Ģeklini korumasını ve sabit kalmasını sağlar.  

 

Ayakkabılar da astar ve iç taban gibi bir çok teknik tekstil ürünü içerir; bunlar 

ayakların temiz kalmasına yarayan parçalardır ve özellikle yüksek enerji kullanımı 

gerektiren spor aktivitelerinde kullanılan ayakkabılar da, yeni jenerasyon uzun ömürlü 

bakterileri öldüren elyaflardan yapılmaktadır. 

 

Böylece liste uzayıp gitmektedir, neredeyse sonu yoktur ve hala kullanım 

alanları geniĢlemektedir. Teknik tekstillerin faaliyet alanlarının sınıflandırılmasında da 

birçok Ģema ortaya konulmaktadır. Bu konuda, teknik tekstil endüstrisinin en büyük 
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vitrini olan Techtextil Fuarı (Almanya‟da Frankfurt ve Japonya‟da Osaka‟da 1980‟li 

yıllardan beri iki yılda bir organize edilmektedir) aĢağıda belirtilen 12 adet uygulama 

alanını içermektedir.”[14] Bu uygulamalardan, yapılarda kullanlan teknik tekstiller 

aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılabilir; 

 

1)- Buildtech (bina ve konstrüksiyon) 

 

“Teknik tekstillerin inĢaat ve mimari uygulamalarda kullanılması, hafif 

olmalarının yanı sıra dayanım, elastikiyet ve esneklik avantajları sunmakta ve özellikle 

yapıların geliĢtirilmesine yardımcı olmaktadır. 

 

Bu ürünler, sabit yapılarda klasik malzemelerin yerine veya tamamlayıcısı 

olarak da yaygın Ģekilde kullanılmaktadırlar.  

 

Teknik tekstillerden, konstrüksiyon çalıĢmaları sırasında, emniyet ağları, 

kaldırma ve germe halatları ve tedavi amaçlı esnek örme ürünleri gibi farklı kullanım 

alanlarında geniĢ çapta yararlanılmaktadır. Konstrüksiyonda teknik tekstiller için 

potansiyel kullanım alanları ise hemen hemen sınırsızdır.  

 

Diğer taraftan çadırlar, tenteler ve güneĢlikler gibi ürünler önceleri ağır 

pamuklardan yapılırken, Ģimdi daha hafif, mukavemetli, çürümeye, güneĢ ıĢınlarına ve 

hava etkilerine dayanıklı sentetik malzemelerden yapılmaktadır. 

 

Bununla birlikte oldukça yeni bir kategori sayılan “mimari membranlar” ise 

spor stadyumları, fuar merkezleri ve diğer modern binalar gibi yarı saydam 

konstrüksiyonlarda göze çarpmaya baĢlamıĢtır.  

 

2)- Geotech (jeotekstiller ve inĢaat mühendisliği) 

 

Techtextil araĢtırmasının yapıldığı süre boyunca jeotekstiller, 12 ana uygulama 

alanı içinde yer alan bölümlere göre en hızlı büyüyen sektör olmuĢtur. Jeotekstillerin 

kullanımı özellikle geliĢmiĢ bölgelerde, özellikle Kuzey Amerika‟da yaygınlaĢmaya 

baĢlasa da diğer bölgelerde de dikkate değer bir büyüme göstermiĢtir. GeliĢmekte olan 
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ülkelerde ana altyapı projeleri yüksek miktarda jeotekstil tüketme potansiyelini 

göstermiĢtir ve bu durum bu ürünlerin imalat kapasitelerinin artmasını hızlandırmıĢtır.  

 

3)- Hometech (mobilya teknik komponent, ev tekstil, ve yer döĢemelikleri) 

 

“Ev tekstili ve mefruĢatı üretiminde çok büyük miktarda elyaf tüketilmektedir. 

Bu sektör her ne kadar doğal elyafların üstünlüğüne sahipse de, sentetikler Pazar 

paylarını hızlı Ģekilde arttırmaktadırlar.  

 

Bir yandan teknik tekstiller doğal elyafların yerine geçmeye devam ederken, 

sentetik ürünlere olan talep de artmaktadır. Tüm ev tekstili endüstrisinde yüksek 

düzeyde geç tutuĢur elyaf ve kumaĢlar artan Ģekilde kullanılmaktadır.  

 

4)- Medtech (hijyenik ve tıbbi uygulamalar) 
 

Tıbbi tekstiller ve bununla ilgili olan bakım ve hijyen sektörü tekstil 

endüstrisinin önemli ve büyüyen bir alanıdır. Büyüme hem tekstil teknolojisindeki 

hem de tıbbi yöntemlerdeki sürekli ilerleme ve yenilikler sayesinde olmaktadır. 

 

Bu tekstillerin engeniĢ kullanım alanları ıslak mendiller, çocuk bezleri ve 

yetiĢkinler için sağlık vebakım ürünleri gibi hijyen uygulamalarıdır. Ayrıca, ameliyat 

giysi takımları veörtüleri, sterilizasyon paketleri, pansuman sargıları, yapay kemik 

bağları, damarlar, deriler, diyaliz makinaları için içi boĢ lifler vb. sağlık ürünleri de bu 

bölümde yer almaktadır.  

 

5)- Oekotech (çevre koruma) 
 

Oekotech‟in alanı çevre koruma uygulamalarında kullanılan tekstilleri içerir. 

Endüstriyel tekstiller, jeotekstiller ve tarımsal tekstiller dahil olmak üzere farklı bir 

çok alan ile çakıĢmasına rağmen bu tip tekstiller henüz çok net tanımlanabilmiĢ 

değildir. Bu gruba giren tekstiller endüstriyel tozların filtrasyonu (Indutech), toprak 

erozyonun önlenmesi ve toksik atık çöplerinin örtülmesi (Geotech) ile yapıların termal 

yalıtımı (Buildtech) gibi bazı son kullanım alanları ile çakıĢmaktadır.   
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Her ne kadar Oekotech teknik tekstiller içinde en hızlı büyüyen 

uygulamalardan birisi haline geldiyse de, hacim ve değer açısından halen küçüklüğünü 

korumaktadır.”[14][14] 

 
 

 

3.3.2. Üretim Teknolojilerine Göre Yapı Teknik Tekstilleri  

 
 
 
“Teknik tekstil yüzeylerini üretim yöntemlerine göre; 

1)-Dokuma tekstilleri,  

2)-Örme tekstil yüzeyleri,  

3)-Dokusuz tekstiller (nonwovenlar),  

 4)-Kompozit,  

5)-Flerit-kordon, 

6)-Tafting, ürünler olarak 6 grupta toplamak mümkündür.  

 

Burada teknik tekstil bir kulanım alanı, nonwoven ise bir dokuma veya örme 

gibi üretim yöntemidir. Günümüzde çok önem kazanan ve giderek artan bir hızla 

üretilmekte olan bu tür tekstil yüzeylerine, “dokuma olmayan tekstil yüzeyi” veya 

“nonwoven” denilmektedir. Nonwoven yüzeyler tülbent tabaka haline getirilmiĢ 

kesikli veya filament halindeki elyafların mekanik, kimyasal, termik yöntemlerle 

uygun bir bağlama iĢlemi sonucunda birbirine tutturulması ile elde edilen tekstil 

yüzeyleridir. Bunun yanında yüzeyi kaplı tekstiller, yani tekstil yüzeyinin dokuma 

veya örme polimer yüzeyle kaplanması suretiyle üretilen tekstiller de mevcuttur. Bu 

gruplar içinde en önemli alt grup, katma değeri en yüksek ve ileri teknoloji kullanan 

„akıllı tekstiller‟dir.  

 

Akıllı tekstiller, tıbbi tekstiller, koruyucu ve askeri teknik tekstiller, taĢımacılık 

teknik tekstilleri gibi birçok alanın kapsamına giren ancak yüklendikleri iĢlev ve 

yapıları itibariyle ayrı bir kategoride değerlendirilen bir gruptur. Akıllı tekstillerin 

önemli bir kısmı günümüzde daha çok prototip üretimi aĢamasında 

bulunmaktadır.”[13] 
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4. NANO TEKSTĠL 

 
 
 
 
 “Nano; Yunanca‟dan alınmıs bir sözcük olup son derece küçük, ufacık, 

minnacık anlamına gelmektedir. Ölçü birimi olarak 1 nanometre (nm) metrenin 

milyarda biridir. Bu çok küçük bir uzunluk olup atomlar, moleküller dünyasına 

uzanmaktadır. Nanoteknoloji (ve Nanobilim) nm boyutta maddenin özelliklerini, 

dinamiklerini inceleyen bilim ve teknolojidir. Tanımı daha da sınırlayacak olursak 

nanoteknoloji, boyutu 100 nm‟den az olan madde ve sistemleri inceleyen bir disiplin 

ve bilim dalıdır.  

 

Nanoteknoloji, tekstil sektörüne de girmiĢ ve pek çok alanda, bununla ilgili 

olarak çalıĢmalar yoğunlaĢmıĢtır. Tekstilde nanoteknoloji uygulamaları, nano-tekstiller 

olarak adlandırılmaktadır. Nano-tekstil tanımı, nanoteknoloji uygulamaları sonucu 

elde edilen tüm tekstil yüzeylerini ifade etmektedir.”[15] 

 

“Doğal ve sentetik tüm tekstil ürünlerinin yapıtaĢları moleküllerdir. Bu 

moleküller, lif oluĢturacak Ģekilde dizilirler, lifler de iplik eldesi için kullanılırlar. Bir 

kumaĢın kullanım performansını geliĢtirmenin kalıcı yolu kumaĢı meydana getiren 

liflerin, moleküler düzeyde takviyelendirilmeleriyle mümkündür. Moleküler 

nanoteknoloji felsefesi ile elde edilen tekstil yüzeyleri birer nanomalzemedirler. Nano 

materyaller bir, iki veya üç boyutlu olabilmektedirler. Tek boyutlu nanomateryaller, 

çok ince yüzey filmleri veya kaplamaları alanında kullanılabilmektedirler. DüĢük 

kimyasal kullanımı; düĢük enerji maliyetleri; tutum, mukavemet, hava geçirgenliği, 

ıslanma gibi fiziksel ve mekanik özellik kaybının az olması nanoteknolojinin tekstil ve 

giysi uygulamalarında kullanılmasını yaygınlaĢtırmıĢtır. Nanoteknoloji ile tekstil 

ürünleri antifungisid olabilirler, ısı yalıtımı ve mekanik rezilyans performansları 

geliĢtirilebilir, kamuflaj amaçlı sensörler olarak kullanılabilirler. Bu ürünler insan 

sağlığına oldukça faydalıdır. Masaj yapma, vücut ısısını dengede tutma ve 

havalandırma, ateĢte yanmama gibi üstün özellikleri vardır. Bu ürünlerin en önemli 

özelliği ise nefes alıp teri dıĢarı verebilmeleridir. Ayrıca istenirse, sivrisinek ve zararlı 

böcekleri de uzaklaĢtırma özelliği sağlanabilir. Bu ürünler, havadaki sıcaklık 



21 

değiĢikliklerine göre vücuda serinlik ve sıcaklık hissi verebilmektedirler. Yıkanırken 

çok az deterjan kullanılan, yumuĢatıcı gerektirmeyen ve en kısa yıkama programında 

yıkanabilen bu ürünler, yıkama sırasında dahi ekonomi sağlamaktadırlar. Bazı giysiler 

24 saat boyunca nabız, tansiyon, kalp atıĢı gibi yaklaĢık 30 hayati göstergeyi doktora 

ve sağlık merkezine gitmeye gerek kalmadan ölçebilmektedirler. Bazı çarĢaflar kalp 

atıĢlarını dinlerlerken, bazıları da oda sıcaklığına göre renk değiĢtirmektedirler. 

 

Nanotekstil ürünleri (yastık, yorgan, battaniye gibi) özel, yumuĢak ve hafif 

malzemelerden üretilmektedirler. Bunların masaj yapma, bakteri barındırmama, 

metabolizmayı canlandırma ve kan dolaĢımını düzenleme gibi iĢlevleri vardır. Isı 

koruyucu özelliğe sahiplerdir. Yastık ve yorgan içindeki fotokatalitik malzemelerin 

koku giderici yararları vardır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 21. yy‟ın 

askerleri için nanoteknolojiyi kullanarak “süper uniformalar” geliĢtirmeye 

çalıĢmaktadır. Bu üniformalar, kamuflajı desteklemek üzere renk değiĢtirme, faz 

değiĢtiren malzemeler ile kırık durumunda destek vazifesi görecek biçimde sıkılaĢma 

hatta yapay kas geliĢtirme ve enerji depolayabilme gibi spesifik özelliklere sahip 

kumaĢlardan (morph fabrics) oluĢacaktır.  

 

Yakın bir gelecekte tekstil ürünleri bilgisayar, yol bilgisayarı, müzikçalar, cep 

telefonu, internet bağlantı elemanı gibi iĢlevlere sahip olacaklardır. Yine yakın bir 

gelecekte, giyilen tiĢört, üzerindeki nanosensörler sayesinde kalp atıĢlarını, vücut 

ısısını ve kan Ģekerini düzenli kontrol ederek, istenmeyen bir durum olduğunda giyeni 

veya kablosuz bir hatla doktoru haberdar edebilecektir. GümüĢ iplikler ve kumaĢlar ile 

antimikrobiyal özelliklerin arttırılması, kuĢ gribi, koli basili gibi biolojik zararlılara 

duyarlı renk değiĢimi, kendi kendini temizleyebilen tekstil uygulamaları, entegre ipod 

kontrolü yapabilen ceketler, elektro kardiyografi kaydı alabilen gömlekler, çok az 

kimyasal madde kullanılarak yapılabilen plazma uygulamaları halen üzerlerinde 

çalıĢılan projeler ve uygulamalardır. Üç boyutlu yapıdaki nano materyaller 

yumuĢatma, antimikrobiyal, yağ ve kir iticilik bitim iĢlemleri, güç tutuĢurluk gibi çok 

geniĢ bir yelpazede kullanılmaktadır. Ayrıca, polimer içinde mikro kapsül olarak farklı 

uygulamalarda kullanılabilmektedir.”[16] Kirlenmeyen gömlek, yanmayan itfaiyeci 

elbisesi v.b. 
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“AB‟de üretilen ve ihracatı yapılan teknik tekstil ürünleri kendi içerisinde 

katma değeri yüksek ve gelecek vaat eden ürün gruplarının yanında çadır ve yelken 

bezi gibi katma değeri düĢük, pazar payı belli bir doygunluğa ulaĢmıĢ ve pazar değeri 

sınırlı oranda artması beklenen alt sektörleri de içermektedir. Bu alt sektörler; 

 

 Jeo-tekstiller,  

 TaĢımacılık tekstilleri,  

 Hijyen ve tıbbi teknik tekstilleri,  

 Tekstil takviyeli kompozitler,  

 Yüksek performanslı elyaflar,  

 Akıllı tekstiller,  

 Koruyucu giysiler,  

 Bina ve inĢaat teknik tekstilleri,  

 Tarım teknik tekstilleri olarak sınıflandırılmıĢtır.”[17] 
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5. ĠÇ MEKAN DONATILARI 

 
 
 
 
Ġç mekan donatıları; konut içinde farklı fonksiyonları karĢılamak amacıyla, 

kullanıcı tarafından gerek duyulan alanların oluĢturulmasında kullanılan donatı 

elemanlarıdır.”[18] Fonksiyon, ergonomi, tasarım ve sağlamlık iç mekan donatılarının 

temelini oluĢturmaktadır. 

 
 
 

5.1. Mekan Kavramı  

 
 
 
 “Herhangi bir iç yada dıĢ çevreyi veya kapalı bir alanı ifade eden mekan, 

belirli karakteristik özelliklere sahip, belli bir mekana iĢaret eden „yer‟ teriminden 

farklıdır. Bir bina içinde yer alan bir odaya mekan denilebilirken, bir avlu yada bahçe 

ise dıĢ mekandır Mekanın doğası ve atmosferi mimari tasarımın baĢarısı için 

önemlidir.”[19] 

 

“Mekanın Ģekillenmesinde öncelikle kullanıcının fiziksel ihtiyaçları ön planda 

tutulmaktadır. Fiziksel gereksinimlerini karĢılayan kullanıcı; estetik, psikolojik, sosyal 

vs. ihtiyaçlarını gidermeyi de amaç edinecektir. Dolayısıyla mekan, artık sadece 

barınak anlamına gelmeyecek, sosyal statüyü, varlık durumunu, yaĢam biçimini, 

kiĢisel alıĢkanlıkları ortaya koyan bir mekân halini alacak, yüklendiği anlamlar da 

çoğalacaktır.  

 

Mekanın algısındaki en önemli iki unsur ise zaman ve harekettir. Bu 

kavramların mekanla iliĢkilerinin öneminin anlaĢılması, mekan kavramına yeni bir 

bakıĢ açısı getirmiĢtir.  

 

Kullanıcının mekanla iliĢkisi mekanı anlamlı kılmaktadır. Kullanıcı varlığıyla, 

mekan tanımlı hale gelmektedir. Mekan kullanıcı ihtiyaçlarından dolayı var olmasının 

yanında, algılayıcı konumundaki kullanıcıya ihtiyaç duymaktadır.”[21] “Mekanın 



24 

algılanabilen sınırları bulunmaktadır. Bu sınırlar her zaman duvar, döĢeme, tavan gibi 

fiziksel sınırlar olmak zorunda değildir. IĢık, ses, renk gibi özellikler de mekanın 

algılanabilmesini sağlamaktadır. Mekân ancak sınırlarının anlaĢılması doğrultusunda 

algılanır.”[22] Mekânın tanımlı olması yeterli değildir, içinde süren bir hareket ve 

yaĢam olmalıdır. Mekanı geometrik bir Ģekilden ayıran en önemli özellik mekanın 

zamanla kullanılmasıdır. Gerçekte mekan, içinde yaĢanan ve hareket edilen, bu 

hareket ve yaĢamla çevrelenen belirlenen boĢluktur. Fakat bu elemanlardan oluĢtuğu 

anlamına gelmemelidir. 

 

“Her bina, toplumun belirli bir gereksinimine cevap vermek üzere, çağın inĢaat 

tekniğine dayalı olarak bazı malzemelerle belirli bir fiziki mekanın etrafının 

çevrilmesiyle oluĢmuĢtur. Kullanıcının fiziksel mekana yönelip orada belli bir kesimi 

belirginleĢtirmesi, sınırlandırması ile mimari mekan oluĢur.”[23] 

 

Barınma varoluĢtan beri insan hayatının bir parçası olsa da, kuramsal anlamda 

mekan kavramının mimarlıkta yer almaya baĢlaması 20. yüzyılın baĢlarına 

rastlamaktadır. Kültürel dönemler üretim iliĢkilerinin değiĢmesine ve dolayısıyla 

yaĢam biçiminin değiĢimine neden olmuĢtur. Neolitik dönemin ardından, endüstri 

devrimi ile baĢlayan süreç, bugün insanlığı biliĢim dönemine getirmiĢtir. Henüz 

sonuçlarını net olarak koyamadığımız bu süreç, değiĢen yaĢam biçimi ile yaĢadığımız 

mekânı ve dolaylı olarak da “mekan tekstillerini” etkileyecektir. Mekân da mekan 

tekstillerini belirleyen faktörlere bağlı olarak değiĢiklik gösterecektir.  

 

Mekanın iki boyutu bulunmaktadır. Bunlar; 

 

1) Mekanın maddesel olarak var olan boyutu; mekanı oluĢturan fiziksel 

sınırlar ve özellikler olarak açıklanabilir. 

2) Mekanın maddesel olarak var olmayan, ancak insan zihninde geliĢen 

boyutları; mekanın zaman içinde algı ve deneyimine bağlı olarak anlaĢılan 

özellikleridir. 
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Bu sınırlar, kullanıcıların içinde yaĢadığı üç boyutlu mekanı oluĢturmaktadır. 

Ortaya çıkıĢ amacı kullanıcının barınma içgüdüsüne cevap vermek olan mekan, 

günümüzde kullanıcının fiziksel, duygusal ve sosyal problemlerine de cevap vermeye 

baĢlamıĢtır.  

 

Mekanın sosyo-kültürel etkilerine baktığımızda karĢımıza Ģu çıkmaktadır; 

Kullanıcıların zamanlarının ve mekanlarının giderek artan biçimde çalıĢma ve yaĢama 

yönelik olarak farklılaĢması on dokuzuncu yüzyılın ürünüdür. Bu farklılaĢma bir 

yandan iĢyeri ve ev mekanlarının birbirlerinden ayrılmasının bir fonksiyonu olurken, 

bir yandan da bu ayrılmayı desteklemektedir. Sanayi öncesi toplumun özelliği olan ev-

atölyeden günümüzdeki ev-iĢyeri farklılaĢmasına geçiĢi kapsayan bu dönüĢüm, hem 

toplumsal cinsiyet rollerinin farklılaĢması, hem de farklı toplumsal cinsiyet gruplarının 

farklı mekanlarla özdeĢleĢtirilmesi ile yakından ilgilidir. Kısaca mekandaki 

farklılaĢma ile toplumsal cinsiyetin belli mekanlarla özdeĢleĢtirilme süreçleri birbirine 

koĢut olarak geliĢmiĢtir.  
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6. ĠÇ MEKANDA KULLANILAN TEKNĠK TEKSTĠLLER 

 
 
 
 
Ġnsanların hayatlarını en yoğun olarak geçirdikleri mekanlar iĢ yerleri ve 

konutlardır. Konut; insanların içinde yaĢadığı, her türlü fiziksel, sosyal ve psikolojik 

ihtiyaçların giderildiği yapıdır. Ġnsanın yaĢamı ile özdeĢ olan konutlar, kiĢilerin, 

ailelerin beden ve ruh sağlığı ile sosyal yaĢam ve huzur düzeyini, diğer bir anlatımla 

her türden sağlık düzey ölçütlerini etkileyen temel etmenlerin baĢında gelmektedir. 

 

Kullanıcının gereksinimlerini fiziksel, sosyal, estetik olarak düĢündüğümüzde 

mekan tekstilini ve onun bağlı olduğu fonksiyonları çizmiĢ oluruz. Bugün 

sanayileĢmeyle beraber mekan için üretilen tekstiller, geliĢen yaĢam biçimlerine 

paralel olarak pazarda yerini alırken seri üretimin bir zorunluluğu olarak standardize 

olmuĢlardır.  

 

Mekânın modern yaĢamla birlikte Ģekillenmesi 1950‟li yıllardan sonra 

hızlanmıĢtır. Bu dönemlerde mekanlara yeni elektrikli ev aletleri girmeye baĢlamıĢ, 

modernlik konforla eĢ tutulmuĢtur. ”Living Room “ olarak nitelen yaĢam alanının 

doğması da yine aynı tarihlere denk gelmektedir. Endüstriyel sürece ayak uyduran 

kullanıcı; rahat edebileceği, aile fertleri ile beraber yeme, içme ve televizyon seyretme 

gibi günün birçok faaliyetini birlikte gerçekleĢtireceği ortak yaĢam alanlarını 

oluĢturmuĢlardır. Teknolojik geliĢmeyle televizyonların evlere girmesi ona bağlı 

birçok değiĢimi beraberinde getirmiĢtir. Apartmanlar endüstriyel yaĢama geçiĢte 

iĢlevsellik açısından kaçınılmaz bir mekânı oluĢturmaktadır. Çünkü çalıĢan insan, iĢ 

yerine yakın olmak isteyecektir. Artan nüfus, Ģehirlerdeki alanın değer kazanmasına, 

apartman gerçeğinin doğmasına neden olmuĢtur. ġehirleĢmede Türkiye için, kırsal 

alandan göç etme gerçeğinin yaĢam biçimi üzerindeki etkisini de göz ardı etmemek 

gerekir. KentleĢmeye bağlı, yabancılaĢma ve doğaya dönüĢ temasının yükselmesi, 

önceleri yazlık dediğimiz ikinci bir evin kullanımını gündeme getirmiĢtir. Daha 

sonraları ise Ģehre yakın fakat Ģehrin kaosunu yaĢatmayan, yaz-kıĢ oturulacak 

mekanlar tercih edilmeye baĢlanmıĢtır. ġehirdeki mekanlar daha formel bir tarzda 

düzenlenirken; kır mekanları “Country” dediğimiz tarzlarda döĢenmiĢtir. Doğal olarak 
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da mekânın büyüklüğü, tarzı, bulunduğu yer, coğrafya, tercih edilecek mekan tekstili 

ürününün model ve tasarımlarını etkileyecektir.  

 

Son dönemlerde yeni geliĢtirilen sistemlerle toplu konutlar üretilmektedir. Bu, 

mekan tekstiline duyulan ihtiyacı arttırması bakımından olumlu olabileceği gibi, 

mekanların tek düze olmasına da neden olacağından farklı tasarım ihtiyacını sürekli 

körükleyecektir. Bu açıdan; iç mekanlarda kullanılan mekan tekstili tasarımları 

hazırlanırken hedef kitlenin yaĢam alanının özelliklerini bilmek gerekecektir.  

 
 
 

 

ġekil 6.1. Ġç Mekanda Kullanılan Tekstil ÖrnekleriHata! BaĢvuru kaynağı 

ulunamadı. 

 
 
 
Tekstil malzemesi; iĢlevselliğinin örtmek amacının dıĢında, görsel yönü ile 

estetik amaçlı kullanılmakta, esnek yapısının sağladığı katkıyla, özellikle 

tasarımcıların mimaride kullandıkları en etkin tasarım öğesi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. ĠĢlevsel anlamda teknik tekstil malzemesi, mimari tasarımlarda istenen 

hafiflik, en az yüzey ve en fazla açıklık özelliklerine karĢılık veren malzemedir.  
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“19.Yüzyıl baĢlarında geliĢmeye baĢlayan tekstil endüstrisi nanoteknoloji 

sayesinde yeni bir döneme girmiĢtir. Tekstillerde life uygulanacak tüm yüzey iĢlemleri 

tekstilin özelliğini değiĢtirebilmektedir. Teknik tekstiller olarak adlandırılan bu 

teknoloji ile ıslanmayan yüzeyler veya yüzeye bazı özelliklerin kazandırılması 

mümkün olmakta, yüzeye kirlilik tutuculuğu, ısı yalıtım vb. özellikler 

kazandırmaktadır. Bunun dıĢında renk değiĢtirebilen veya ısıya, neme duyarlı akıllı 

tekstillerin geliĢtirilmesi konusunda çok ciddi çalıĢmalar sürdürülmektedir.”[24] 

 

“Denkendorf Tekstil AraĢtırma Enstitüsü tarafından nano yapılandırılmıĢ, 

kendi kendini temizleyen tekstiller konusunda yapılan bir çalıĢmada, genelde iplik 

yapısı ve doku türü dolayısıyla pürüzlü yüzeylere sahip tekstil materyallerine uygun 

tekstil terbiye iĢlemleri ile nano boyutta yüzey pütürü ve hidrofobik özellik 

kazandırılabildiği tespit edilmiĢtir. Hidrofobik tekstil yüzeyinden yuvarlanan 

damlacıkların yüzeye nüfuz etmeden etraftaki parçacıkları da kendisiyle birlikte 

götürerek yuvarlanması, kendi kendine temizlenmeyi sağlamaktadır. Yüksek moda 

ürünü tekstillerde renklendirici olarak altın nanopartiküller kullanılması konusunda 

Yeni Zelanda‟nın Victoria Üniversitesi‟nde çalıĢmalar yapılmaktadır. Boyamada altın 

solüsyonunun oranının, partikül boyutunu ve dolayısıyla rengi etkilediği yapılan 

araĢtırmalarda ortaya konmuĢtur. Rengin kalıcılığı liften 1000 defa daha küçük olan 

nanopartikül boyutuna bağlı olarak değiĢmektedir ki bu da altın ile renklendirilmiĢ, 

renkleri bozulmaz yeni moda kumaĢlar ve tekstil materyalleri geliĢtirilmesine imkan 

verecektir. 

 

Tekstil  ve hazır giyim ürünlerine su geçirmezlik, leke tutmazlık, buruĢmazlık, 

antimikrobiyallik, anti statiklik, UV koruyuculuk, yanmazlık veya güç tutuĢurluk ve 

daha iyi boyanabilirlik gibi özellikler kazandıran nanoteknoloji tabanlı ürünler 

geliĢtirilmiĢlerdir ve bu ürünlerin kullanımları yaygınlaĢmaya baĢlamıĢ bulunmaktadır. 

Isı, ıĢık, basınç, kimyasal gibi çeĢitli dıĢ etkilerdeki değiĢmelerle renk değiĢtiren 

ürünler geliĢtirilmiĢtir. Bu ürünler dekoratif amaçlı kullanılabilirler. Ayrıca bu ürünler 

nabız, sıcaklık, tansiyon gibi vücut fonksiyonlarındaki değiĢmeleri belirleyip 

kullanıcıyı uyarmak amacıyla da kullanılabilmektedirler.”[25] 
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“Perdelerdeki perde bantları, güneĢliklerin çekme ipleri, stor ve jaluzilerin 

bantları ve çift camlı pencerelerdeki kaplama Ģeritlerinin tümü teknik tekstil 

ürünleridir.”[26] “Klasik liflerin yanı sıra içi boĢ lifler, güç tutuĢur lifler, antibakteriyel 

lifler ve metal lifleri de ev teknik tekstillerinde uygulama alanı bulmaktadır.”[27] 

 

Teknik tekstiller; normal tekstil ürünlerinin doğal atmosfer Ģartlarından koruma 

ve süsleme özelliklerine ilaveten herhangi bir etkiyi(ıĢık, ısı, basınç, elektromanyetik 

dalgalar, ses ve ses ötesi dalgalar, hareket vs.) veya etki değiĢikliğini algılama ve buna 

bir tepki verme özelliğine sahip olan tekstil ürünleridir. Bunlarda algılama yani sensör 

iĢlevini gerçekleĢtiren kısım yanında, birde tepkiyi gerçekleĢtiren uygulayıcı bir kısım 

bulunmaktadır.  

 

Ġç mekanlarda kullanılan teknik tekstillerin baĢlıcaları özelliklerini aĢağıdaki 

gibi sıralanabilir; 

 

 Anti-bakteriyel yastık, yorgan, nevresim kılıfı ve perdelik, döĢemelik. 

 Kir-su-yağ itici, anti-bakteriyel döĢemelik ve perdelik kumaĢlar. 

 Koku yayan döĢemelik, perdeler ve çarĢaflar. 

 Stres alan çarĢaflar. 

 Vücut ısınızı düĢüren yada arttııran, serin ve sıcak tutan çarĢaflar, yataklar. 

 Isıyla renk değiĢtiren çarĢaf ve perdelikler. 

 Koku yayan bornozlar, perdeler, halılar. 

 Anti-bakteriyel halılar, masa örtüleri, bornozlar ve banyo takımları. 

 Anti-statik yatak, çarĢaflar, halılar, döĢemelik kumaĢlar. 

 Akustik KumaĢ paneller, perdeler, döĢemelik kumaĢlar, halılar.  

 Yanmaz Perdeler, halılar, döĢemelik kumaĢlar, masa ve yatak örtüleri  

 Ġnteraktif elektronik tekstil ürünleri(görünmezlik veren kumaĢlar, ısı 

kontrollü ceketler, müzik ritmine göre renk değiĢtiren gece kıyafetleri(v.b) 
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Ġç Mekanda Kullanılan Teknik Tekstilleri beĢ ana baĢlık altında incelenebilir; 

 
1)  Ġç Mekanlarda Malzeme Olarak Kullanılan Teknik Tekstiller 

2)  Mobilyalarda Kullanılan Teknik Tekstiller 

3)  Perde Olarak Kullanılan Teknik Tekstiller 

4)  Halı Olarak Kullanılan Teknik Tekstiller 

5)  Yatak ve Yatak Tamamlayıcı Malzemeler Olarak Kullanılan Teknik 

Tekstiller 

 
 
 

6.1. Ġç Mekanlarda Malzeme Olarak Kullanılan Teknik Tekstiller 

 
 
 
“Ses dalgası paneli; sesin yankısını önlemek ve ses yalıtımı sağlamak için 

yapılan bir sistemdir. Ses dalgası paneli, geri dönüĢümlü polyester lifler kalıba 

sokulup, plastik üzerine kaplanarak yapılmıĢtır. Bu ses dalgası panel dizilerinin dört 

çeĢidi bulunmaktadır. Her biri farklı fonksiyonel ve estetik özelliklere sahiptir ve 

sınırlı renk çeĢitleri de bulunmaktadır. Paneller ayrıca alev testine de tabii 

tutulmuĢlardır. 

 

1999-2000 yıllarında Teppo Asikainen tarafından tasarlanan “Swell(kabarık) 

ses dalgası panelleri”, 2000-2001 döneminde Ġsveçli Snowcrash firması tarafından 

piyasaya sürülmüĢtür. 

 

   

 Diffuser  Swell 

ġekil 6.2. Ses Panellerinin Scrunch (çatırtı), Swoop (atılgan), Diffuser (dağıtıcı) ve 

Swell (kabartı) Olmak Üzere Dört ÇeĢidi[28] 
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Diffuser (dağıtıcı)” isimli panel de Swell paneliyle benzer Ģekildedir; fakat 

keçe hissi veren kaplamadan yoksundur. Ġsminden de anlaĢılacağı gibi biraz ses 

yalıtımı sağlamaktadır; ancak ses yayma özelliği ağır basmaktadır. Bu efekt örneğin 

aĢırı nemli oda ya da salonlarda tercih edilebilmektedir.”[28] 

 
 
 

   
 Scrunch Swoop 

ġekil 6.3. Ses Panellerinin Scrunch (çatırtı), Swoop (atılgan), Diffuser (dagıtıcı) ve 

Swell (kabartı) Olmak Üzere Dört ÇeĢidi[28] 

 

 

“Akustik özellikleri bakımından “Scrunch (Çatırtı)” paneli Swell paneliyle 

aynıdır. Sadece dıĢ yüzeyi kırıĢmıĢ kağıt yüzeyini andırmaktadır. “Swoop (Atılgan)” 

panelleri ise 150Hz-500Hz gibi düĢük frekansta bile verimli bir ses yalıtımı 

sağlamaktadır. Üreticiye göre Swoop panelleri bir odada sesin yankılanmasını 

azaltmak konusunda oldukça verimlidir. 
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ġekil 6.4. Teknik Tekstillerden Üretilen Ses Yalıtım Paneline Örnek[29] 

 
 
 
Ses dalgası duvar panelleri iletiĢimi ve sosyal etkileĢimi sağlayan; ofis ortamı, 

restoranlar, konferans salonları, giriĢ holleri gibi her türlü iç mekanda kullanılan 

akustik özelliklerin değerini arttırmak için tasarlanmıĢtır. Birçok akustik ürün özenle 

bina dokusunun arasına gizlenmektedir; oysa bu paneller fonksiyonellikle estetiği 

birleĢtirmiĢtir. Heykelimsi üç boyutlu duvar kağıdını andıran bu paneller, çevresel 

tasarımın görünen bir boyutu olarak akustik kontrol yapmaktadır.”[28] 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=ses+dalgas%C4%B1+paneli&source=images&cd=&cad=rja&docid=hEBOMQ5I77MqiM&tbnid=SX46uwHXE41gnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.akustiksesyalitim.com/akustik-duvar-paneli.html&ei=kJM3UaWUOcm1tAaxiYCYDg&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNFRgflehSXgqQpDy3MJBnfIuqcOEg&ust=1362683138498789
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ġekil 6.5. Design Takes On Risk” Sergisinde Yer Alan “Swell Ses Dalgası Paneli[28] 

 
 
 
“Design Takes On Risk (“Güvenli:Tasarım Risk Alır”) sergisinde de yer alan 

“Swell” panelin özelliklerine gelince: Oldukça yüksek frekansta (500 Hz ve üstü) hafif 

ağırlıklı ses yalıtkanı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıĢlardır. Yüksek sayıda panel 

bir arada yerleĢtirildiğinde çok hoĢ görünmektedir. Ortaya çıkan dokusal yapı, tek bir 

panele bakınca pek fark edilmeyen süre gelen bir form oluĢturmaktadır.  

 

Zip Wall (Enerji Duvarı); bu üç boyutlu tekstil, esnek bir kumaĢa düĢük voltajlı 

pil gücünü üretip aktarma, dijital bilgi depolayıp kullanma ve dijital ıĢık yayma 

kapasitesine sahiptir. Yarı iletkenlerin fotovoltaiklerden enerji sağlayabilmeleri ve 

oldukça verimli olmaları, mimaride ıĢık ve bilgi aktarımı açısından önemli bir örnek 

oluĢturmaktadır. TaĢınabilir kumaĢ olma özelliğiyle, farklı ortamlara uyum 

sağlamaktadır. “Enerji Duvarı”, ıĢığın depolanıp taĢınabildiğini ve kumaĢ yüzeylerine 

aktarılabildiğini ortaya koymuĢtur.”[28] 
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ġekil 6.6. Amerika‟da KVA Tasarım Ekibi Tarafından 2003 Yılında  

Tasarlanan Enerji Duvarı[28] 

 

“Eskiden tekstillerin kullanılmadığı yerlerde artık de iç mekan tekstilleri 

kullanılmaktadır. Ġçi boĢ lifler özellikle yatak ve uyku tulumlarının yalıtım özelliğini 

artırmak için kullanılırken, antimikrobiyallik ve güç tutuĢurluk gibi özellikleri olan 

lifler de mobilyalardaki köpüklerin yerini almaktadır. Mobilyalarda, artık yay yerine 

esnekleĢtirilmiĢ dar dokuma bantların ve toksik gazlar çıkaran tehlikeli köpükler 

yerine, güç tutuĢur dolgu ve astar kumaĢların kullanılması bunun kanıtlarıdır.”[30] 

 
 
 

 

ġekil 6.7. Güç TutuĢur Astara Bir Örnek[30] 
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Ġç mekan teknik tekstillerinde bir yandan doğal elyafların yerine geçme devam 

ederken, sentetik ürünlere olan talebin artması beklenmektedir. Özellikle dokusuz 

yüzeylerin güçlü Ģekilde büyümesi beklenmektedir. Tüm iç mekanda kullanılan 

tekstillerin endüstrisinde yüksek düzeyde güç tutuĢur elyaf ve kumaĢlar artan Ģekilde 

kullanılmaktadır. 

 

“Ġç mekanda kullanılan teknik tekstillere örnek, evlerin içlerinde kullanılan ses, 

ısı yalıtımını sağlayan teknik tekstil kullanımlarıdır. Isı yalıtımı mekanlar için çok 

önemli bir konu olup, aynı zamanda enerjinin az harcanması, böylece küresel bir fayda 

getirmesi açısından günümüzde üstünde çokça durulan bir konudur. Isı yalıtımı için 

önceden beri cam yünü ve taĢ yünü malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 

ġekil 6.8. Isı Yalıtım Malzemesi Olarak Kullanılan Teknik Tekstil[31] 
 
 
 
 Adfors firması bu klasik malzemelerin üzerini cam lifi örtü ile kaplayarak 

malzemenin özelliklerini geliĢtirdiğini belirtmektedir. Bunlar malzemenin delinmesine 

karĢı direnç sağlanması, daha rijit olması gibi bazı mekanik özelliklerdir. Conwed 

firması yukarıdaki iĢlevi yerine getirmek için farklı bir malzeme geliĢtirmiĢtir. 

Kullanılan yapı ağsı bir yapıdır ve büyük gözeneklidir. Amacı kalın, ağır yalıtım 

malzemesini desteklemek ve monte edildiği yerde tutmaktır. GeliĢtirilen ürünün 

önemli özelliği hafifliğine rağmen mukavemeti yüksek tasarlanmıĢ olmasıdır. Ağsı 

yapı desteklere tutturulur ve yalıtım malzemesinin güvenli bir Ģekilde yerine 

sabitlenmesi mümkün olmaktadır.”[32] 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=yal%C4%B1t%C4%B1m+malzemesi+olarak+kullan%C4%B1lan+teknik+tekstil&source=images&cd=&cad=rja&docid=6RsEbhlGHWPoUM&tbnid=IGMLotTW1FAqRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.catiizolasyon.org/veranda-sistemleri-ve-projelendirme/itemlist/category/187-%C3%A7at%C4%B1-uygulamalar%C4%B1.html?start=28&ei=H5U3UZjGIoWWswap8oCwAQ&psig=AFQjCNELuCeCl3J2PsP-5_5QTkIYlEKx6w&ust=1362683538717394
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ġekil 6.9. Isı Yalıtım Malzemesinde Kullanılan Teknik Tekstil [32] 

 

“GeliĢtirilen dokusuz yüzey cam lifi ve selüloz liflerinin bir kombinasyonu 

sonucu oluĢturulmuĢtur. Esasen bu malzeme ses yalıtım malzemesi değil, ses yutucu 

malzemedir, ikisi farklı kavramlardır. Malzemenin en önemli özelliği klasik cam yünü 

yada kaya yününe nazaran daha hafif ve ince yapısıyla aynı yada daha fazla ses 

yutuculuk özelliği olmasıdır. Burada Ģunu belirtmek gerekir ki bu yüksek ses 

yutuculuk değeri kullanım alanının getirdiği bir sonuçtur. Çünkü malzeme tavan ile 

arasında hava boĢluğu bulunan delikli panel üzerine monte edilmektedir. Esasen 

malzemeye yüksek ses yutuculuk kabiliyetini sağlayan önemli unsur, yansıtıcı arka 

yüzeyden uzağa monte edilmesidir.”[32] 

 
 
 

 

ġekil 6.10. Köpük Malzemeye Elastik Özellik Kazandıran Teknik Tekstil[32] 
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“Bina ve inĢaat teknik tekstillerinin var olan klasik yapı malzemelerine 

alternatif olarak kullanımı üzerine çalıĢmalar da son yıllarda önem kazanmıĢtır. Hatta 

gelecekte tüm yapı malzemelerinin tamamen tekstilden oluĢacağı görüĢü vardır ve bu 

görüĢe örnek olarak Amerika BirleĢik Devletleri‟nde “Carbon Tower” adında bir 

gökdelen tasarlanmıĢtır.”[33] 

 
 
 

 

ġekil 6.11. Carbon Tower, Peter Testa Architect[34]  

 
 
 

6.2. Mobilyalarda Kullanılan Teknik Tekstiller 

 
 
 
Ġç mekanlarda kullanılan bir diğer teknik tekstillerde iç mekanlarda yapılan 

akustik çalıĢmalarda kullanılan koltuk kumaĢları ve yer döĢemeleridir. Koltuklarda 

kullanılan teknik tekstillerin özellikleri; ergonomikliği ve yangın dayanımı 

özelliklerinin yüksek olması ve iç mekanlarda akustik uyumunun yüksek 

malzemelerdir. Akustik kumaĢlı panellerde, panellerin ön kısmında kullandığımız 

akustik özellikli kumaĢlar aĢınmaya, solmaya ve yanmaya karĢı dayanıklı malzemeden 

dokunmuĢtur. Yer döĢemelerinde de koltuklarda kullanılan teknik tekstillerin aynı 

özelliğini taĢıyan ürünler kullanılmaktadır. 
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Mobilya tasarımcıları da bu eğilimden etkilenmiĢtir ve çeĢitli örnekler ortaya 

çıkmıĢtır: 

 

“Hollandalı tasarımcı Marcel Wanders, Delf Teknik Üniversitesi‟nin Uzay 

Endüstrisi departmanıyla çalıĢarak bir sandalye tasarlamıĢtır. Yüksek performans 

lifleriyle çeĢitli kompozit ve sandviç yapılar üreten Ģirket, bu projede karbon-aramid 

bileĢikli hibrid bir lif geliĢtirmiĢtir. 

 

Bu liflerle geleneksel makrome örgüsü ile bir ağ oluĢturularak, metal bir 

çerçevenin üzerine geçirilmiĢtir. Sandalye, son haliyle yapısal seklini koruması için 

epoksi reçinenin içine batırılarak sertleĢtirilmiĢtir.”[28] 

 
 
 

 

ġekil 6.12. “Knotted Chair”(Düğümlü Sandalye) Adıyla 1996 Yılında ÜretilmiĢtir[28] 
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“Aynı tasarımcıya ait 1997 tarihli “Lace Table”(Dantel Masa) adlı tasarımda 

ise, Ġsveç danteli fazlalıklarından bir masa Ģekli oluĢturularak reçineyle 

sertleĢtirilmiĢtir. 

 
 
 

 

ġekil 6.13. “Lace Table”(Dantel Masa) adıyla 1997 Yılında ÜretilmiĢtir[28] 

 

Mobilya tasarımı Tom Dixon‟a, kumaĢ tasarımı ise Karina Thomas‟a ait bir 

baĢka sandalye örneğinde ise sandalyenin strüktürü metal bir çerçeveyle 

oluĢturulmuĢtur ve üzeri çorap gibi saran tübüler (yuvarlak) örme kumaĢla 

kaplanmıĢtır. DöĢemelik iĢçiliğini azaltmak için de kumaĢın içi doldurulmuĢtur. Bu 

sandalye mümkün olduğunca az kumaĢ ve dikiĢ kullanılması amacıyla 

tasarlanmıĢtır.”[28] 
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ġekil 6.14. Bu Sandalye 2010 Tekstilleri ve Yeni Teknolojiler  

Sergisinde Yer AlmıĢtır[28] 

 
 
 
“Tasarımında Schoeller‟in özel kumaĢlarının kullanıldığı bu sandalye “Best of 

Neocon Gold Award 2005”, “ÇalıĢma ortamına esneklik çözümleri konusunda 

üstünlük” ve “Best Desk Chair 2005 (En iyi ofis sandalyesi)” ödüllerine sahiptir. 

 

 

ġekil 6.15. Schoeller‟in Özel KumaĢlarının Kullanıldığı Bu Sandalye  

“Best of Neocon Gold Award 2005” [28] 
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Sandalyenin sırt kısmı, Schoeller-dynatec (uzun ömürlü kumaĢlar) serisinden 

yanmaz, nefes alabilir nitelikte dokumadan üretilmiĢtir. Ağ dokusundaki kumaĢ, 

esneme yapmadığı için, bele çok iyi destek sağlamaktadır. 

 

Vücudun aldığı pozisyona göre, eĢ ağırlıkta karĢılama mekanizmasıyla 

sandalye, kiĢinin ölçü ve ağırlık yüküne göre arkaya yatmaktadır. Böylece vücudu en 

iyi Ģekilde kavrayarak ergonomik destek sağlamaktadır. 

 

 

 

ġekil 6.16. Vücudun Aldığı Pozisyona Göre Kendini Ayarlayan Mekanizmaya 

Sahiptir[28] 

 

Niels Diffrient‟e ait olan bu tasarımı hayata geçirmek için, kumaĢ tasarımcıları, 

teknikerler ve sandalye üreticilerinden oluĢan disiplinler arası bir ekip bir araya 

gelmiĢtir. Dolayısıyla bu sandalye, teknik ve akıllı tekstillerle geliĢtirilen yeni 

tasarımların, endüstri ve sanatın iĢbirliği sonucunda üretildiğine dair bir örnek 

niteliğindedir.”[28] 
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ġekil 6.17. Kendi Kendini Temizleyen Koltuk[35] 

 
 
 
“Nanoteknolojik ürünlerle kendi kendini temizleyen koltuklar da üretilmiĢtir. 

Darbelere, solmaya, paslanmaya dayanıklı olan ve kendi kendini temizleyen bu 

ürünler çizilmeyen yapısıyla antibakteriyel özelliklere sahiptir. Nano kumaĢlarda, 

kumaĢın yüzeyinde oluĢturulan görülmez ince bir örtü, kumaĢı her türlü dıĢ etkiden 

korumaktadır. Böylece kirlenmeyen, su ve leke tutmayan, yanmayan, buruĢmayan, 

mikrop barındırmayan akıllı kumaĢlar üretilebilmektedir. Bu yüksek aĢınmaya 

dayanıklı olan bu kumaĢlar, aynı zamanda yumuĢak ve çevre dostudur.”[36] 
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Çok nadir ev kullanıcıları kullansada, ağarlıkli sinema tiyatro konferans salonu 

koltuklarında kullanılan özellikli kumaĢlardır. 

 

 

 

ġekil 6.18. Cemal ReĢit Rey Salonu Koltuk DöĢemesi Örneği[37] 

 
 
 
“Nanoteknoloji, molekül boyutlu bilgisayarların, sensörlerin, makinelerin ve 

elektronik cihazların kumaĢlara entegre edilebilmesine olanak sağlayarak Ġnteraktif 

Elektronik Tekstillerin üretimini mümkün kılmıĢtır. Ġnteraktif Elektronik Tekstiller 

genel olarak 1 mm2‟den daha küçük alana sahip; mikro/nano yapı, makine, güç 

çevirici ve elektroniklerin toplandığı elektromekanik sistemlerle bir güç kaynağının 

tekstil yüzeyine entegre edildiği yapılardır. Bu entegrasyonun sağlanması için 

lehimlemek, toksik olmayan iletken yapıĢtırıcılarla tutturmak, zımbalamak, elektronik 

bileĢenlerin devre tellerini tekstil yüzeyi içine dikerek veya dokuyarak tutturmak gibi 

farklı yöntemler kullanılmaktadır. Kablosuz iletiĢim teknolojisini kullanarak interaktif 

elektronik tekstillerin üretimi üzerine çalıĢmalar ise sürmektedir.  

 

Günümüzde interaktif elektronik tekstillerin üretimi üzerine çalıĢmalar 

sürmektedir. Günümüzde interaktif elektronik tekstiller haberleĢme, eğlence, sağlık ve 

güvenlik amaçlı tekstil uygulamaları için üretilmektedir. CD çalıcılar, elektronik oyun 

panelleri, dijital kameralar veya iPod entegre edilmiĢ günlük ve aktif spor giysiler, ısı 

kontrollü ceketler, müzik ritmine göre renk değiĢtiren gece kıyafetleri ticari üretimleri 
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yapılan örneklerdir. Üzerinde televizyon, klima ya da müzik seti kumandası 

bulunduran koltuk döĢemelikleri veya elektrik paneli ile oda aydınlatmasını kontrol 

edebilen perdeler, oda sıcaklığına göre renk değiĢtiren dokumalar diğer ilginç 

uygulamalardan sayılabilir.”[38] 

 

“Dokuma kumaĢ ile elektroniğin birleĢmesi iç dizaynda yeni bir devir açmıĢtır. 

Massachusetts Institute of Technology kurumunu tarafından geliĢtirilen Electric 

Plaid™ olarak bilinen bu kumaĢ bulunduğu ortama göre renk değiĢtirmektedir. Bu 

kumaĢ boyanmamıĢ sert ipliklerin, elektronik bir güç sağlanan thermokromik 

mürekkepler ile boyanması sonucu oluĢan ipliklerin birlikte dokunması ile 

oluĢmaktadır. Esnek olan bu kaplamalar, değiĢik programlar yüklenerek, elektronik 

kablolardan gelen ısıya göre renk değiĢtirilebilmektedir.”[39] 

 
 
 

 

ġekil 6.19. Sıcaklığa Göre Renk DeğiĢtiren KumaĢa Örnek[39] 
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6.3. Perde Olarak Kullanılan Teknik Tekstiller 

 
 
 
“Teknik tekstillerin iç mekanda kullanılmasına bir diğer örnek ise perdelerde 

kullanılan teknik tekstillerdir. Akustik ses yalıtımı ve izolasyonu sağlayan panel perde 

japon perde veya stor perde iç mekanlarda iç akustiği sağlayan perdeler takılmadan 

önce ve takıldıktan sonra olmak üzere iki kez ölçüm yapıldığında iç mekanların 

akustiğinde önemli bir geliĢmenin olduğunu göstermiĢtir. akustik ses yalıtımı ve 

izolasyonu sağlayan panel perde japon perde veya stor perde olmadan ortalama 

yankılanma süresi 1,24 saniye iken. Montajdan sonra bu 0,8 saniyeye düĢmüĢtür. 

Standartlarda mekanlar en fazla 0,7–0,5 saniyelik yankılanma süresine sahip 

olmalıdırlar. Serbest planlı mekanlarda ise 0,5–0,3 saniyeden fazla yankılanma 

süresine sahip olmamalıdırlar. Bunun anlamı, yankılanmayı optimum seviyeye 

düĢürmek için sadece küçük değiĢikliklerin yapılması gerekir, böylelikle mekanda 

yaĢayanlar ve çalıĢanlar optimize akustiğe sahip bir ortamda yaĢayabilir ve 

çalıĢabilirler. Bunun yanında teknik tekstillerden yapılan perdelerin kendi kendini 

temizleme özelliği bulunmaktadır. Nano Teknoloji ürünü özelliğe sahip bu perdeler 

Ultra viyole ıĢınlarını engelleme, mikrop barındırmama, kendi kendini temizleme, asılı 

olduğu mekânı kötü kokulardan arındırma gibi birçok özelliklere sahiptir. Nano 

Teknoloji ürünü perdeler aslında bir perde çeĢitinden ziyade özel bir kumaĢ türü olarak 

değerlendirilebilir. Bu açıdan bakıldığında nano teknoloji ürünü perdeler birçok perde 

çeĢidine uygulanabilir. Bu perdelerin aĢağıdaki özellikleri bulunmaktadır; 

 

 Gün ıĢığı ve floresan ıĢık altında organik kirleri kendi kendine temizler. 

 Antibakteriyeldir. 

 Bulunduğu ortamın havasını temizler ve zararlı gazları yok eder. 

 Dayanıklı ve kalıcıdır. 

 Zararlı madde içermez. 

 Doğaya ve sağlığa hiçbir olumsuz etkisi yoktur. 

 Bağımsız kuruluĢlarca test edilmiĢtir. 

 Yıkanması gerekmediği için su ve enerji tasarrufu sağlar.”[40] 
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ġekil 6.20. Leke Tutmayan Kendi Kendini Temizleyen Perdeye Örnek[41] 

 
 
 
 “ODTÜ iĢbirliği ve TÜBĠTAK katkılarıyla geliĢtirilen, kendi kendini 

temizleyen, mikrop barındırmayan, koku gideren, UV ıĢınlarını engelleyen perde 

üretimine baĢlamıĢtır.Nano teknoloji kullanarak üretilen perde çay, yağ, Ģarap gibi 

organik lekeleri zaman içinde yok etmektedir.Perde, UV ıĢınlarını engelleme, mikrop 

barındırmama, kendi kendini temizleme, asılı olduğu mekanı kötü kokulardan 

arındırma gibi birçok iĢleve sahiptir. 

 

Bu teknoloji pek çok farklı tekstil ürününe uygulanabilir olduğundan, duvar 

kağıdı, perde, ev tekstili, otomotiv, halı, cam ve seramik gibi ürünlerin, üzerinde 

çalıĢılmaktadır. Havadaki güneĢ ıĢınları kullanılarak odadaki oksijen ve su buharı ile 

yüzeydeki organik kirletici ve bakteriler yok edilmektedir.  

 

Ürün tamamen antibakteriyel olup, üzerindeki organik lekeleri temizler, bunun 

için de sadece güneĢ ıĢığı veya ortamdaki ıĢığı kullanır. Üzerinde mikrop 

barındırmaması, evlerin yanında hastane ve oteller için de çok önemli bir özelliktir. 

UV ıĢınlarını emerek güneĢin zararlı ıĢınlarının gelmesini engellemektedir. 

Kullanıldığı mekanda, sigara dumanı gibi zararlı gazları yok etmektedir. Küresel 
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ısınmada su kıtlığı olduğu düĢünülürse, kullanım suyu ihtiyacını azalttığı için son 

derece çevreci bir üründür.”[42] 

 
 
 

 

ġekil 6.21. Kendi Kendini Temizleyen Perde Örneği[43] 

 
 
 
 “Mehler Texnologies firmasının geliĢtirdiği bina cephelerinde kullanılabilen 

kumaĢ ise özellikle güneĢ ıĢınlarının iç ortama girmesini engelleyerek kiĢilerin 

konforlu olmasını sağlamaktadır. Bu durum güneĢ ıĢınlarının önemli bir kısmının 

yansıtılarak ve yutularak odayı ısıtmasını engellemesiyle gerçekleĢir. KumaĢın açık 

yapısı bir miktar ıĢığın içeri girmesine izin verir ve doğal bir aydınlatma da sağlar. 

Bunun yanında içeriden dıĢarısı görülebilir fakat dıĢarıdan içerisi görünmez. 

GeliĢtirilen kumaĢın %100 polyester olduğu belirtilmiĢtir. Özel PVC kaplama kumaĢı 

kirlenmez yapar. Yer kaplamayan sarma aletlerine kolayca sarılabilir. Ayrıca güç 

tutuĢurluk özelliği de vardır. Radici Group firmasının geliĢtirdiği güneĢ ıĢığına karĢı 

dayanıklı polyester kumaĢın renk stabilitesi ve haslığı bakımından, kullanılan akrilik 

ürünlerle kıyaslanabilecek performansta olduğu belirtilmiĢtir.”[44] 
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ġekil 6.22. GüneĢten Koruma Uygulama Örnekleri[44] 

 
 
 
 

 

ġekil 6.23. Sivrisinek Barındırmayan Perde Örneği[45] 
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 “Yazın sivrisineklerin verdiği rahatsızlığı sona erdirmek için içeriğinde 

sinekleri uzak tutan özel kimyasal bulunan sinekkovar perde üretilmiĢtir. Tekstil 

endüstrisinde kullanılan “Health Guard” sistemi sayesinde sinekleri uzaklaĢtıran 

perde, antibakteriyel özelliğe de sahiptir. Laboratuvar ortamında test edilen perdeler, 

hijyenik ve korunaklı kumaĢı sayesinde, mikropları ve bakterileri 

uzaklaĢtırmaktadır.”[46] 

 
 
 

 

ġekil 6.24. Isı Üreten KıĢlık Perde Örneği[45] 

 
 
 
“Isı üreten kıĢlık perde; güneĢ enerjisinden fototermal etkiyle ısı üretebilen, 

nanometal parçacıklarla kaplanmıĢ tekstil lifleri ile üretilmiĢtir. Teorik olarak 

açıklanacak olursa ıĢık metal yüzeye temas ettiği zaman, metaldeki elektronların 

hareketlerinin frekanslarını ve genliklerini değiĢtirmektedir ve bu sayede metal 

sisteminde ısınma meydana gelmektedir. Bunun daha anlaĢılır olması için, yaz 

aylarında açığa bırakılan bir arabanın üstüne elimizle dokunamayacak kadar sıcaklığın 

artması örnek olarak gösterilebilir. EtkileĢim yüzeyde meydana geldiği için nanometal 

parçacıkların kullanımı etkileĢim yüzeyini ve dolayısıyla ısı verimini ciddi biçimde 

arttırmaktadır. Bu parçacıkların tekstil lifleri üzerine uygulanması yeni bir durumdur. 
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Nanometal parçacıkları tekstil liflerine uygulanarak büyük bir etkileĢim yüzeyi 

oluĢturulup metal parçacıkların ısı üretme yeteneği arttırması planlanmıĢtır.”[47] 

 
 
 

 

ġekil 6.25. Teknik Tekstilden Yapılan Japon Panel Perdeye Örnek[48] 

 
 
 
“Teknik iĢlevselliği özgün bir görünüĢle birleĢtiren Trevira CS ürünü olan 

akustik ses yalıtımı ve izolasyonu sağlayan panel perde japon perde veya stor perdedir. 

Zarif yapısı ve ipeksi, parlak yüzeyi ince ve estetik sunarak onu ticari mekanlar ve 

yaĢam mekanlarımız için ideal hale getirmektedir.”[48]  
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Ses yalıtımı, bir oda gibi, kapalı bir alanda ses yalıtımı sürecini 

oluĢturmaktadır. Bu tür yalıtım faaliyet alanı içine veya dıĢına filtreleme ses tutmak 

için bir ihtiyaç olduğu zaman genellikle istihdam edilmektedir. Ses yalıtım teknikleri 

çoğu dubleksleri ve apartmanlar gibi çok aile konutlar, iĢ ayarları kullanılır. Ses 

yalıtımının nasıl kullanıldığına en iyi örneklerden biri kayıt stüdyodur. Kayıt süreci ile 

müdahale arka plan gürültü önlemek için, Ģarkıcılar ve müzisyenler, ses geçirmez bir 

kayıt standında vokal ve enstrümantal parçalar oluĢturun. Stand alanı dıĢından gelen 

sesler giriĢ yasaklar nedeniyle, kayıt kalitesi ile deforme veya müdahale için mevcut 

hiçbir Ģey yoktur. Sanatçılar bunları duymak gibi vokal performansları ve çeĢitli müzik 

parçalarını içeren ses parçaları tam olarak yakalanır. “Empa‟daki araĢtırmacılar tekstil 

tasarımcısı Annette Douglas ve ipek dokumacısı Weisbrod-Zürrer AG ile birlikte 

çalıĢarak hafif olmasına rağmen ses geçirmeyen, yarı saydam perde kumaĢı 

geliĢtirmiĢlerdir. Piyasaya sürülmesi ile birlikte çok yoğun bir talep gören perdeler; 

odanın akustiğini belirgin bir Ģekilde geliĢtirmenin yanı sıra, sesi emen bu perdelerin 

yarı saydam olması da, pek çok yerde kullanım Ģansını doğurmaktadır.”[49] 

 
 
 

 

ġekil 6.26. Ses Geçirmeyen Yarı Saydam Perde Örneği[49] 
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Teknik tekstillerden üretilen kumaĢlar, oda akustiğinin ayarlanması için 

inanılmaz bir çözüm sunmaktadır. KumaĢlar sadece iç mekanların dekoratif 

donatımlarını değil, aynı zamanda pasif akustik görevi yaparak mekan içindeki 

çınlamaları engellemektedirler. KumaĢların ses absorbe etme dereceleri kesinlikle 

ölçülmüĢ ve sonuçlarına göre sınıflandırılmıĢlardır. Bu sayede akustik kumaĢlar ile 

mekan akustiği planlaması her ölçüye göre hassas bir Ģekilde yapılabilir. 

 
 
 

 

ġekil 6.27. Akustik Ses Yalıtımı Sağlayan Perde Örneği[50] 

 
 
 

6.4. Halı Olarak Kullanılan Teknik Tekstiller 

 
 
 
Ġç mekanlarda kullanılan diğer bir teknik tekstil ürünü ise halılardır. Teknik 

tekstillerden yapılan halılar sesleri emer ve böylelikle iç mekanın kalitesini arttırır. 

Teknik tekstillerden üretilen bu halılar, iç mekanlarda kullanılan telefon, faks, 

bilgisayar ve klimalardan kaynaklanan sesleri absorbe etmektedirler.  

 



53 

 

ġekil 6.28. Akustik Ses Ġletimini Sağlayan Yer Halı DöĢemesi Örneği[51] 

 
 

Ġç mekanlarda streslerini götüren teknik tekstil örnekleri olarak stres azaltan 

halılar gösterilebilir. “Bu halılar vücutta oluĢan statik elektriği ortadan kaldırarak, sinir 

sistemindeki negatif etkiyi yok etmektedirler. Bu ürünleri üreten firmalar yenileme 

süresini 6 yıldan 4 yıla çekmeyi baĢarmıĢlardır. Yenilikçi, modern ve son teknoloji ile 

üretilen Stress Free halıları, vücutta biriken statik elektriğin deĢarj edilmesi 

gerçeğinden yola çıkılarak geliĢtirilmiĢtir. Bu son teknoloji ile üretilen yeni StressFree 

halıların anti-statik özellikleri; statik yüklenmeyi önleyerek daha kaliteli bir yaĢam 

ortamı sunmaktadır. Ürün ayrıca, günlük hayatta farkında olmadan depolanan statik 

elektriği bedenden atarak doğal bir terapi ortamı oluĢturmaktadır.”[52] 

 

 

 

ġekil 6.29. Stres Azaltan Halı Örneği[53]  
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Ġç mekanlarda kullanılan tekstil ürünleri, üzerinde mikroorganizmaların, 

üreyebilecekleri ve uzun süre yaĢamlarını sürdürebilecekleri ürünlerdir. Bunun 

yanında, mikroorganizmalar, iç mekan tekstil ürünlerinde, biyoparçalanma, renk 

değiĢimi, lekelenme gibi pek çok soruna da yol açmaktadırlar. Ġç mekanda kullanılan 

teknik tekstil malzemelerine katılmak üzere, birçok anti-bakteriyel ajanlar 

geliĢtirilmiĢtir. Ancak bunların birçoğu, yıkama sırasında bu özelliklerini yitirdikleri, 

çevreye ve insan sağlığına zararları ve tekstilin bazı özelliklerini zayıflatmaları 

nedeniyle kullanılmamaktadırlar. Tekstil ürünleri yapıları ve kullanıldıkları yerler 

açısından mikro organizmaların yaĢaması ve çoğalması için uygun sıcaklık, nem ve 

besin maddesi sağlayan ortamlardır. Tekstil yapılarının aralarına yerleĢen mikro 

organizmalar tekstil ürünün kendisine ve kullanıcıya zarar verebilmektedir. 

Antibakteriyel özellik kazandırılan tekstil ürünleri mikro organizmaların neden olduğu 

olumsuzlukları azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Bu ürün 

gurupları mikro organizmaların enfekte olmalarının önüne geçilmesi, enfeksiyonların 

kontrol altında tutulması, mikro organizmalardan kaynaklanan koku ve lekelenme ve 

renk değiĢiminin önüne geçilmesi ve kalite kaybının engellenmesi amacı ile 

kullanılmaktadır. 

 
 
 

 

ġekil 6.30. Antibakteriyel Halı Örneği[54] 

 
 
 

  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=antibakteriyel+hal%C4%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ijXns0lnPPoZGM&tbnid=88Vi0mgWYg6aDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nanoturkiye.net/2009/03/27/nanoteknolojiden-cekiniyor-muyuz/&ei=hCx0UbOnOYfGPKbfgKAG&bvm=bv.45512109,d.Yms&psig=AFQjCNE6lG4to_qCWk1BPzrYqKdGSVnn7A&ust=1366654439771543
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“Nano teknoloji halıya uyarlanmıĢtır. Nano teknoloji sayesinde tıpkı Nilüfer 

Çiçeği'nin yapraklarında olduğu gibi, su iticilik özelliği kazanan halılar leke 

tutmamakta, bakteri barındırmamakta ve kendi kendini temizlemektedir. Leke 

barındırmamanın dıĢında halının en önemli özelliklerinden biride halı hiç lekeyle 

karĢılaĢmasa da güneĢten, ıĢıktan aldığı enerjiyle Nanoteknoloji sayesinde kendi 

kendini temizleyerek uzun yıllar ilk günkü gibi ıĢıl ıĢıl kalabiliyor.”[55] 

 
 
 

 

ġekil 6.31. Leke Tutmayan Halı Örneği[55] 

 

6.5. Yatak ve Yatak Tamamlayıcı Malzemeler Olarak Kullanılan Teknik 

Tekstiller 

 
 
 
Ġç mekanlarda kullanılan teknik tekstillerden biri de, yanmayan kumaĢlardan 

yapılan uyku setleridir. Gerek ülkemizde gerekse dünyada her yıl binlerce insan ev 

yangınları yüzünden hayatını kaybetmektedir. Evde veya kapalı mekânlarda kullanılan 

yer döĢemeleri, perde, nevresim, yatak, yorgan ve benzeri birçok tekstil ürünü ihtiva 

eden malzemeler ev yangınlarında, yangının büyümesinde önemli rol oynamaktadır. 

Ev yangınlarının büyük bir kısmının sigaradan kaynaklandığı görülmektedir. Bundaki 

en büyük sebep tam sönmeyen sigaranın kumaĢ üzerinde unutulmasıyla izmaritin 

zamanla kumaĢı tutuĢturarak yangına sebep olmasıdır. Bu alanlarda kullanılan 

kumaĢlara güç tutuĢurluk özelliği kazandırılarak yangınlarda tutuĢmanın baĢlaması 

geciktirilerek oluĢacak zararlar azaltılabilinir. 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=kendi+kendini+temizleyen+hal%C4%B1&source=images&cd=&docid=Ah2QIzYP7S5IHM&tbnid=M_xf4AZSkaz64M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aksam.com.tr/ekonomi/atlas-hali-kendi-kendini-temizleyen-hali-uretmeyi-basardi/haber-180128&ei=Si50UaTEFMXrOs_1gagM&bvm=bv.45512109,d.Yms&psig=AFQjCNGQYuCvzvzFnlnFRgxB1VpLYlXr2A&ust=1366654902455472
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ġekil 6.32. Yanmayan Uyku Setlerine Örnek[56] 

 

Bunun yanında iç mekanda kullanılan tekstillerde yatak, yorgan, yastık gibi 

ürünlerde de, stres azaltıcı bir özellik tekstil ürünlerine kazandırılarak piyasaya 

sürülmüĢtür. “Bu ürünlerin horlamayı kesmesi, vücutta dengeyi sağlaması, mide 

asitlerinin yemek borusuna kaçmasını engellemesi, hemoroid sancılarına son vermesi 

eski özellikleridir. Bu özelliklere iç mekan tekstilleri üreticileri vücutta oluĢan statik 

elektriği ortadan kaldırarak sinir sistemindeki negatif etkiyi yok eden ürünler 

eklenmiĢdir. Bunu da iç mekan teknik tekstilleri ile yapmıĢlardır. Bu iç mekan teknik 

tekstillerinde, Tibet keçilerinin yününden elde edilen ipliklerden üretilen kaĢmir 

kumaĢlara, nano teknolojisi uygulanarak statik elektriği alan ürünler(yatak, yorgan, 

yastık) üretilmiĢtir.”[57] 

 

 

ġekil 6.33. Stres Azaltan Yatağa Örnek[58] 

http://www.akintekstil.com.tr/Resimler/SiteIcerik/22Hizmet._20080822_110404.jpeg
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=stres+azaltan+yatak&source=images&cd=&cad=rja&docid=MBwSHPQICULeSM&tbnid=OUwBHJSv4yNO3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.istikbal.com.tr/yatak-ve-baza/yataklar/expert-yataklar/stress-free-yatak&ei=5d8KUdTIGpGHhQfXwoDwBw&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNH1yguyEuc64iho_7jP7CRd0PojZw&ust=1359753566064649
http://www.akintekstil.com.tr/Resimler/SiteIcerik/22Hizmet._20080822_110404.jpeg
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=stres+azaltan+yatak&source=images&cd=&cad=rja&docid=MBwSHPQICULeSM&tbnid=OUwBHJSv4yNO3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.istikbal.com.tr/yatak-ve-baza/yataklar/expert-yataklar/stress-free-yatak&ei=5d8KUdTIGpGHhQfXwoDwBw&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNH1yguyEuc64iho_7jP7CRd0PojZw&ust=1359753566064649


57 

  

          

ġekil 6.34. Stres Azaltan Yorgan Örneği[59] ġekil 6.35. Stres Azaltan Yastık Örneği[59] 

 

Ġç mekanlarda kullanılan teknik tekstillere baĢka bir örnek ise yataklarda 

kullanılan terlemeyi geciktiren, yatağın oda ısısında olmasını sağlayan teknik tekstil 

örnekleridir. Yatak pedleri buna örnektir. 

 
 
 

 

ġekil 6.36. Yatağın Isısını Koruyan Yatak Pedleri[60] 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=stres+azaltan+yast%C4%B1k&source=images&cd=&cad=rja&docid=DkG1XSL1So3SZM&tbnid=URBdkkRbfYM0WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nevresimburada.com/kat/Ortopedik-yastik.htm&ei=weAKUfrXGsrNhAftzoCIBw&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNG8Pp1GaZqelape4LCc3YtmtnQioA&ust=1359753775017095
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=stres+azaltan+yast%C4%B1k&source=images&cd=&cad=rja&docid=DkG1XSL1So3SZM&tbnid=URBdkkRbfYM0WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nevresimburada.com/kat/Ortopedik-yastik.htm&ei=weAKUfrXGsrNhAftzoCIBw&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNG8Pp1GaZqelape4LCc3YtmtnQioA&ust=1359753775017095
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=stres+azaltan+yast%C4%B1k&source=images&cd=&cad=rja&docid=DkG1XSL1So3SZM&tbnid=URBdkkRbfYM0WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nevresimburada.com/kat/Ortopedik-yastik.htm&ei=weAKUfrXGsrNhAftzoCIBw&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNG8Pp1GaZqelape4LCc3YtmtnQioA&ust=1359753775017095
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ġekil 6.37. Yatak Isınını Koruyan Yatak Pedlerine BaĢka Bir Örnek[61] 

 

“Ġç mekanda kullanılan teknik tekstiller uyku ürünlerinde de kullanılmaktadır. 

Uyku ürünlerinde kullanılan teknik tekstillerin astım, bronĢit gibi alerjik hastalıklarda 

kullanımı tavsiye edilmektedir. Uyku ürünlerinde kullanılan antibakteriyel etken 

madde daha önce kullanılan kimyasallara kıyasla çok daha üstün özelliklere sahiptir. 

Günümüzde uyku ürünlerinde kullanılan anti bakteriyeller, bakterilerin hücre zarını 

kimyasal etki ile yok ederken, yeni üretilen teknik tekstillerde hücre zarını kılıç etkisi 

ile parçalayarak yok etmektedir. Bu sebeple bakteriler ürünlere karĢı savunma 

mekanizması geliĢtirmektedir. Bu özellik sayesinde uyku ürünleri yüzeyde kalıcılığı 

koruyarak hiçbir Ģekilde baĢka yüzeylere bulaĢmamaktadır.”[62] 

 
 
 

 

ġekil 6.38. Antibakteriyel Teknik Tekstillerden Üretilen Uyku Seti Örneği[63] 

 
 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=yata%C4%9F%C4%B1n+%C4%B1s%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1+koruyan+pedler&source=images&cd=&docid=wGYpU-qkD24N_M&tbnid=wUm5vlHj8ZrZjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.grupanya.com/tum-turkiye/firsat/viabed-yatak-siltesi-90-190&ei=Epk3UdrRC4fesgbn6IHICA&psig=AFQjCNHQsvzl1ZRfrG1ZZn2nO0O0Su0DRw&ust=1362684531013481
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=uyku+setlerinde+anti+bakteriyel+%C3%BCr%C3%BCnlerin+kullan%C4%B1lmas%C4%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-feeUSHFHV1aPM&tbnid=2tGtaWo891zr2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yakala.co/firsat/tum-turkiye/8267/bamboo-yorgan-setleri-49-tl-yakala-co-tum-turkiye-firsati&ei=fewKUbSRJOeS0QWNm4HQDA&bvm=bv.41867550,d.ZG4&psig=AFQjCNFus0CLvn4_F41hbg9gXUDy9NFtSg&ust=1359756778342976
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=yata%C4%9F%C4%B1n+%C4%B1s%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1+koruyan+pedler&source=images&cd=&docid=wGYpU-qkD24N_M&tbnid=wUm5vlHj8ZrZjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.grupanya.com/tum-turkiye/firsat/viabed-yatak-siltesi-90-190&ei=Epk3UdrRC4fesgbn6IHICA&psig=AFQjCNHQsvzl1ZRfrG1ZZn2nO0O0Su0DRw&ust=1362684531013481
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=uyku+setlerinde+anti+bakteriyel+%C3%BCr%C3%BCnlerin+kullan%C4%B1lmas%C4%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-feeUSHFHV1aPM&tbnid=2tGtaWo891zr2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yakala.co/firsat/tum-turkiye/8267/bamboo-yorgan-setleri-49-tl-yakala-co-tum-turkiye-firsati&ei=fewKUbSRJOeS0QWNm4HQDA&bvm=bv.41867550,d.ZG4&psig=AFQjCNFus0CLvn4_F41hbg9gXUDy9NFtSg&ust=1359756778342976
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“Günümüzde yüksek teknoloji endüstri ürünlerinin kullanıldığı sanatsal 

malzemelere karĢı hiç olmadığı kadar ilgi gösterilmeye baĢlanmıĢtır. GeliĢmiĢ Batı 

ülkelerinde çalıĢan kesim maddi açıdan zengin; fakat zaman bakımından fakirdir. Bu 

da evde yapılmıĢ gibi görünen, kiĢiye özgü ürünlere karĢı bir talep oluĢmasına yol 

açmıĢtır.  

 

Bu sebeple el yapımıyla, geleneksel teknik ya da malzemeleri kullanarak, ileri 

teknoloji ürünleriyle bir araya getirmek ideal bir fikir gibi görülmektedir.”[28] KurĢun 

geçirmez kapitone yorgan bunlara bir örnektir. 

 
 
 

 

ġekil 6.39. KurĢun Geçirmez Kaputone Yorgan[65] 
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7. OTELERDE KULLANILAN TEKNĠK TEKSTĠLLER 

 
 
 
 

7.1. Otel Kavramı ve Sınıflandırılması 

 
 
 
“Konaklama iĢletmeleri temel konaklama iĢletmeleri ve yardımcı konaklama 

iĢletmeleri olarak ikiye ayrılır; 

 

A) „‟Temel konaklama iĢletmeleri dörde ayrılır; 

1)  Otel, 

2)  Motel, 

3)  Tatil Köyü, 

4)  Pansiyonlar‟dır.”[66] 

 

1)“Oteller; Asli fonksiyonları müĢterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamanın 

yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri 

de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir.”[67] 

 

A)-“Verdikleri hizmet kalitesine göre oteller, turistik belgeli oteller ve turistik 

belgesiz oteller olmak üzere ikiye ayrılır; 

1)-Turistik Belgesiz Oteller yerel yöneticiler tarafından kontrol edilir. 

2)-Turistik Belgeliler ise Turizm Bakanlığı tarafından kontrol edilir. 

 

B)- Amaçlarına göre oteller ikiye ayrılır; 

1)- Dinlenme ve eğlence otelleri, 

2)- ġehir Otelleri(Business Hotels). 

 

Turistik belgeli otellerde yıldız sayısının fazlalığı, verilen hizmetin çeĢitliliğini 

ve kalitesinin yüksekliğini gösterir.  
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Bir Yıldızlı Oteller; 

 En az 10 oda 

 Ġyi düzenlenmiĢ resepsiyon, Lobi 

 Oturma salonu 

 WC`ler 

 Kahvaltı salonu 

 Yönetim masası 

 

Ġki Yıldızlı Oteller(Bir Yıldızlıya ek olarak); 

 En az 20 oda 

 Odalarda telefon 

 Ġçki servisi için büfe 

 

Üç Yıldızlı Oteller(Ġki yıldızlıya ek olarak); 

 En az 30 oda 

 Yönetim odaları 

 Ġçki servis ve oturma odaları 

 Asansör, ısıtma ve soğutma sistemleri 

 Müzik yayını 

 Toplantı salonu 

 

Dört Yıldızlı Oteller(Üç yıldızlıya ek olarak); 

 En az 70 oda 

 Banyolarda küvet 

 Birinci sınıf lokanta 

 ÇamaĢır yıkama ve ütüleme servisleri 

 Eğlence, müzik ve serbest zamanları değerlendirme merkezleri 

 Oda servisi 

 MüĢteri hizmetleri servisi 

 Berber ve kuaför 

 Odalarda TV 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-154&Bilgi=telefonun-icad%C4%B1--telefonu-kim-icat-etti
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BeĢ Yıldızlı Oteller (Dört Yıldızlılara Ek Olarak); 

 En az 100 oda 

 Bütün odalarda kasa 

 Garaj 

 Yüzme havuzu 

 Gece kulübü ve diskotek 

 24 Saat oda servisi 

 Yatak odalarında ses geçirmezlik.”[68] 

 

2)“Motel; YerleĢim merkezleri dıĢında, karayolları güzergahı veya yakın 

çevrelerinde inĢa edilen, motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme-

içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını karĢılayan en az on odalı tesislerdir. 

 

3)Tatil Köyleri; Doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanında 

çeĢitli spor, eğlence ve satıĢ hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleĢim düzeninde, 

tüm cephelerinde en fazla üç katlı olarak görülen yapılardan oluĢan ve en az seksen 

odalı tesislerdir. Tatil köylerinde, doğal varlıklar ile yöresel değerlerin korunmasına da 

özen gösterilerek nitelikli çevre düzenlemesi yapılır. Tatil köyü hudutları emniyet 

altına alınır, giriĢte kontrol ünitesi ile tesis bünyesinde otopark düzenlenir.”[67] 

 

4)“Pansiyon: Yönetimi basit, yemek ihtiyacının idare tarafından sağlanabildiği 

veya müĢterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı bulunan, en az beĢ 

odalı iĢletmelerdir. 

 

B) Yardımcı Konaklama ĠĢletmeleri: 

 

1)Kamping: Turistlerin her türlü gereksinimlerini kendilerinin karĢıladığı 

tesistir. Kampingler konum olarak karayolları güzergahı ve çevresinde kurulurlar. 

Yakınlarında deniz,göl gibi doğal güzellikler bulunur. 

 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1249&Bilgi=saat
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2)Kırsal Turizm ĠĢletmeleri (Oberj): Kırsal yörelere yapılan gezilerde 

konaklanan iĢletmedir. Tabiat güzelliği ön plandadır. Spor ve av turizmi yapmak 

isteyenlerin konakladığı tesislerdir.Kendi içinde üçe ayrılır; 

 

a)Çiftlik Evi-Köy Evi: Kırsal bölgelerde çiftlik organizasyonu amacıyla 

kurulmuĢ ve çiftlik üretimi ile birlikte konaklama olanağı sağlayan, gelen müĢterilerin 

de isterlerse çalıĢma programlarına katılabilecekleri, kırsal yaĢantının sahnelenmesine 

olanak sağlayan en az beĢ odalı konaklama iĢletmeleridir. 

b)Yayla Evi: Yayla evleri, bakanlıkça geliĢtirilmeleri uygun görülen 

yaylalarda bulunan, müstakil veya toplu olarak hizmet verebilecek en az beĢ odalı 

konaklama iĢletmeleridir.  

c)Dağ Evi: Dağ evi; kıĢ sporları veya çim sporları yapmak, doğanın 

güzelliklerinden faydalanmak amacıyla, çevresel açıdan sorumlu bir anlayıĢla iĢletilen 

en az bir yıldızlı otel düzeyindeki konaklama iĢletmeleridir.  

 

3) Hostel: Bilgi edinme ve dinlenme amacıyla seyahat edenlerin (öğrenciler 

vb.) konakladıkları iĢletmedir.Hosteller az gelirlilerin de yararlanabileceği ucuz 

konaklama tesisleridir. 

 

4)Apart Otel: Bağımsız apartman veya villa olarak inĢa edilmiĢ 

tesistir. Konuklar yeme-içme gereksinimlerini kendileri karĢılarlar. Apart Oteller bu 

gereksinimlerin karĢılanmasına yardımcı araç-gereçle donatılmıĢlardır. Bir otel veya 

tatil köyü içerisinde de yer alabilirler. 

 

5)Yüzer Tesis: Türk karasularında veya limanlarında, turizm amaçlı olarak 

konaklama ve/veya yeme-içme hizmeti verebilecek nitelikteki, kendiliğinden hareket 

etme kabiliyetine sahip veya bir romorkör vasıtası ile çekilen iĢletmedir.”[66] 
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C)Bunların dıĢında belli konseptlere hizmet eden iĢletmeler vardır. Bu 

iĢletmeler sırasıyla; 

 

1)“Sağlık ve Spor ĠĢletmeleri: Sağlıklı yaĢam iĢletmeleri; kültür ve turizm 

koruma ve geliĢim bölgeleri ile turizm merkezlerinde yönetmelikte belirlenmiĢ asli 

konaklama tesisi bünyesinde bulunan iĢletmelerdir. Doğal çevre içerisinde düzenlenen 

bu tesislerde; tedavi, birlikte düĢünme, hareket etme yoluyla ortak motivasyon ve 

sinerji yaratmaya veya sağlık tedavisi sonrası rehabilitasyona veya terapiye yönelik 

hizmetleri verilir. 

 

2)Termal ĠĢletmeler: Termal iĢletmeler; toprak, yer altı, deniz ve iklim 

kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, 

içmece ve iklim kür merkezleri ile buralarda kurulan tedavi ve rekreasyon amaçlı 

üniteleri içeren iĢletmelerdir.Termal konaklama ve termal kür iĢletmesi olmak üzere 

iki tür termal iĢletme bulunmaktadır. 

 

a)Termal konaklama iĢletmeleri: Bu yönetmelikte tanımlanan aslî 

konaklama iĢletmeleri ile birlikte iĢletilip belgelendirilen ve bünyesinde yer aldıkları 

konaklama iĢletmelerinin tür ve sınıfı da belirtilerek isimlendirilen termal 

iĢletmelerdir.  

b)Termal kür iĢletmeleri: Bünyesinde konaklama yapılmadan kür programı 

çerçevesinde iĢletilip belgelendirilen termal iĢletmelerdir.”[66] 

 
 
 
7.2. Otel Tarihçesi 

 
 
 
“Bugünkü anlamıyla ilk oteller 1634'te Londra'da, 1667'de de Paris'te 

açılmıĢtır. Fakat otelciliğin bir endüstri kolu halinde geliĢmesi, 20. yüzyılda olmuĢtur. 

Ġnsanların seyahatlere gittikçe daha çok çıkmaları, turizm faaliyetinin yaygınlaĢması, 

taĢıt araçlarının çoğalıp modernleĢmesi, otelciliğin büyük çapta geniĢlemesini temin 

etmiĢtir. 

http://www.nedir.com/ta%C5%9F%C4%B1t
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1830'dan sonra Batı ülkelerinde toplu halde tertiplenen hafta sonu gezileri de, 

bu yolda ileri doğru olumlu bir adım olmuĢtur. Çok ve iyi otellerin bulunduğu 

merkezlerin daha çok turist çekmesi de, bu alandaki çabaları teĢvik etmiĢtir. Bugün 

Amerika ve ileri Batı ülkelerinde otelcilik tam bir sanayi kolu Ģeklinde çalıĢmakta, bu 

iĢe milyarlarla ifade edilen yatırımlar yapılmaktadır. Hatta dev otelcilik Ģirketleri, 

yabancı ülkelerde dahi yatırımlara kalkıĢmaktadırlar. 

 

Bugünkü anlamıyla otelcilik, müĢteriye konfor, temizlik, iyi yetiĢmiĢ personel 

ve eğlence temin etmek demektir. Eskiden misafirhane denilen yerler, zamanla otel 

ismini almıĢtır.  

 

Selçuklularla baĢlayıp Osmanlılar zamanında da devam eden hanlar ve 

kervansaraylar. Anadolu‟nun pekçok yerinde bu maksatla inĢa edilmiĢti. Daha insani 

anlayıĢla, yardımlaĢma ve koruma düĢüncelerinin hakim olduğu han ve 

kervansaraylar, Anadolu‟daki ilk oteller olarak kabul edilir. Hanlar büyük yerleĢim 

merkezlerinde, kervansaraylar ticari yollar üzerinde yapılırdı. Buralarda, hasta ve fakir 

yolcuların tedavileri dahil bütün ihtiyaçları, üç gün parasız karĢılanırdı. O günlerden 

kalan kervansaraylar, günümüzde tarihi eser olarak muhafaza edilmektedir. 

 

Ġngiltere ve Avrupa‟da, han ve kervansaraylara benzer yerlere on beĢinci 

yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. Bunlar çok iptidai olup, bir nizama bağlanmıĢ 

değillerdi. Avrupa‟da 18. asırdan itibaren, Fransızca hostel‟den hotel kelimesi 

kullanılmaya baĢlandı. Dünyada lüks olarak ilk otel 1829 da Boston‟da açıldı. 

Tremont House adındaki bu otelde müĢteriler için tek odalar tahsis edilmiĢti. Anahtarı 

müĢteriye verilen bu odalar, ceviz mobilya ile süslenmiĢti. Aydınlatma olarak mum 

yerine havagazı kullanılıyordu. Bu otel 18. asrın sonuna kadar, dünyadaki bütün lüks 

otellere örnek oldu. 

 

1896 yılında New York‟ta açılan Waldorf-Astoria isimli otel ise, zenginlere 

hitap eden çok lüks bir oteldi. 1907 yılında Boston‟da açılan otel odalarına ilk defa 

banyo kondu. Yirminci yüzyılda otelcilik sahasında büyük geliĢmeler oldu. Dünyanın 

pekçok yerinde büyük lüks oteller yapıldı. ĠĢletmeleri için lüzumlu personelin 

http://www.nedir.com/ad%C4%B1m
http://www.nedir.com/turist
http://www.nedir.com/te%C5%9Fvik
http://www.nedir.com/dahi
http://www.nedir.com/personel
http://www.nedir.com/e%C4%9Flence
http://www.nedir.com/in%C5%9Fa
http://www.nedir.com/koruma
http://www.nedir.com/hakim
http://www.nedir.com/han
http://www.nedir.com/hasta
http://www.nedir.com/kalan
http://www.nedir.com/eser
http://www.nedir.com/muhafaza
http://www.nedir.com/hotel
http://www.nedir.com/l%C3%BCks
http://www.nedir.com/tahsis
http://www.nedir.com/ceviz
http://www.nedir.com/mobilya
http://www.nedir.com/mum
http://www.nedir.com/%C3%B6rnek
http://www.nedir.com/hitap
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yetiĢtirildiği okullar açıldı. Bütün ülkelerde iç ve dıĢ turizmin geliĢmesiyle otelcilik bir 

endüstri halini aldı. Oteller genel olarak insanların çok uğradığı gar, fuar ve 

panayırlara yakın yerlerde açılır.  

 

Otelin bulunduğu yerin yola bağlantılı olması, arabalara park imkanının 

bulunması, sağlık merkezi ve okul giriĢlerinin çakıĢtığı yerlerde bulunmaması, 

aranılan diğer hususlardır. Türkiye‟de, Ģimdiki manada oteller 1950‟den sonra 

geliĢmeye baĢladı.”[70] 

 
 
 

 

 

 

  

http://www.nedir.com/end%C3%BCstri
http://www.nedir.com/fuar
http://www.nedir.com/park
http://www.nedir.com/sa%C4%9Fl%C4%B1k
http://www.nedir.com/okul
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8. OTEL St. REGĠS ĠSTANBUL‟un ÖRNEĞĠ ÜZERĠNDEN TEKNĠK TEKSTĠL 

KULLANIM ANALĠZĠ 

 
 
 
 

8.1. Otel St. Regis Ġstanbul 

 
 
 
Yaptığım litaratür araĢtırmasında, teknik tekstillerin iç mekan donatılarında 

kullanımı araĢtırılmıĢ ve teknik tekstillerin kullanım oranının en yoğun otellerde 

olduğu görülmüĢtür. Otellerde teknik tekstillerin kullanımı hijyen, korunma, ergonomi 

ve konfor açısından çok önemlidir. AraĢtırma kapsamında, özellikle Türkiye‟deki 

design ödüllü oteller araĢtırılmıĢtır, “European Hotel Design Awards‟‟ (Avrupa‟nın 

Dizayn Otel Ödülleri), Türkiye‟den en son 2015‟te, 3otel tarafından alınmıĢtır. Bu 

oteller Ġstanbul NiĢantaĢı‟nda bulunan St. Regis Ġstanbul, yine Ġstanbul‟da hizmet 

veren Raffles Zorlu Center ve Mandarin Oriental Bodrum‟dur. Bu üç otelden, St.Regis 

Ġstanbul‟u seçilmesindeki neden, dünyaca ünlü markaların Ģık butiklerinin, modern 

sanat galerilerinin, gözde yemek ve eğlence mekânlarının yer aldığı Ġstanbul‟un en 

gözde noktası NiĢantaĢı‟nda olup, ulaĢımı kolay olan bir noktada olmasıdır. 

 
 
 

 

ġekil 8.1. St. Regis Ġstanbul [71] 

http://www.turizmglobal.com/wp-content/uploads/2015/08/exterior-st-regis-istanbul2.jpg
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“On farklı kategoride dağıtılan ödülleri alan otellerin, ödüle layık görüldükleri 

kategorileri birbirinden farklıdır, fakat üç otelin ortak noktası, yeni mimari tasarım 

kategorisinde ödüle layık görülmeleridir. 

 

St. Regis Ġstanbul Otel, „yeni mimari tasarım‟, „yatak odası–banyo‟, „etkinlik 

alanı‟, „spa, sağlık, eğlence alanları‟ ve „dizayn suit‟ olmak üzere beĢ farklı kategoride 

ödül alarak, en çok ödüle layık görülen Türk oteli olmuĢtur.”[71] 

 
 
 

8.1.1. Otel St. Regis Ġstanbul Suit ve Odalar 

 
 
 
“St. Regis Ġstanbul‟un, Maçka Parkı‟na ve Boğaz‟a ya da début-de-siècle tarzı 

binaların bulunduğu Abdi Ġpekçi Caddesi‟ne bakan odalarının tamamında özel 

tasarlanan mobilyalar yer almaktadır. Ayrıca sanata verdiği önemle bilinen St. Regis 

istanbul‟un odalarında, yerli ve yabancı pek çok sanatçının orjinal eserleri 

sergilenmektedir. Banyolarında ise, marmara mermeri kullanılmıĢtır. 

 

St. Regis Ġstanbul, dört adet St. Regis Suite, dört adet Empire Suite, bir 

adet Caroline Astor Suite, dört adet Cosmopolitan Suite, Maçka Parkı ve Boğaz 

Manzaralı odalar olmak üzere farklı tasarım anlayıĢıyla misafirlerine hizmet 

vermektedir.”[72] 
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ġekil 8.2. St. Regis Ġstanbul, Oda [72] 

 

 

 

ġekil 8.3. St. Regis Ġstanbul, Suit Oda [72] 

 

 

http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel07.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel06.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel07.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel06.jpg
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ġekil 8.4. St. Regis Ġstanbul, Suit Oda [72] 

 

 

 

ġekil 8.5. St. Regis Ġstanbul, Suit Oda Banyo [72] 

  

http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel08.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel04.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel08.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel04.jpg
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8.1.2. Bentley Suite 

 
 
 
“Dünyanın en lüks otomotiv üreticisi Bentley ile iĢbirliğiyle tasarlanan otelin 

en seçkin süitlerinden biri olan Bentley Suite, modern lüks ve performans tutkunları 

için tasarlanan Bentley Continental GT modelinden ilham alarak yaratılmıĢtır. 

Tamamında el yapımı bitiĢlerin ve türünün tek örneği mobilyaların kullanıldığı süit, 

bir Bentley‟in direksiyonundayken hissedilebilecek stili ve lüksü yansıtmıĢtır. Ayna 

detaylı tavanı ve Continental‟in direksiyonunu çağrıĢtıran mermer zeminli bir antresi 

bulunan süitin giriĢindeki özel Bentley derisinden tasarlanan kanepe, hatları ve 

kıvrımlarıyla Continental‟in çizgileri arasında bir bağ kurarak mekanı 

bütünlemektedir. DiĢbudak ağacından üretilen ve metal, antrasit ve Ģarap rengi 

vurguların dikkat çektiği barda yer alan üç  Breitling  saat  Ġstanbul, Londra  ve New 

York yerel saatlerini göstermektedir. Bentley‟in ikonik ön panelini soyut bir tarzda 

yorumlayan halı; Bentley imzalı özel tasarım puro kutusu, kadın ve erkek için uyumlu 

mücevher kutuları, iki Ģampanya soğutucusunun yer aldığı büyük bir kanepe ve yatak 

odasındaki Bentley Home Ģezlong süitin özel parçaları arasında dikkat 

çekmektedir.”[72] 

 
 
 

 

ġekil 8.6. St. Regis Ġstanbul, Bentley Suite [72] 

http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel11.jpg
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ġekil 8.7. St. Regis Ġstanbul, Bentley Suite Banyo [72] 
 
 
 

8.1.3. Spago Lounge 

 
 
 
“St. Regis Ġstanbul‟un terasında üst üste 21 sene boyunca Oscar ödül 

törenlerinin resmi partilerini düzenleme baĢarısı gösteren, iki Michelin yıldızlı 

dünyaca ünlü Ģef Wolfgang Puck‟ın restoranı Spago yer alıyor. Yıl boyu açık terasıyla 

misafirlerini ağırlayan Spago Lounge ise, müzikleri, özel kokteylleri, seçkin içkileri ve 

lüks Ģampanya seçenekleriyle hizmet vermektedir. 

 

 

http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel12.jpg
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ġekil 8.8. St. Regis Ġstanbul, Spago Lounge [72] 

 

 

 

ġekil 8.9. St. Regis Ġstanbul, Spago Lounge [72] 

 

 

  

http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel03.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel02.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel03.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel02.jpg
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8.1.4. Regis Brasserie 

 
 
 
St. Regis Ġstanbul‟un giriĢ katındaki St. Regis Brasserie, Paris brasserie‟lerini 

andıran tasarımı, tike ambiyansı ve lezzetli menüsü ile hizmet vermektedir.Ayrıca, 

lobide bulunan Petit “O” Bar misafirleri karĢılamaktadır. 

 
 

 

 

ġekil 8.10. St. Regis Ġstanbul, Regis Brasserie [72] 

 

 

 

 

ġekil 8.11. St. Regis Ġstanbul, Regis Brasserie [72] 

http://www.k-note.com.tr/st-regis-istanbul-gorkemli-art-deco-donemini-modern-bir-bakisla-yorumluyor/
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel01.jpg
http://www.k-note.com.tr/st-regis-istanbul-gorkemli-art-deco-donemini-modern-bir-bakisla-yorumluyor/
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel01.jpg
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8.1.5. Ġridium Spa 

 
 
 
Ġridium Spa, tektonik ve dokulu özellikleriyle doğadan ipuçları taĢımaktadır. 

Yedi masaj odası, kapalı havuz ve bir hamam yer almaktadır. 

 
 
 

 

ġekil 8.12. St. Regis Ġstanbul, Ġridium Spa [72] 

 

 

http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/SPA.jpg
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ġekil 8.13. St. Regis Ġstanbul, Ġridium Spa [72] 

 

 

 

ġekil 8.14. St. Regis Ġstanbul, Ġridium Spa [72] 

  

http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/SPA02.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/SPA01.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/SPA02.jpg
http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/SPA01.jpg
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8.1.6. Astor Ballroom Balo Salonu 

 
 
 
Astor Ballroom Balo Salonu, bronz konstrüksiyon üzerine oniks taĢ ve parlak 

lake cilalı abanoz döĢemeli olup özel etkinlikler ve kutlamalar için 160 kiĢiye kadar 

konuk ağırlayabilmektedir.Otelde ayrıca en ileri teknolojilerle donatılmıĢ 7 toplantı 

salonu bulunmaktadır 

 
 
 

 

ġekil 8.15. St. Regis Ġstanbul, Astor Ballroom Balo Salonu [72] 

 
 
 

8.1.7. Lobi 

 
 
 
1920‟lerin Ġstanbul‟unun Art Deco sitilinden ilham alarak, tasarlanmıĢtır. 

Lasvit tarafından 343cam panelin birleĢtirilmesiyle tasarlanan “Supernova” adını 

taĢıyan avize, resepsiyon alanının tamamını kaplamaktadır. 

http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel14.jpg
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ġekil 8.16. St. Regis Ġstanbul, Dinlenme Alanı [72] 

 
 
 

20. yüzyılın baĢında Türk evlerinde sıkça bulunan dolaplardan esinlenilerek 

tasarlanan ve lobinin bir duvarını boydan boya kuĢatan pirinç ve pahlanmıĢ cam 

detaylı, parlak lake cilalı vitrinde „Hiref‟ tarafından tasarlanan objeler 

sergilenmektedir.”[72] 

 

http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/hotel13.jpg
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ġekil 8.17. St. Regis Ġstanbul, Lobi [72] 

 
 
 

8.2. Otel St. Regis Ġstanbul‟ un Teknik Tekstil Kullanım Analizi 

 
 
 
Otel St.Regis Ġstanbul‟un iç mekanlarında kullanılan teknik tekstil özellikleri 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

 Alev almazlık, 

 Antibakteriyellik, 

 Geç tutuĢurluk, 

 Kir Ġticilik, 

 Su iticilik, 

 Yüksek güneĢ ve ısı haslığı, 

 Yüksek sürtünme haslığı, 

 

  

http://www.k-note.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/presidential_suite_1_hd.jpg
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8.2.1. Koltuk ve Sandalyelerde Kullanılan DöĢemelik KumaĢlar 

 
 
 
Otel St.Regis Ġstanbul‟da, kullanılan döĢemelik kumaĢlarda üç farklı 

konstrüsiyon bulunmaktadır.Bu kumaĢ konstrüksiyonları %90pes-%10cotton, %84-

%16, %56-%44‟dür.KumaĢ enleri 150cm‟dir.KumaĢlarda su iticilik özelliğinin 

yanında, yüksek sürtünme haslığı ve yanmazlık özellikleri de bulunmaktadır.Düz renk 

ve natural tonlar kullanılmıĢtır. 

 
 
 

 

ġekil 8.18. St. Regis Ġstanbul, DöĢemelik KumaĢ [73] 

 

 

ġekil 8.19. St. Regis Ġstanbul, DöĢemelik KumaĢ [73] 
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8.2.2. Deri Yatak BaĢlıkları, Duvar Kaplamaları ve DöĢemelik 

 
 
 
Otel St. Regis Ġstanbul‟da, kullanılan deri malzemeler suni deridir.Suni deri 

ürünler, otelin bir kısım koltuk kaplamalarında, bazı duvar kaplamalarında ve tüm 

odalardaki yatak baĢlarında kullanılmıĢtır.Suni deri üretim eni (-+5)140cm‟dir. 

Kullanılan suni derilerin konstrüksiyonu %84PVC, %14PES, %2Poliüretandır. 

Sürtünme, renk, ıĢık, ter haslıkları yüksek, kolay silinir ürünler kullanılmıĢtır. Düz 

renk ve natural tonlar kullanılmıĢtır. 

 
 
 

 

ġekil 8.20. St. Regis Ġstanbul, Deri KumaĢ [73] 
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ġekil 8.21. St. Regis Ġstanbul, Deri KumaĢ [73] 

 
 
 

8.2.3. Perdeler 

 
 
 
Otel St. Regis Ġstanbul‟da, kullanılan tül ve kalın(blackout) perdeler 

%100polyester, üretim kumaĢ enleri 300cm, güneĢe dayanıklı, ısı ve sürtünme 

haslıkları yüksek, su iticilik, güç tutuĢurluk özelliklerini barındıran yıkanabilir 

perdelerdir. Tül perdeler %96 ıĢık geçirgenliğine sahipken, blackout kalın perdeler 

%100 ıĢık geçirmezlik özelliğine sahiptirler. Düz ve naturel tonlar kullanılmıĢtır.Tül 

perdeler kanun pile, kalın perdeler amerikan pile olarak dikilmiĢtir. 
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ġekil 8.22. St. Regis Ġstanbul, Perde [74] 

 
 
 

 

ġekil 8.23. St. Regis Ġstanbul, Perde [73]  
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8.2.4. Halı 

 
 
 
Otel St.Regis Ġstanbul‟da, kullanılan halılar güneĢten solmaya dayanıklıdır.Bu 

özelliğin dıĢında halılar da, kir iticilik teknik özelliği bulunmaktadır.Halıların 

konstrüksiyonu %50 viscose, %50woll‟dur.Otelin bazı bölümlerinde halı, bazı 

bölümlerinde halıfleks olarak kullanılmaktadır.Halılar naturel tonlarda düz yada tona 

ton hafif desenler Ģeklindedir. Astor Ballroom Balo Salonunda, halıfleksin bazı 

bölgelerinde, gerçek bakırdan çemberler yer almaktadır. 

 
 
 

 

ġekil 8.24. St. Regis Ġstanbul, Halı [73] 
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ġekil 8.25. St. Regis Ġstanbul, Halı [73] 

 
 
 

8.2.5. Duvar Kağıtları 

 
 
 
Otel St. Regis Ġstanbul‟da, kullanılan duvar kağıtları, uzun ömürlü, silinebilir, 

alev almaz ve kir itici özelliklerine sahip olup, ateĢe ve bakteriye karĢı dayanıklı, nefes 

alabilir, kolay temizlenir, tekstil tabanlı duvar kağıtlarıdır. Otelin genelinde düz yada 

kendinden dokulu, sade dekoratif, Hollanda kökenli duvar kağıtları kullanılmıĢtır. 
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ġekil 8.26. St. Regis Ġstanbul, Duvar Kağıdı [74] 

 

 

ġekil 8.27. St. Regis Ġstanbul, Duvar Kağıdı [73] 
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8.2.6. Yatak Örtüsü ve Nevresimler 

 
 
 
Otel St.Regis Ġstanbul‟da, nevresim takımlarında vücut ısısını dengede tutan 

%100 pamuklu nevresim takımları kullanılmıĢtır.Odalarda kullanılan polyester 

ağırlıklı yatak örtülerinde ise su iticilik özelliği bulunmaktadır.Nevresimlerde beyaz 

renk kullanılırken, yatak örtülerinde düz renkler ve naturel tonlar kullanılmıĢtır. 

 

 

 

ġekil 8.28. St. Regis Ġstanbul, Yatak ve Örtüsü ve Nevresim [73] 

 
 

 

ġekil 8.29. St. Regis Ġstanbul, Yatak ve Örtüsü ve Nevresim [73] 
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8.2.7. Masa Örtüleri 

 
 
 
Otel St. Regis Ġstanbul, yemek masalarında, beyaz renk polyester-viskon 

karıĢımı su iticilik özelliklerine sahip, yıkanmaya dayanıklı masa örtüleri 

kullanılmıĢtır. 

 

ġekil 8.30. St. Regis Ġstanbul, Masa Örtüsü [73] 

 

 

ġekil 8.31. St. Regis Ġstanbul, Masa Örtüsü [73] 
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8.2.8. Havlu ve Bornozlar 

 
 
 
St. Regis Ġstanbul, havlu ve bornozlarında su emici özelliği yüksek %100 

pamuk, yumuĢatılmıĢ ürünler kullanılmıĢtır.Bu ürünler yıkamaya dayanıklıdır, fakat 

artı teknik tekstil özelliği eklenmemiĢtir.Tüm havlu ve bornozlar beyaz renkdir, 

üzerlerinde otel logosu yer almaktadır, bornozlarda logolara ek olarak yaka kısmında, 

logo iĢlemesiyle aynı renk Ģerit vardır. 

 

 

 

ġekil 8.32. St. Regis Ġstanbul, Havlu ve Bornoz [74] 
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ġekil 8.33. St. Regis Ġstanbul, Havlu ve Bornoz [73] 

 
 
 

8.3. Bölüm Değerlendirilmesi 

 
 
 
Yapılan litaratür araĢtırmasında, teknik tekstillerin iç mekan donatılarında 

kullanımını araĢtırılırken, teknik tekstillerin kullanımının en yoğun otellerde olduğu 

görülmüĢtür. Teknik tekstil kullanım analizi yapılmak üzere Otel St. Regis Ġstanbul 

seçilmiĢtir.  

 

Türkiyeki dizayn ödüllü oteller araĢtırılmıĢ, bunun sonucunda; Türkiye‟den 

2015 yılında “European Hotel Design Awards‟‟(Avrupa‟nın Dizayn Otel Ödülleri)‟ni 

alan üç otelden en çok ödülü alan Otel St. Regis Ġstanbul olmuĢtur. Bu ödüllerden 

„yeni mimari tasarım‟, „yatak odası–banyo‟, „etkinlik alanı‟, „spa, sağlık, eğlence 

alanları‟ ve „dizayn suit‟ alanlarında olmak üzere beĢ farklı kategoride ödülü alan Otel 

St. Regis Ġstanbul‟un aynı zamanda, dünyaca ünlü markaların Ģık butiklerinin, modern 

sanat galerilerinin, gözde yemek ve eğlence mekânlarının yer aldığı Ġstanbul‟un en 

gözde noktası NiĢantaĢı‟nda olup, ulaĢımı kolay olan bir noktada olmasıda 

seçilmesinde büyük etkendir. 
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Yapılan araĢtırma sonucunda, Otel St. Regis Ġstanbul‟da kullanılan iç mekan 

tekstillerinde, birçok teknik tekstil özelliklerinden; alev almazlık, antibakteriyellik, geç 

tutuĢurluk, kir iticilik, su iticilik, yüksek güneĢ ve ısı haslığı, yüksek sürtünme haslığı 

özelliklerini içeren ürünlerin kullanıldığı görülmüĢtür. 

 

Otelde daha çok teknik tekstil özelliği içeren ürünler kullanacak alanlar var 

iken, daha kısıtlı ürünlerin kullanılmasının sebebi; iĢletmeci açısından ürün 

maliyetlerinin daha fazla yükselmesini engellemektir. Dolayısıyla teknik özellikli 

kumaĢlar zaruri görülen alanlarda kullanılmıĢtır. Daha fazla teknik özellikli 

kumaĢların kullanılması maliyetleri artıırırken bir taraftan da otelde hali hazırda 

kullanılan teknik özellikli kumaĢlar kullanıcıya hijyen, korunma, ergonomi gibi 

konforlar sağlamaktadır.  
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9. SONUÇ  

 
 
 
 
 Tekstil, insanoğlunun kendini soğuktan, sıcaktan ve diğer doğa olaylarından 

koruma gereksinimi ile birlikte doğmuĢ, varoluĢunun ilk günlerinden baĢlayarak 

güncelliğini korumuĢtur. YaĢamımızın bir parçası olan tekstiller, giysilerimiz dıĢında 

mekânlarımızda da birçok iĢlevi yerine getirmektedirler. Temizlik, ısınma, korunma ve 

estetik kaygılarımız, giysilerimiz için önemli olduğu kadar ev tekstilleri için de 

geçerlidir. Bu açıdan bakıldığında iç mekan tekstilleri yaĢamımızı birinci derece 

etkilediği için büyük bir öneme sahiptir. Nasıl ki giyim günümüzde artık örtünmeden 

çok daha fazla Ģey ifade ediyorsa iç mekan tekstilleri de, artık temel fizyolojik 

gereksinmelerden çok daha fazla Ģey ifade etmektedir. Son yıllarda yaĢanan teknolojik 

geliĢmeler, tekstilin de kendi içeresinde geliĢmesine sebep olmuĢtur. 

 

Kavram olarak çoğumuzun hayatının dıĢında gördüğü, ancak bugün 

inĢaatlardan itfaiye elbiselerine, taĢımacılıktan sağlığa kadar yaĢantımızın her alanında 

yer alan teknik tekstilin, güncelliğini yitiren eski tanımı, “Koruyucu amaçlı olmayan 

giysilerin, ev tekstil ürünlerinin, döĢemelik ve zemin kaplamalarının dıĢında kalan 

tekstil malzeme ve ürünleri” Ģeklindeydi. Teknik tekstillerin günümüzdeki tanımı ise, 

sayıları hızla artan tekstil ürünlerinin, hem performans ve dekoratif özelliklerini, hem 

de fonksiyonlarını bir araya getirici niteliklerinden yola çıkılarak, “Estetik veya 

dekoratif özelliklerinden ziyade, öncelikle teknik performansları ve fonksiyonel 

özellikleri için üretilen tekstil malzemesi ve ürünleri” olarak yapılmaktadır. 

 

Tez yazım süresinde, teknik tekstillerin iç mekan donatılarında kullanımını 

araĢtırılırken, teknik tekstillerin en yoğun kullanımının otellerde olduğu görülmüĢtür. 

 

Oteller, belirli bir ücret karĢılığında yolcu ve turistlere konaklama ve yemek 

hizmeti veren tesislerdir. Bugünkü anlamıyla otelcilik, müĢteriye konfor, temizlik, iyi 

yetiĢmiĢ personel ve eğlence temin etmek demektir. Eskiden misafirhane denilen 

yerler, zamanla otel ismini almıĢtır. Oteller, gerekli hijyeni sağlamak için ağır ve 

günlük yıkama koĢullarına dayanıklı tekstil malzemeleri kullanmalıdırlar. Otel 

http://www.nedir.com/personel
http://www.nedir.com/e%C4%9Flence
https://www.turkcebilgi.com/hijyen
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kullanımı için dayanıklılığı, mukavemeti ve teknik özellikleri arttırılmıĢ tekstiller 

üretilmekte ve kullanılmaktadır. 

 

Mekanın, nesnelerin toplamından oluĢtuğu düĢünüldüğünde nesnesiz mekânın 

olmadığı görülmektedir. Ġnsanın, yaĢamının büyük bir kısmının kendi eliyle var ettiği 

iç mekanlarda geçirmesi, ayrıca içindeki nesnelerin de bu yapay mekana göre anlam 

kazanması, iç mekanların insan hayatında ne derece önemli rol oynadığını 

kanıtlamaktadır. 

 

Ġç mimari ve tekstil tasarımları teknolojik ve estetik yönden birçok boyutu 

paylaĢmaktadır. Aynı zamanda teknolojik ve estetik yönleri, her iki alanın bilgi ve 

teknolojik dağarcığıyla yeniden biçimlenmektedir. Özellikle son dönemde kurulan bu 

iliĢkinin hızla geliĢmesi, teknik tekstillerin mekana kattığı katma değerlerin artmasına 

sebep olmuĢ ve toplu kullanım alanı olan otellerde, Otel St. Regis Ġstanbul örneğinde 

yapılan teknik tekstil kullanım analiz sonucu olarak da görüldüğü gibi teknik 

tekstillerin kullanımının artmasına sebep olmuĢtur. 
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ÖZGEÇMĠġ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim 

 

Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi, Ġstanbul 

 Fen Bilimleri Enstitü 

 Ġç Mimarlık Ana Bilim Dalı  

 

Lisans: Marmara Üniversitesi, Ġstanbul, 2003 

 Güzel Sanatlar Fakültesi 

  Tekstil Ana Sanat Dalı 

 

Önlisans: Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1998 

 Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 

 Tekstil Teknolojisi 

 

Sertifika: Özyeğin Üniversitesi, Ġstanbul, 2013-2014 

 Goldman Sachs 10.000 Kadın GiriĢimci Türkiye Programı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠĢ Deneyimi 
 

 

 

 

SUĠ Ġç Mekan Tekstilleri, Ġstanbul, (2012 – 2016) 

Ürün Yöneticisi - Firma Sahibi 

 

AYDIN Tekstil, Ġstanbul, (2007 – 2011)  

Ürün ve Görsel Tasarım Yöneticisi 

 

BAYDEMĠRLER Tekstil, Ġstanbul, (2004 – 2007) 

Ürün ve Görsel Tasarım Sorumlusu 

 

Persan Home Studio, Ġstanbul, (2003 – 2004) 

Desen Tasarımcısı 

 

 

 

 

 

 

Stajlar 

 

Popline Tekstil, Ġstanbul, 2002 

 

Pisa(Kom) Tekstil, Ġstanbul, 2001 

 

Penta Tekstil, Bursa, 2001 

 

Sönmez ASF(Low Profıl) Tekstil, Bursa, 1998 

 

Çeçen Tekstil , Bursa, 1997 
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