
 

 

 

 

Tekstil Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi 

TRH1.3.PREII/P-03/224 

 

ÇALIŞTAY ANKETİ 
 

Firma Adı:  
Firma Temsilcisi:  
Sektördeki Tecrübe Yılınız:  

 

Sizce Düzce’de tekstil sektöründe aşağıda belirtilen sorunlardan hangisi bulunmaktadır? 

Tekstil Sektörünün Sorunları 
Sorunlar Var Yok 

İnsan Kaynağı ve Eğitim 

Nitelikli işgücü eksikliği,     

Sektörde makine ve kalıp ustalarının uzun sürede yetişmesi,     

Tekstil Mühendisliği bölümlerinin puanlarının düşmesi,     

Üniversitede uygulamalı eğitim eksikliği,     

Tekstil ve moda tasarımı konusundaki eğitim kalitesinin düşük olması,     

Mesleki eğitim veren kurumlar ile sanayinin bir arada yakın çalışmaması,     

Beyaz ve mavi yakanın iplik, elyaf, kumaş bilgisinin yetersiz olması,     

Kadın istihdamının yetersizliği,     

Mühendislerin ücretlerin düşük olması,     

Teknik Tekstilde yeterli insan kaynağının bulunmaması,     

Meslek liselerinin Üniversitelerin donanım ve teknik personel eksikliği,     

İş etiğinin eksikliği,     

İşletme içi eğitimin azlığı,     

İşletme Yapısı 

Yönetim zaafları bulunan işletme sayısının çokluğu,     

Ar-Ge faaliyetlerine önem veren, yenilik yaratan, firma sayısının yetersizliği,     

Firmalarda iş birliği yapma kültürü eksikliği,     

İşletmelerin bünyesinde ayrı Ar-Ge birimlerinin bulunmayışı,     

Gelişmiş ve talepkar müşterilerin firmanın iç işlerine karışması,     

İç piyasaya üreten firmaların bilgi düzeylerinin düşük olması,     

Verimlilik ve performansa dayalı yönetim sistemindeki zaaflar,     

Süreçlerde inovasyon eksikliği,     

Yönetimde inovasyon eksikliği,     

Paydaşların, tedarikçilerin eğitimi.     

Hammadde 

Türkiye’nin pamuk üretim kapasitesinin yetersizliği,     

Katma değerli liflerin üretilememesi,     

Türkiye’de iplik çeşitliliğinin az olması,     

Düzce’de kaliteli aksesuar ve yardımcı malzeme üretiminin yetersizliği,     

Tekstil kimyasallarının üretimindeki eksikler,     

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir.  
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“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Düzce TSO  sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde 

Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.” 

Sorunlar Var Yok 

Ar-Ge, Teknoloji ve Tasarım 

Makine ve donanımın Türkiye’de üretilmemesi,     

Teknolojinin dışarıdan ithal ediliyor olması,     

Teknik tekstil konusundaki çalışmaların yeterli düzeyde yapılmaması,     

Türkiye’de katma değerli liflerin üretilememesi,     

Tasarımın Ar-Ge destekleri kapsamında olmaması,     

Pazarlama ve İhracat 

Yeni pazar arayışlarının sektörde yetersiz olması,     

Düzceli firmaların pazarlama çalışmalarının yetersiz olması,     

Düzce’ye direkt uçuşların yetersiz olması,     

Firmaların farklı pazarları analiz etmemesi,     

İç pazarın, güçlü ve talepkar bir yapısının olmaması,     

Hazır giyim dışında endüstriyel pazarların yeterince araştırılmaması,     

Kar marjınin düşük olması     

Maliyet ve Finansman 

Düzce’nin Yatırım Teşvikler konusunda geride kalması,     

Firmaların sermaye yetersizlikleri,     

Firmaların krediye rahat ulaşamaması,     

İstikrarsız kur politikası,     

İşçilik maliyetlerinin yüksek olması     

Enerji maliyetlerinin yüksek olması     

Alternatif finansman araçlarının yetersiz olması     

Düzce’ye yeterince yatırımcı çekilememesi     

 

Düzce’de Tekstil Sektörünün Sorunları ve İhtiyaçlarına Yönelik Çözüm Önerileri 
İnsan Kaynağı ve Eğitim İçin Çözüm Önerileri 

 

İşletme Yapısı İçin Çözüm Önerileri 

 

Hammadde İçin Çözüm Önerileri 

 

Ar-Ge, Teknoloji ve Tasarım İçin Çözüm Önerileri 

 

Pazarlama ve İhracat İçin Çözüm Önerileri 

 

Maliyet ve Finansman İçin Çözüm Önerileri 
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