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1. Giriş
Halı imalatı ekonomi ve istihdam rakamları açısından Avrupa'da önemli bir alandır. Türkiye
bütün dünyanın halı ihtiyacının% 25 i üzerinde üretim kapasitesine sahipken, bütün Avrupa'nın
üretim payı % 45 civarındadır. Halı imalat sektöründeki istihdam edilen insan sayısının, Türkiye,
Belçika, Hollanda, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri
arasında yarım milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu sektör büyük olmasına rağmen
nitelikli personel eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıyadır.
Dahası, halı imalatı Avrupa'da çok yaygın olmasına rağmen, halı operatörlüğü gibi bazı halı
ile ilgili mesleklerin mevcut bir tanımı bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak, meslek tanımlarının
ve müfredatın ana kataloğu olan ISCED, bahsedilen türdeki meslekler için gerekli meslek
tanımlarına sahip değildir. Avrupa’da halı üretiminin dünya çapında kritik bir payı olması
gerçeğine karşın, makine tabanlı halı imalatı için yeterli resmi bir eğitim/öğretim ve sadece el
yapımı halı üretimi için gerekli eğitim olanakları sağlanamamaktadır. Bu sorunun temel nedeni,
gelişmiş ülkeler halı üretimi eğitimini ihtiyaç olarak görmemişler ve bu görevi genellikle
Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi gelişmekte olan ülkelere kaydırmışlardır.
Yani gelişmiş ülkeler makine ve cihaz geliştirme gibi işlemlere odaklanırken; Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeler bu makineler ile halı üretimi üzerinde durmaktadır. Böyle gelişmekte
olan ülkelerdeki eğitim kurumları genellikle bu pahalı ve son derece teknolojik tekstil üretim
cihazlarından yoksundur.
Bu nedenle, bu kurumlardan mezun olan kişiler, sektördeki bir kuruluş tarafından istihdam
edilene kadar gerekli pratik deneyime sahip olamamaktadırlar. Onlar gayri resmi olarak ve şirket
içi eğitim olanaklarıyla edindikleri pratik deneyimlerle gerekli yeteneklere sahip olabilmişlerdir.
Bu durum; maliyet artışı, iş etkinliğinde azalma, ekonomik kayıplar ve şirketlerin rekabet
gücünün azalması gibi olumsuz etkilere sebep olmaktadır.
Yukarıda belirtilen sorunları çözmek için, 2014 yılında " e-Halı-Okul: Makine üretimi halı
dokuma uzaktan eğitim okulu" başlıklı projemiz (Erasmus + Key Action 2) kapsamında finanse
edilmek üzere, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Proje ticaret birliği kamu/özel
bölümleri bulunan Türkiye, Romanya ve İngiltere’yi kapsayan üç ülkeden oluşmuştur. Ticaret
birliği, pedagojik bir yön benimseyen yeni bir müfredat geliştirecektir. İkinci olarak, içeriği
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sunmak için e-öğrenme platformu ve etkileşimli DVD tabanlı yazılım gibi ICT temelli öğrenme
araçları geliştirilecektir. Etkileşimli çevrimiçi ve çevrimdışı sistemin faydaları, pratik deneyim
eksikliğinden kaynaklanan önemli sorunları aşmaya yardımcı olacaktır. Projenin temel amacı;
yeni mezunlar, öğrenciler ve hatta resmi olmayan öğrenme yoluyla yetkinlikleri kazanmış teknik
personel için yeni bir müfredat, öğrenme içeriği ve yenilikçi öğrenme araçları geliştirmektir. Bu
araçları geliştirirken, her teknik eleman grubu için sektörün gerektirdiği yetkinlikleri belirlemek
amacıyla halı sektörü ile iş birliği kuracağız. Böylece, eğitim içeriği ve araçları bu yetkinlikler ve
anahtar becerilerle geliştirilmiş olacaktır. Bu yüzden, düzgün donanımlı laboratuvar koşullarının
ve ilgili pahalı makinelerin eksikliği sebebiyle pratik eğitim vermede zorluk yaşayan eğitim
kurumları, bu sorunları aşmış olacaktır. Sonuç olarak, pratik eğitim ve deneyime sahip olmayan
öğrenciler ve sektördeki resmi olmayan eğitim aracılığı ile yetkinlik kazanmaya çalışan teknik
elemanlar, proje ürünlerini kullanarak anahtar becerileri kazanma ve yetkinliklerini geliştirme
olanaklarına sahip olacaklardır.
Bu rapor şimdiki makine tabanlı halı üretim sektörünü ve mesleki eğitim fırsatları açısından
sektörün ihtiyaçlarını analiz etmek için hazırlanmıştır. Bu çalışma ayrıca proje birliği tarafından
projenin sonucu olarak geliştirilecek müfredat içeriğine karar vermek amacıyla iş e dâhil
edilecektir. Bu analizi hazırlamak için, proje üyeleri üç ortak ülke arasında şirkette gayri resmi
olarak var olan görevleri belirleyen bir anket yaptı. Daha sonra, ortaklar sektörün profesyonelleri
ile birlikte yüz yüze toplantı ve görüşmeler yaptı. Bu aktivitelerin sonucu olarak, var olan
görevleri belirlemek için gereken veri ve tüm görevler toplandı. Raporun sonunda kısaca görev
tanımları sonuçları açığa çıktı.
Bu raporun hazırlandığı analiz üç ortak ülkeden verilerin toplanmasıyla yapıldı. Ortak
ülkelerden biri olan Türkiye, özellikle halı imalatçılığı gruplarını içeren Gaziantep şehri ile halı
imalat şirketleri açısından diğer ortak ülkeler olan Romanya ve İngiltere’den daha zengindir. Bu
verilerin çoğu Türk halı imalat şirketlerinden elde edilmiştir. Bununla birlikte, raporun yazarları
rapor sonuçlarının yalnızca Türk halı imalat sektörünün de ötesinde evrensel bir yönü olduğuna
inanmaktadırlar.
Bu rapor üç ana bölümden oluşur. Birincisinde, günümüz halı imalat sektörünün üç ortak
ülkelerine genel bir bakış verilecektir. İkincisinde, bu ülkelerde yapılan bir anket gösterilecektir.
Sonuncuda ise, görev tanımlarının sonuçları belirtilecektir.
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2. Halı imalat sektörünün günümüzdeki durumu
2.1. Türkiye’nin günümüzdeki durumu
2.1.1 Halı imalat sektörünün ekonomik rakamları

Türkiye’nin toplam halı imalatının yaklaşık %85’i makine halısı üretimidir ve Gaziantep
tüm ülkenin makine halı üretiminin %89’undan sorumludur. Türkiye’de üretilen halıların %60’ı
dış ülkelere ihraç edilmektedir ve bu halıların %88’i makine halısı ve geri kalanı el yapımı
halılardır. Ülkenin halı sektöründeki toplam ihracat payı 2004 te % 1.42 idi. Sektörün son 6 yılı
incelendiğinde, sektörün ekonomik rakamlarının üçe katlandığı görülebilir. Dahası, sektörün
endüstri üretim endeksi yaklaşık olarak %130 a ulaşmıştır. Bu da sektörün yüksek miktarda
yatırım alıyor olması ve hızlı yatırımlar alacak olması anlamına gelir. Sektör temsilcileri ve
yetkililerine göre, sektörün üretim kapasitesi 10 yılda %150 büyüyeceği tahmin ediliyor. Eğer
endüstri üretim endeksinin son 7 yıldaki verisi düşünülürse tahmin edilen bu miktar mantıklı
görünüyor. Bu sebeple, gelecek 10 yıl içerisinde istihdam ihtiyacının da %150 artacağı tahmin
edilmektedir.
Tablo 1. Türkiye’nin halı sektöründeki toplam ihracat payı
Yıl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2014

Toplam ihracat ($)
73.426.151
85.761.134
105.925.486
132.027.196
101.629.00
113.685.989
386.068.750

Makine halısı
payı (%)
0,75
0,74
0,81
0,78
0,95
1,00
1,34

El yapımı
halı payı (%)
0,17
0,13
0,14
0,11
0,12
0,14
0,09

Toplam halı
payı (%)
0,91
0,87
0,95
0,89
1,07
1,13
1,42

Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye’nin ihracat sorumluluğunda olan alanlar olarak diğer
sektörler arasında halı üretim payının giderek yükseldiği açıkça görülmektedir. Bu nedenle
toplam ekonomisine ciddi katkılar sağlayan halı üretim sektörünün gelişmekte ve geleceği parlak
olduğu görülmektedir. Tablo 2 de Türkiye den halı ithal eden birkaç öncü ülke verilmiştir.
Tabloya göre, Suudi Arabistan %16 payı ile Türkiye’nin halı ihracatı yaptığı öncü ülkedir.
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Tablo 2. Türkiye’den halı ithal eden öncü ülkeler (Ünite: 1,000 $)
Ülke
Arabistan
ABD
Irak
Libya
Almanya

2014
297.730
193.665
105.296
96.616
88.228

2013
267.521
152.540
104.200
153.245
76.250

2014’te, 2013’e nazaran, Türkiye, Libya haricindeki diğer ülkelere halı ihracatını
arttırmıştır. Libya’daki düşüşün ardındaki sebep ise ülkede yaşanan politik gelişmelerdir. 2015
yılı için, yetersiz veriye göre, Türkiye’nin halı ihracatı %16 düşmüştür ve 458,8 milyon $
olmuştur. Tablo 3 son 3 yılın aylık ihracat rakamlarını göstermektedir.
Tablo 3. Aylık ihracat miktarı (Ünite: 1000 $)
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam

2012
132.653
148.773
166.442
167.710
171.988
154.500
164.713
161.427
168.925
188.448
197.339
188.174
2.013.104

2013
165.998
161.550
169.936
190.079
192.843
183.761
178.912
144.298
182.024
194.012
230.041
202.941
2.198.408

2014
178.414
177.167
191.210
204.012
194.959
200.611
181.673
159.894
222.390
207.732
224.937
215.091
2.360.104

Türkiye, dünyanın halı üretim sektöründe çok büyük bir paya sahiptir. Birleşmiş
milletlerin yayınladığı 2005-2009 arasındaki yılların verilerine göre, dünyanın halı piyasası
gittikçe büyüyor. (Bkz. Tablo 4). Dünyanın halı ithalatında öncü ülkeleri ABD, İngiltere,
Almanya, Kanada ve Japonya’dır.
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Tablo 4. Dünyanın toplam halı ticareti (Ünite: 1.000.000.000 $)
Yıl
2005
2006
2007
2008
2009

Ticaret yoğunluğu
11,3
12,4
13,2
13,7
11,3
Bu veriye göre, dünyanın halı ticaret yoğunluğu 2008’in sonlarında 13,7 milyar $’a ulaştı.

Fakat bazı ülkelerin halı ihracat rakamları kesin olarak kaydedilmediğinden ve/veya birleşmiş
milletlerin doğru miktarları göstermediğinden dolayı, dünyanın halı imalat ticaretinin asıl
yoğunluğu 14 milyar $ civarındadır. Bütün dünyanın halı ticaretinde makine üretimi halı
imalatının payı yaklaşık olarak %84 iken, el yapımı halıların payı %16’dır. 1998 ve 2008 yılları
arasında, dünyanın halı ihracatının büyüklüğü %50 artmıştır, fakat dünya ticaretindeki payı %35
azalmış ve dünyanın toplam ticareti %0.09 olmuştur. Bu durumda, tahminlerine göre, 2023 teki
dünya ticareti %50 azalırken ve %0.05 olurken, sektör %80 oranında büyüyecek, 25 milyar
dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’nin dünya halı
ticaretindeki şuan ki payı %8,5’tir. Türkiye’nin dünya ticaretindeki payının büyüyor olmasını da
dikkate alınırsa, her yıl yaklaşık %7,6 oranında bir büyüme ve 2023 te toplam ihracatın 3,5
milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu miktarla, dünyanın toplam halı ihracatındaki
payı %60 oranında büyüyecek ve dünyanın halı ihracatının %14ünü oluşturacak.
Şimdilerde, ABD, makine üretimi halı imalatında, imal edilen miktar açısından öncüdür
ve Belçika da dünyadaki 2. Öncü ülkedir. Türkiye tüm dünyanın halı dokuma kapasitesinin
%28’idir. Avrupa birliğinde, halı imalatı en fazla Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere ve kuzey
Fransa gibi belirli ülkelerde yapılmaktadır. The municipality of Gent, Belçika Avrupa’daki bu
halı imalat bölgesinin merkezidir. AB ülkelerinde her yıl, toplam 1 milyar metre kare halı
kullanılır. Dünyadaki dış ülkelere halı ihraç eden en fazla öne çıkan ülkeler Belçika, Çin,
Türkiye, Hollanda, Hindistan ve ABD’dir. Belçika halı ihracat oranları açısından dünyadaki öncü
ülkedir. Çin halı ihracat oranları açısından dünyadaki ikinci öncü ülkedir. 2005’te 5. Olan
Türkiye payını arttırmıştır ve dünyada başka ülkelere en çok halı ihracatı yapan 3. Ülke olmuştur.
2005 ve 2009 yılları arasında Belçika liderliğini korudu fakat Türkiye ve Çinin ihracat paylarının
artmasıyla Belçika’nın toplam payı azaldı.
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El yapımı halılar için, dünyanın esas ihracat yapan ülkeleri İran, Çin, Pakistan, Hindistan
ve Türkiye’dir. Buna rağmen, el yapımı halı piyasasında İranlı, Çinli ve Pakistanlı imalatçılar
daha baskındır. Bu sebeple, kısaca, dünyanın öncü el yapımı halı ihracatçıları Asya
ülkelerindenken, batı ülkeleri makine üretimi halı ihracatında öncüdürler.
Tablo 5. Dünyanın makine üretimi halı ticaretinde öncü ülkeleri (Ünite: 1.000.000.000 $)
2012
Çin
Türkiye
Belçika
Hollanda
USA

2.3
1.8
1.7
0.8
1.1

2013

2013 Payı
%18
%15
%15
%9
%8

2.4
2.1
2.0
1.1
1.1

2.1.2. İstihdam Özeti

Gaziantep’te, Gaziantep halı imalatçılar çemberine yaklaşık olarak 950 halı imalat şirketi
kayıtlıdır. Gaziantep halı imalat şirketleri açısından en zengin şehirdir. Bu nedenle, Türkiye’deki
toplam halı imalat şirketi sayısı 1500 civarında olarak tahmin edilmektedir. 2013 te Gaziantep’ten
100 şirketin katıldığı bir ankete göre, işçiler en çok 3 temel bölümde çalışıyorlar: mavi yakalı
(fabrika çalışanları), beyaz yakalı (ofis çalışanları), ve R&D. Tablo 6 da görüldüğü gibi, mavi
yakalılar %86lık bir pay ile bu işçilerin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu sonuç, Türkiye gibi halı
imalatının yapıldığı ülkelerde nitelikli orta seviye teknik eleman ihtiyacı olduğunu
göstermektedir.
Tablo 6. Teknik eleman kategorisi istihdam payı
Kategori
Mavi yakalı
Beyaz yakalı
R&D

Pay (%)
%86
%13
%1

Ankette dikkat edilen ülkeler ayrıca sağladıkları kaliteli yönetim sistemi açısından da
incelenmiştir. Sonuç olarak, %59 payla şirketlerin çoğunun kaliteli bir yönetim sistemi
sağlamadığı açıklığa kavuşmuştur. Tablo 7 sağladıkları sistem yönetimi kalitesi açısından
şirketlerin paylarını gösterir.
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Tablo 7. Şirketlerin sağladığı yönetim sistem kalitesi
Kalite Yönetim Sistemi
ISO
ISO 18001
TSE
Hiçbiri

Payı
%20
%3
%18
%59

Bu şirketlere 2 alanda en önemli problemler soruldu, maliyet ve istihdam. Verilen
problemler 1 ve 5 arasında oranlamaları istendi. 1 düşük önemi ifade ederken, 5 yüksek önemi
ifade eder. Onların cevaplarını kullanarak, maliyet ve istihdam konularındaki en önemli
problemler belirlendi. Tablo 8 ve tablo 9 maliyet ve istihdam alanlarındaki sonuçları sırasıyla
göstermektedir.
Tablo 7. Halı imalat şirketlerinin maliyet kategorisinde en önemli problemleri
Problem
Yüksek ham madde maliyeti
Eşya fiyatlarındaki dalgalanmalar
Yüksek enerji maliyeti
Oylama riski
İşçi maliyetleri
Lojistik maliyet

Ortalama oylama (1-5)
4,09
3,89
3,62
3,46
3,15
2,63

Tablo 7 ye göre, şirketler genellikle ham madde pahalılığından şikayetçidirler çünkü bu
durum şirketin kar miktarını olumsuz etkiler. Dahası, halı imalatı yüksek yatırım gerektirdiğinden
dolayı, imalatçılar da eşya fiyatları sorunlarını vurgular.
Tablo 8. Halı imalat şirketlerinin istihdam kategorisinde en önemli problemleri
Problem
Nitelikli işçi adayları eksikliği
Profesyonel yönetici eksikliği
Orta dereceli teknik eleman eksikliği

Ortalama oylama (1-5)
3,47
3,37
2,84

Tablo 8 e göre, beklendiği gibi, şirketler halı operatörleri ve yöneticileri gibi nitelikli
eleman eksikliğinden yakınırlar. Türkiye’de genel eğitim problemleri bir yana, nitelikli eleman
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eksikliğinin arkasındaki temel neden, halı imalat sektöründe resmi bir eğitim/öğretim tanımının
olmamasıdır. Bu nedenle, bu problemin çözümü için bir çalışma gerektiği açıktır.
Halı imalat şirketlerine ayrıca gelecek 3 yıllık dönemde en önemli ihtiyaçları soruldu.
Yeniden, Cevaplarını 1 den 5 e kadar rakamlarla oylamaları istendi. Bu sorunun cevapları tablo 9
da verilmiştir.
Tablo 9. Gelecek üç yılda halı imalat şirketlerinin en birincil ihtiyaçları
İhtiyaç
Yeni ürün geliştirme
Kalite geliştirme
Yatırım için ek finansal ihtiyaçlar
Markalaştırma
İhracat
Teknolojik gelişmeler
Uzman elemanlar
Otomasyon sistemleri
Hizmet eleman eğitimi
Şirket yeniden yapılandırılması
İç piyasanın büyümesi
e-reklam kullanma
Yeni ortaklar bulma

Oylama (1-5)
4,27
4,15
4,14
4,09
4,06
4,01
3,96
3,8
3,76
3,33
3,21
2,89
2,15

Tablo 9 incelendiğinde, beklenen ihtiyaçların bazılarının istihdam ile alakalı olduğu
görülebilmektedir. Dahası, maliyet ve istihdam kategorilerindeki soruların cevapları dikkate
alındığında, Türkiye’deki şirketler genellikle teknik eleman kategorisinde işletmeciler,
teknisyenler gibi nitelikli insan eksikliği sorununu yaşar. Bu nedenle, halı imalat sektöründe
eğitim olanakları geliştirme hedefi temel şart ve zorunluluktur.
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2.1.3. Günümüz eğitim fırsatları ve etkinlikleri

Türkiye’de tekstil alanında eğitim/öğretim programları sunan çok sayıda üniversite ve
diğer meslek okulları bulunmaktadır. Bu programların çoğu tekstil üzerine yoğunlaşmıştır ve
hazır giyim, giyim, deri ve ayakkabı gibi alt alanları bulunmaktadır. Türkiye’deki meslek
liselerinin, meslek okullarının, eğitim enstitülerinin ve mühendislik fakültelerinin tekstil alanında
üç seviye eğitim/öğretimi bulunmaktadır. Bu enstitü türleri tablo 15’te kısaca gösterilmiştir.
Tablo 15. Türkiye’deki tekstil ile ilgili mesleki eğitim programları
Program
Meslek Lisesi

Süre
4 yıl

Yüksek
Eğitim 2 yıl
Meslek Yüksekokulu
Mühendislik
4 yıl
Fakültesi

Mezunlar
Tekstil
operatör
işçileri
Tekstil
teknisyenleri
Tekstil mühendisi

Halı eğitimi
Mevcut değil
El yapımı halı programı
Genel halı imalatı ile ilgili
sadece birkaç seçmeli ders

Araştırmamız Türkiye’de tekstil içerikli kurslar sunan eğitim enstitüleri üzerinde olsa da,
bu enstitülerin çok küçük bir kısmı halı ile ilgili kurslar sunmaktadır. Bu kurslar genellikle ya el
yapımı halı eğitim programlarının bir parçası ya da genel tekstil üzerinedir. Fakat iki durumda da
program direkt olarak makine üretimi halı imalatına bağlı değildir. Tablo 16 Türkiye’deki halı
eğitim kurumlarının türlerini ve sayısını göstermektedir.
Tablo 16. Türkiye’deki halı ile ilgili mesleki eğitim programları
Program adı
Geleneksel El Sanatları
Halı ve Kilim
Tekstil Tasarım
Tekstil Mühendisliği

Fakülte/Okul
Yüksek Eğitim Meslek Yüksekokulu ve
Güzel Sanatlar Fakültesi
Yüksek Eğitim Meslek Yüksekokulu
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Toplam

Kurum Sayısı
50
4
3
15
72

Tablo 16’da verilen detaylara göre, halı ile ilgili kurs sunan toplamda 72 eğitim kurumu
bulunmaktadır. Bazıları makine üretimi halı imalatından çok az bahsederken, birçoğu konu
olarak sadece el yapımı halıları içerir.
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Geleneksel el sanatları programı iki farklı kurum tarafından sunulur. Bu kurumlardan biri
2 yıl eğitim veren Yüksek Eğitim Meslek Yüksekokulu ve diğeri 4 yıl eğitim veren Güzel
Sanatlar Fakültesi’dir. İki okulda da sadece el yapımı halı üretimi öğretilir ve özellikle el yapımı
halıların tasarımı vurgulanır.
Halı ve Kilim programı Türkiye’de sadece 4 Yüksek Eğitim Meslek Yüksekokulu
tarafından verilir. Bu okullardaki program da sadece el yapımı halı ve kilim dokumayı içerir. Bu
eğitim programında el yapımı halı/kilim üretiminde yer alan teknik detaylar öğretilir.
Tekstil Tasarım programı kumaşlar, hazır giyim, ayakkabı ve halı gibi tekstil ürünlerinin
tasarımı üzerinde duran genel tekstil içerikli bir programdır. Bu programda halı dokuma süreci
tam olarak bahsedilmemiştir. Onun yerine, el yapımı ve makine üretimi halıların tasarımı
anlatılmıştır. Bu fakülteden mezun olan kişiler genellikle bu sektörde tasarımcı olarak yer alırlar.
Tekstil Mühendisliği programı da tekstili tüm yaklaşımlarıyla konu edinen genel tekstil
içerikli bir programdır. Türkiye’deki Tekstil Mühendisliği bölümlerinin çoğu halı ile ilgili
derslerden yoksundur. Yine de, 15 tanesinde halı imalatı ile ilgili dersler zorunlu veya seçmeli
olarak verilmektedir. Bu derslerde, tüm halı imalat süreci kısaca anlatılmıştır.
Sonuç olarak, Türkiye’de tekstil ile ilgili programlar sunan çeşitli eğitim kurumları
bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarının yalnızca küçük bir bölümü halı ile ilgili ders veya
programlar sunar. Bu programlar genellikle makine üretimi halı imalatını konu edinmez. Bu
nedenle, makine üretimi halı imalatı ile ilgili programa ve resmi bir müfredata ihtiyaç vardır.
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2.2 Romanya’nın günümüz durumu
2.2.1. Halı imalat sektörüne genel bir bakış

Romanya’da tekstil endüstrisi hemen hemen tüm bölgeler de yer alır, fakat özellikle dört
bölgede yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler 2007’de %65’ten fazla işletmenin ve toplamda %58 işçinin
yer aldığı Kuzeybatı, Kuzeydoğu, Merkez ve Bükreş’tir. Timiş, Sibiu, Iaşi, Mureş, Maramures,
Brasov ve Bükreş gibi şehirler ulusal tekstil endüstrisinde en büyük paya sahip olan şehirlerdir.
Romanya’da tekstil endüstrisi üç alt sektöre (tekstil, giyim, deri-ayakkabı), eski ve yeni
şirketlere sahiptir. Alt sektör tekstil üretiminde (yün iplik, sentetik iplik, dokuma kumaş, örme
kumaş, halı, teknik tekstil ve ev tekstili), en iyi bazı şirketler aşağıda verilmiştir:
Geleneksel ve yüzyılı aşkın işletilen şirketler: Carpatex _Brasov, Stofe Buhusi_Bacau ,
Textila Oltul _Sfântu Gheorghe Covasna, Ciserom _Sebes, Transilana _Braşov, Pantex _Brasov,
Pasmatex_Timişoara, Rifil _Piatra Neamt , ve benzeri.
Tekstil alanında önemli başarı elde eden yeni şirketler: Autoliv_Braşov , Sefar
Sighişoara, Novafil _Gura Humorului, UCO Tesatura_Giurgiu, Taparo_Tg. Lăpus, Desleeclama
Eastern Europe _Miercurea Sibiului, Aman_Brasov, Silvania Worstead Spinning_Simleul
Silvaniei, Carreman_Botosani, RolanaTex_Botosani, ve benzeri.
Romanya’da 1990 sonrası dokuma halı üretimi, 1999’dan sonra yeni şirketlerin sadece el yapımı
dokuma halı üretmek için birleşmelerinden ve öznel-nesnel sıkıntılardan dolayı güçlü bir düşüş
yaşadı:


Cisnide-Sibiu şehirlerinde üç tanesi bulunmaktadır. Bunlar: Covtex – Feizy Factory
(from 1999, www.covtex-feizy.ro), Romtap.Prod.Com (from 2000, www.tiscatiara.com)
ve StilCarpet (from 1992, www.stilcarpet.ro).



Brasov şehrinde RMC Rupea Manufacturing Company (from 2000, www.rmcrupea.ro)
bulunmaktadır.

Dünyanın en büyük istatistik portallarıından biri olan STATISTA, Romanya’da 2009 dan
2012 ye kadar olan ve 2020 ye kadar olacak olan halı ve kilim imalatının karlarını gösteren
istatistik tahmini yaptı. 2015 yılına kadar, Romanya’da halı ve kilim imalatının gelirleri yaklaşık
olarak 7.92 milyon ABD dolarına ulaşır. (Kaynak: http://www.statista.com/accounts/corporate/).
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Şekil 1. Romanya’da 2009dan 2020 ye kadar halı ve kilim imalatının kar tahmini (Kaynak:
http://www.statista.com/accounts/corporate)
2.2.2. AB Bölgesel halı imalat payı

AB makine üretimi halı ve yer döşemelerinde dünya lideridir. AB’nin halı üretiminde
önemli pazarları sanayileşmiş şehirlerdir: 2011 de halılar Belçika’da, Almanya’da ve
İtalya’da üretildi. Buna rağmen, EURATEX’e göre, AB’nin 2009 da tekstilin alt alanları ve
giyim ticaretinde gelişmesi halı için küçük bir miktar paya sahipti: %3 ihracat ve %1
ithalat(Tekstil ve Giyim Sektörü ve AB ticaret politikası, http://trade.ec.europa.eu).
EURATEX Avrupa Halı ve Kilim Derneği’nin (ECRA) bölgesel payını açıkladı.
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Şekil 2. Avrupa Halı ve Kilim Derneği - ECRA (Kaynak: http://euratex.eu)
2.2.3. Tekstil sektörüne genel bakış

Romanya’da tekstil endüstrisinin temel faydaları aşağıda özetlenmiştir.
 Nüfus için tüketici ürünlerinin ve yabancı pazarlarda belirli ürünlerin tedarikçisi

olarak benimsenen ekonomik sektör geleneği;
 İhraç edilen ürünlerin fazlalaşma başarısı;
 Nitelikli işgücü, rekabetçi fiyatların oluşması;
 Ulusal profesyoneller ağı: tekstil endüstrisi fakülteleriyle 5 üniversite – giyim, Iasi,

Sibiu, Arad, Oradea ve Bükreş’te yer alır;
 İşçiler ve teknisyenler için birçok eğitim faaliyetleri;
 Ulusal enstitü R&D tekstil ve deri enstitüsü;
 Düşük yatırım ve hızlı etkiler ile yüksek üretim kapasitesi;
 Gerçek rekabetçi çevrenin varlığı, alanda yüksek miktarda iş faaliyetleri;
 Tedarikçiler ve satış pazarları için uygun coğrafi konum.


Tablo 10. Romanya’da tekstil ve deri ürünlerin ihracatı (Unit: 1.000.000 €)
Tekstil Ürünleri
Giyim
Deri ve ayakkabı

2007
106,6
222,6
120,3

2008
97,9
192,4
110,1

2009
62,4
175,0
82,3

2010
73,8
204,0
105,2

2011
73,6
218,2
111,9
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Tablo 11. 2011’de sektördeki şirketlerin sayısı
Şirket sayısı
Büyük şirketler
Orta işletmeler
Küçük işletmeler
Daha
küçük
işletmeler
Toplam

Giyim

Tekstil

Toplam

63
240
526
2135

Deri ve
ayakkabı
61
357
571
1287

175
679
1270
4199
6323

2964

2276

11563

299
1276
2376
7621

Tablo 12. 2007 – 2011 arasında sektördeki çalışan sayısı (Unit: 1.000)
Alt-sektörler
Tekstil imalatı
Giyim imalatı
Deri ve ayakkabı

2008
36,9
229,9
76,1

2009
30,5
194,5
60,0

2010
23,3
155,0
49,1

2011
23,5
143,0
48,0

Tablo 10, tablo 11 ve tablo12 de görülebileceği gibi, tüm alt sektörleri içeren tekstil sektörü
ekonomik ve istihdam alanında önemli bir figürdür.

2.2.4. Günümüz eğitim fırsatları ve olanakları

Romanya mesleki eğitim/öğretim (VET) sistemi Türkiye’deki sisteme benzer. Tekstilde
mesleki eğitim meslek yüksekokullarında (3. Seviye), üniversite fakültelerinde (5. Seviye) ve
teknik okullarda (4. Seviye) verilir. Yine de Romanya’da makine üretimi halı üzerine eğitim
öğretimde resmi bir eğitim bulunmamaktadır.
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Tablo 13. Romanya’da eğitim kurumlarının sınıflandırılması
Eğitim
kurumlarının
sınıflandırılması

Eğitim
kurumlarının
sayısı

Tekstil
Mühendisliği
Fakülteleri

5

(4-yıl)

Tekstil Sanat ve
Tekstil Tasarım
Fakülteleri

2

Detaylar

Halı imalat eğitimi

Iasi ( www.tpmi.tuiasi.ro ) Mühendisler
Arad (www.uav.ro)

Öğretmenler

Sibiu(www.ulbsibiu.ro)

Araştırmacılar

Oradea(www.uoradea.ro)
Timisoara
(www.mec.upt.ro)

İşverenler

Bucuresti
(www.unarte.org)

Tekstil tasarımcıları

Cluj Napoca
(www.uad.ro)

Öğretmenler
Araştırmacılar
İşverenler

Lise

26

Eğitimciler
Öğretmenler

Eknik okullar

10

(2 yıl eğitim)

Teknik eleman
Zanaatkar
İşçiler

Meslek
yüksekokulları

14

İşçiler s

Romanya’da mesleklerin ve becerilerin sınıflandırılması için Romanya’da Meslek
Sınıflandırılması (COR, 2015) adı verilen, Uluslararası Meslek Sınıflandırma Standardı (ISCO,
2008) ve Avrupa Ekonomik Aktivite Terminolojileri (NACE, 2010)’ne benzerlik gösteren ulusal
bir sistem bulunmaktadır.
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Tablo 13. Romanya’da tekstil ile ilgili becerilerin sınıflandırılması
COR 2015
731822

Meslek
El yapımı halıda elişi ustaları

Çalışma Seviyesi
Meslek Yüksekokulu
Teknik Okul (2 yıl eğitim)

731816

Dokumacı

Meslek Yüksekokulu

731818

Teknik eleman/Yönetici

Teknik Okul (2 yıl eğitim)
Lise

214920

İplik eğirme/Dokuma Araştırma Mühendisi

Tekstil Mühendisliği, 4-yıl

214108

Tekstil ve Deri’de Profesyonel Mühendislik

Tekstil Mühendisliği, 4-yıl

Tablo 13’te görülebileceği gibi, Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri gibi, Romanya’da
makine üretimi halı imalatı ile ilgili mesleki ifadeler bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu sonuçlar
gösteriyor ki, proje gerekli ve zorunludur.

2.3. İngiltere’nin günümüz durumu
2.3.1. Halı imalat sektörüne genel bakış

İngiltere’de halı sektörü eğitim kurumları ve halı imalat şirketleri sayısı açısından pek
gelişmemiştir. İngiltere’de Halı Endüstrisi’ni temsil eden tek organizasyon Halı Kuruluşu adı
verilen The Carpet Foundation (www.carpetfoundation.com) organizasyonudur.

Aşağıdaki

İngiliz imalatçı firmalar tarafından desteklenmektedir:


Victoria Carpets Ltd (www.victoriacarpets.com)



Brintons Carpets Ltd (www.brintons.co.uk)



Ryalux Ltd (www.ryalux.com)



Westex Carpets Ltd (www.westexcarpets.co.uk)



Cormar Carpets (www.cormarcarpets.co.uk)
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Brockway Carpets Limited (www.brockway.co.uk)



Ulster Carpets (www.ulstercarpets.com)

İngiltere’deki halı endüstrisine ilişkin bilgi edinmek için hem Halı Kuruluşu (Carpet
Foundation) hem de Victoria Halıları (Victoria Carpets) ile iletişime geçilmiştir. İki organizasyon
da bu konuda genel bir istatistiğin bulunmadığını ifade ettiler. Bu nedenle halı imalat sektörünün
günümüz durumlarının incelenmesinde İngiltere’nin durumunu belirten bilgiler bu iki
organizasyondan alınan bilgiler, kişisel bilgiler ve internet kaynakları kullanılarak elde edilmiştir.
İngiliz Şirketleri (British Companies (www.britishcompanies.co.uk/carpets.htm)) adı verilen
bir internet sitesinde 31 adet İngiliz halı imalat firması listelenmiştir. Aşağıdaki, isimleri dünya
çapında kullanılan iki halı imalat yöntemi ile eşanlamlı olduğundan belirgin olarak alıntı
yapılarak ifade edilen, iki İngiliz şirketi ile birlikte bu liste yukarıda listelenmiş olan şirketleri de
içermektedir.


Axminster Carpets Ltd (www.axminster-carpets.co.uk)



Wilton Carpets Ltd (www.wiltoncarpets.co.uk)

İngiltere’de halı imalat endüstrisinde çalışan insanların sayısına dair kolayca ulaşılabilir bir
veri bulunmamaktadır. Statista’ya (http://www.statista.com/statistics/309218/carpets-retailsales-turnover-united-kingdom-uk),

göre, perakende halı satışındaki iş miktarı 2011’de 3.2

milyardan, 2013’te 2.8 milyar İngiliz sterlinine düştü. Bu değer Halı Kuruluşu ( the Carpet
Foundation) tarafından - İngiltere’de imal edilen ve ithal edilen halıları da içererek - 2015’te
yaklaşık

2

milyar

sterlin

olarak

tahmin

edildi.

Yine

Statista’ya

(www.statista.com/statistics/313672/carpets-and-rugs-manufacturing-sales-in-the-unitedkingdom-uk) göre İngiltere’de imal edilmiş halı ve kilimlerin toplam satış değeri 2008-2013
yılları arasında 675 milyondan 738 milyon İngiliz sterline kadar sıralandı. Halı kuruluşu (the
Carpet Foundation) endüstrinin yıllık %2-3 oranında büyüyeceği görüşündedir. Bu tahmin son
düşüşün %30 oranında bir düşüş olacağı tahminini de içerir.
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Perakende halı satışları ve zemin döşeme dağılımı açısından, en büyük iki organizasyon
sırasıyla Carpetright (www.carpetright.co.uk) ve Headlam Group’tur (www.headlam.com). Bu
organizasyonların ekonomik sonuçları İngiltere’nin halı endüstrisi alanında iyi bir belirleyicidir.
2.3.2. Günümüz eğitim fırsat ve imkânları

Eğitim ve öğretim açısından, İngiltere’de hepsi olmasa da tüm şirketler işçilerini şirket
içerisinde eğitime tabi tutarlar. Huddersfield Textile Centre of Excellence halı imalatında ABC
tarafından onaylı Tekstil Tasarım ve İmalatında 3.seviye diplomasına sahip olmak için verilen 7
kredilik bir seçmeli eğitim seti sunmaktadır. ABC İngiltere’de öncü bir ulusal ödül
organizasyonudur. Bunun dışında, halı sektöründe daha yüksek veya önde eğitim veya öğretim
kursları sunan organizasyonların var olup olmadığını bilmiyoruz, fakat yine de bazıları
sundukları çalışma programları içerisinde eğitim veriyor olabilirler. Projenin İngiliz ortağı Media
Innovations, halı imalatında tekstil enstitüsü tarafından onaylı e-öğrenme seti sunar. Bu eğitim
setine katılım abonelik gerektirebilir fakat sonunda bir yeterlilik belgesi verilmemektedir.
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3. İhtiyaç analiz anketi ve sonuçları
Halı imalat sektöründe gayri resmi meslekleri analiz etmek için ve sektör işçilerinin
ihtiyaç duyduğu eğitim/öğretimi açığa çıkarmak için, içinde Türkiye’nin de yer aldığı ortak 3
ülkede bir anket yapıldı. Anketin ilk aşamasında, Türk ortaklar, Gaziantep Üniversitesi, Royal
Halı ve Gaziantep Halı İmalat Çemberi (GHO) sektör yetkilileri ve profesyonellerle yüz yüze
görüşmeler düzenledi. İlk aşamanın amacı halı dokuma sürecinde gayri resmi olarak hangi
bölümlerin var olduğu hakkında kabaca bir fikir sahibi olmaktı. Bu nedenle, ilk aşamadan
toplanan veri, proje üyelerinin sektörün ilerideki ihtiyaçlarını ve mesleki tanımları belirlemek
amacıyla yazılı bir anket düzenlemelerini sağladı. Bu aşamada, anket seçilen 20 halı imalat
şirketinde, farklı bölümlerde teknik eleman olarak çalışan 250 işçiye ulaştırıldı. Anketteki sorular
işçilerin eğitim geçmişinden iş yerlerindeki kendi özel görevlerine göre sıralandı. Bu bölüm
anketin sonuçlarını nicelik olarak özetler ve sonuçlar hakkında kısaca bahseder..
Hangi tür okul mezunusunuz?
İlkokul
Ortaokul
Lise
Meslek Lisesi
Teknik okul (2 yıl eğitim)
Fakülte (4 yıl eğitim)

1
2
3
4
5
6

Şekil 3. Sektördeki teknik elemanların eğitim geçmişleri
Anketteki ilk soru halı dokuma sürecinde sorumlu olarak çalışan teknik elemanın eğitim
geçmişiydi. Cevaplara göre, teknik eleman ve işçilerin çoğu üniversite mezunu değil veya gayri
resmi olarak mesleki eğitim almış. Şekil 3’te teknik elemanın eğitim geçmişi hakkında sorulan
20
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soruların cevapları görüntülenmektedir. Bir okul kurumunda resmi mesleki eğitim alan teknik
elemanlar, tüm elemanların küçük bir kısmını oluştursa da, ikinci soru bu insanların aldıkları
eğitimin türünü anlamaya yönelikti.

Meslek lisesi veya teknik lise mezunu iseniz hangi alan
mezunusunuz?
Mekanik/Makine
Tekstil
El işi
Elektrik/Elektronik/Mekatronik vb
Diğer

1
2
3
4
5

Şekil 4. İşçilerin aldığı mesleki eğitim dalları
Şekil 4’te verilen sonuçlara göre, mezun işçilerin çoğu direkt olarak bir halı imalat
bölümü mezunu değillerdir. Aslında, Türkiye ve diğer ülkelerde resmi bir eğitim/öğretim
olmadığından, bu sonuç şaşırtıcı değildir. Teknik elemanların halı ile ilgili eğitim almamış
olmaları gerçeği, bu insanların mesleklerini en çok şirket ortamında öğrendikleri gerçeğini açığa
çıkarır. Bu durumu analiz etmek için, profesyonellere onların mesleklerini nerede ve nasıl
öğrendikleri sorusu sorulmuştur. Soruların cevapları tahmin edildiği gibidir. Cevap verenlerin
%80’i işlerini çalıştıkları iş yerlerinden öğrendiklerini söylediler. Küçük bir kısmı ise
şirketlerinin, şirket içi eğitim faaliyetleri verdiğini ve bu faaliyetlerin onların mesleklerini
öğrenmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Bu nedenle bir başka gerçek ortaya çıkmış olur: Tıpkı
okullar gibi, şirketler de, şirket içi eğitim gibi resmi eğitim fırsatları eksikliğine sahiptir.
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Mesleği nerden öğrendiniz? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz)
Okul
İşyeri (Deneyimlileri inceleyerek )
İşyeri (Deneme Yanılma )
İşyeri (Şirketin sağladığı dışarıdan alınan bir kurs yardımıyla)
İşyeri (Şirket içi eğitim faaliyetleri yardımıyla)

1
2
3
4
5

Şekil 5. Teknik elemanların işlerini öğrendiği yerler
İşçilerin işlerini çoğunlukla iş yerlerinden öğrenmelerinden dolayı, bir başka soru öne
çıkar: Bir kişinin bu meslekte nitelikli olabilmesi için kaç yıllık bir deneyim gerekmektedir? Bu
cevaplaması zor bir sorudur. Bu nedenle, bir başka benzer soru olarak onlara işyerlerinde kaç
yıldır çalışmakta oldukları soruldu. Şekil 6 bu sorunun cevaplarını göstermektedir.
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Kaç yıldır makine halıcılığı sektöründe çalışıyorsunuz?
1 yıl veya daha az
1-3 yıl
3-5 yıl
5-10 yıl
10 yıl veya daha fazla

1
2
3
4
5

Şekil 6. İşçilerin sahip olduğu deneyim süresi
Şekil 6’ya göre, işçilerin çoğu çalıştıkları yıllar açısından çok büyük deneyimlere
sahiptirler. Cevap verenlerin %60 civarı 5 yıldır çalıştıklarını söylediler. Bu da gösteriyor ki
nitelikli olmak sektörde uzun yıllar çalışmayı gerektiriyor – bu örnekte bu sürenin 5 yıl olduğu
görülüyor. Bu sonuç ayrıca resmi eğitim eksikliğine bağlanabilir çünkü eğitim kişilerin iş
öğrenmeleri için gereken süreyi azaltır. İşçilerin ihtiyaç duyduğu bu geç adaptasyon sürecinin bir
başka nedeni işyerlerindeki eğitim eksikliğidir. Yeni işçiler genellikle işlerini izleyerek,
deneyerek ve deneyimli olanlara sorular sorarak kendi başlarına öğrenmek durumundadırlar.
Sonuç olarak, bu tür bir eğitim yaklaşımı öğrenim süresini uzatır. Bu durumun varlığını
belirlemek için, profesyonellere hiç iş yerlerinde eğitim alıp almadıkları sorusu soruldu.
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Çalıştığınız iş yerinde makine halıcılığı ile ilgili herhangi bir eğitim aldınız
mı? Aldıysanız süresi nedir?
Hiç almadım
1
1 hafta veya daha az
2
1-4 hafta
3
1-3 hafta
4
3 ay veya daha fazla
5

Şekil 7. Çalışanların iş yerlerinde aldıkları eğitim miktarı
Şekil 7’ye göre, işçilerin çoğu, yani yaklaşık %60’ı, iş yerlerinde herhangi bir eğitim
almadılar. Sadece küçük bir bölümü, yani yaklaşık %15’I, iş yerlerinde en az 3 ay süren bir
eğitim aldıklarını söylediler.
İşyerlerinin eğitim/ sertifika merkezi yardımıyla herhangi bir dış eğitim verip
vermedikleri hakkında bir başka soru soruldu. İş yerleri şirket içi eğitim ve uzmanlaşma
faaliyetlerine sahip değillerdir fakat yeni işçilere eğitimi alt taşeronlar sağlayabilirler. Bu soruya
verilen cevaplara göre, işçilerin çoğu iş yeri tarafından finanse edilen bir dış eğitim merkezi
tarafından herhangi bir eğitim almamışlardır. Onların küçük bir kısmı (Yaklaşık %10) iş yerleri
dışında eğitim aldıklarını söylediler. Şekil 8 bu sorunun yanıtlarını göstermektedir.
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İş yeri dışında makine halıcılığı konusunda herhangi bir eğitim
aldınız mı?
Evet
Hayır

1
2

Şekil 8. İşyeri tarafından ödemesi yapılan dış eğitim sonuçları
İşçilerin sadece %10 civarı bir önceki soruyu EVET olarak yanıtlamıştır. Onlara ayrıca ne
kadar sure eğitim aldıkları soruldu. Cevaplar karışıktı fakat %45 oranı ile “9 ay veya daha fazla”
seçeneği ile öne çıkmaktadır. İşçilerin %25 civarı soruyu “1 hafta veya daha az” olarak cevapladı.

25

Meslek Tanımı için İhtiyaç Analiz Anket Raporu
Bir önceki soruya yanıtınız EVET ise, aldığınız bu eğitimin süresi ne
kadardı?
1 hafta veya daha az
1-4 hafta
1-3 ay
3-9 ay
9 ay veya daha fazla

1
2
3
4
5

Şekil 9. İşçilerin aldıkları eğitim süresi
Sektör profesyonelleri ve yürütücüleri ile yüz yüze görüşmeler ve toplantılar düzenleyerek
teknik elemanların çalıştıkları birkaç gayri resmi bölüm belirlendi. Bu bölümler, bir başka deyişle
meslekler, şunlardır: Bobin, Cag ekibi, Cagcı, Telci, Dokuma operatörü ve Ustadır. Şekil 10 teknik
elemanların hangi bahsedilen kategoriden olduklarını göstermektedir.
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Aşağıdaki bölümlerden hangilerinde çalıştınız? (Birden fazla seçim
yapabilirsiniz):
Bobin
Cag ekibi
Cagcı
Telci
Dokuma operatörü
Usta

1
2
3
4
5
6

Şekil 10. Teknik elemanın her mesleki kategorideki payı
Şekil 10 da verilen sonuçlara göre, halı dokuma operatörleri yaklaşık %40 payla halı
dokuma sürecinde yer alan teknik elemanın çoğunluğunu oluşturur. Bu sebeple, bu meslek resmi
eğitim programının ilk mesleği olarak seçilebilir.
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En çok hangi bölümde çalışırken eğitime veya yardıma ihtiyaç duydunuz
veya duyulacağını düşünüyorsunuz? (Birden fazla şık seçebilirsiniz)
Bobin
Cag ekibi
Cagcı
Telci
Dokuma operatörü
Usta
Ustabaşı

1
2
3
4
5
6
7

Şekil 11. En çok eğitim gerektiren meslekler
Bir kurumda yeni bir işçinin ilk aşamada belirli bir görevi bulunmamaktadır. Bunun
yerine onlara en telem görevler verilir ve gelişimlerine göre zamanla işleri değişir. Halı imalat
sürecinde, “bobin” en az eğitim gerektiren iştir. Bu nedenle tüm işçiler, eğer birincil bir
deneyimleri yoksa sarma bölümünde çalışmaya başlarlar. Bu nedenle, anketimizde bulunan
meslekler gerektirdikleri uzmanlık derecelerine göre sıralanmıştır. Bu gerçeği göz önüne alarak,
dokuma makinesi operatörü diğerlerine kıyasen en çok eğitim gerektiren bölümdür. Bunu
açıklığa kavuşturmak için, elemanlara bir soru soruldu ve cevapları şekil 11 de gösterilmektedir.
Beklenildiği gibi, çoğunluğu “dokuma operatörü” olarak seçim yaptı. Fakat “cağcılık” adı verilen
bir başka meslek daha açığa çıktı. Dolayısı ile müfredat ve projede geliştirilecek eğitim araçları
en çok bu meslekler üzerine yoğunlaşmalıdır.
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İşinizle ilgili merak ettiğiniz konularda gerekli dokümanları
(kitap, teknik katalog, CD, DVD veya internet üzerindeki bilgiler)
bulabiliyor musunuz?
Araştırmıyorum/Bulamıyorum
1
Nadiren evet
2
Bazen
3
Sık sık
4
Her zaman
5

Şekil 12. Halı imalatı ile ilgili yazılı kaynakların ulaşılabilirliği
Sorulan soruların ve verilen cevapların bir sonucu olarak, halı imalat sürecinde çalışan
teknik işçiler için bazı eğitimler şarttır. En çok eğitim gerektiren meslek tanımları “Dokuma
operatörlüğü” ve “Bükme işçiliği” olarak belirlendi. Projede öğrenme araçlarını geliştirmeden
önce, halı imalatı meslekleri ile ilgili herhangi bir yazılı kaynağın ulaşılabilir olup olmadığından
emin olmak istedik. Teknik elemanların çoğu yazılı kaynağın bulunmadığı yönünde cevap verdi.
Şekil

12’ye

göre,

kişilerin

yüksek

çoğunluğu

meslekle

ilgili

yazılı

dokümanları

“Araştırmıyorum/Bulamıyorum” şeklinde yanıtladı. Bu sonuç makine halısı imalat sürecinde
resmi yazılı kaynak/eğitim/öğretim ulaşılmazlığı bizim projemizin

iddiasını destekler. Bu

nedenle, projemizin sonucu olarak elde edilecek olan ürünler sektördeki teknik eleman için
faydalı olacaktır. Yine de, biz teknik elemanlara sorular sorarak sonucun doğru olup olmadığını
belirlemek istedik.
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Mesleğinizle ilgili konuları anlatan internet üzerinde ve/veya DVD, CD
içinde videolar ve eğitim dokümanları hazırlanması planlanmaktadır.
Bunların faydalı olacağını düşünüyor musunuz ve ileride inceler misiniz?
Evet
1
Hayır
2

Şekil 13. Teknik elemanın proje ürünlerinin potansiyel etkinliği ile ilgili verdiği cevaplar
Şekil 13 te görüntülendiği gibi işçilerin çoğu bu soruya olumlu cevaplar verdi. %30’u
olumsuz cevap verirken, %70’i projenin faydalı olabileceğini düşündü. Tuhaf olan şu ki,
ürünlerin ücretsiz olmasına rağmen, onlar yine de giriş yapmak istemeyeceklerini söylediler. Bu
sonucun ardındaki sebep, anketin ilk sorusunda verilen gerçektir: İşçilerin çoğu resmi bir eğitim
almadılar ve kitaplar ve el kitapları gibi yasal yazılı kaynakların kullanımından oldukça uzaklar.
Bu nedenle, onlar projenin sonucunun üretilen kitaplar olduğunu düşündüler ve olumsuz yanıt
verdiler. Bu noktayı detaylıca anlamak için, son olarak hangi formattaki öğrenim araçlarının
onlar için faydalı olabileceği soruldu. Cevap tahmin edilebildiği gibiydi. Teknik elemanların çoğu
%40 pay oranı ile videolar gibi görsel tabanlı öğrenim araçlarını tercih ettiler. Kitap ve benzeri
yazılı dokümanları tercih edenlerin oranı yaklaşık olarak %28’di. Şaşırtıcı olarak, e-öğrenme ve
etkileşimli DVD yazılımı tercih eden teknik eleman sayısı tahmin edilenden daha azdı. Yine de,
bu sonuç teknik elemanların e-öğrenme ve benzer diğer yazılımları tam anlamıyla bilmiyor
olmalarıyla bağlantılı olabilir. Şekil 13 bu sorunun cevaplarını göstermektedir.
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Mesleğinizle ilgili öğretici dokümanların hangi formatta olması sizin için
en verimli olacaktır? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)
Kitaplar
1
Etkileşimli DVD programı
2
İnternet (e-öğretim)
3
Videolar (internetsiz versiyonları ve YouTube videoları)
4

Şekil 13. Öğrenme araçlarının formatı hakkında sorulan soruların cevapları
Sonuç olarak, anket bize gösterdi ki, projemizin genel amacı temel olarak doğru. Bu
gerçekler kısaca şunlardır:


Teknik elemanların çoğu resmi meslek eğitiminden yoksundur.



Onlar mesleklerini çoğunlukla iş yerlerinde inceleme ve soru sorma yöntemleriyle
öğrenirler.



Bir makine halısı işçisi için, gerekli nitelikleri kazanmak beş yılı aşkın uzun bir sure alır.



Teknik elemanlar genellikle proje ürünlerinin yararlı olacağını düşünürler.



Öğrenme araçları kitap ya da okuma dokümanlarından ziyade görsel yoldan sunulmalıdır.



“Halı makine operatörlüğü” ve “cağ işçiliği” resmi bir eğitim/öğretim için en çok öne
çıkan mesleklerdir.
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4. Sonuç
Bu rapor halı imalat sektöründe çalışan işçiler için gerekli beceri ve yetenekleri ortaya
çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu sonuca, proje ortaklığı üç ortak ülke arasında bir anket hazırladı
ve sektör profesyonelleri ile yüz yüze görüşme ve toplantılar düzenledi. Sonuç olarak, makine
halı imalatı için resmi eğitim ihtiyacı ve sektörde var olan gayri resmi meslekler gibi bazı önemli
gerçekler açığa çıktı. Analizimiz sonucunda ortaya çıkan meslekler şunlardır:


Halı dokuma makine bakımcısı



Makine halısı dokuma bölümü sorumlusu (mühendis)



Makine halısı dokuma ustabaşı (ustabaşı, teknisyen)



Halı dokuma makine operatörü



Çözgü ustası



Çözgü değişim elemanı



Telci



Cağcı



Cağ ekip üyesi



Bobinci



Vardiya ustası



Makine ustası
Her meslek aynı seviyede eğitim gerektirmez. Bu nedenle biz hangi mesleklerin ne tür

eğitim gerektirdiğini de belirledik. Örneğin, halı dokuma makine bölümünde sorumlu olan kişi
bir mühendis olmalıdır, yani 6.seviye eğitim (mühendislik) mezunu olmalıdır. Belirlenen tüm
meslekler için gerekli seviyeler belirlenmiştir. Dolayısıyla, 2.seviyeden 6.seviyeye kadar
seviyeleri sıraladık. 2.seviye en düşük seviyedir ve genellikle işçi resmi bir eğitim/öğretime
ihtiyaç duymaz. Bu tür işçiler genellikle önkoşulsuz iş e alınırlar ve şirket içerisinde kısa sure
eğitime tabi tutulurlar. 3.seviye için, bu tür işçiler de resmi eğitim almazlar fakat uzman eğitim
kurumları tarafından verilmiş sertifikaları bulunmaktadırlar. Seviyelerin geri kalanı 4 ile 6
arasında olan seviyeler, okuldan alınan resmi eğitim/öğretime ihtiyaç duyarlar. Sırasıyla, bu
seviyeler meslek lisesi, yüksek eğitim meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültesi ile eşleşir.
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Şekil 14. Belirlenen meslekler ve ilişkileri
Şekil 14 te görüldüğü gibi, bazı meslekler diğerlerine tabidir. Örneğin, tüm işçiler halı
dokuma makinesi ustasına tabidir. Usta da halı dokuma makinesinin sorumlusuna tabidir. Yani
makineden sorumlu kişi makinede çalışan tüm işçilerin amiridir. Beklenildiği gibi, bu tür bir
teknik eleman en fazla eğitime sahip olmalıdır.
Analizimiz halı imalat sürecinde teknik elemanın çalıştığı resmi olarak tanımlanmış 12
farklı mesleği ortaya çıkardı. Buna rağmen, bu mesleklerin tümü resmi bir eğitim ve öğretim
müfredatı gerektirmez. Diğer yandan, tüm meslekler için ayrı bir müfredat ve öğrenim içeriği
geliştirmek çok yorucu olurdu. Bu nedenle, anket aşamasında, halı üretim sürecinde hangi
eğitimlerin daha dikkatli eğitim gerektirdiğini ve hangilerinin kritik görevleri olduğunu da
inceledik. Bir önceki bölümde bahsedildiği gibi (Bkz. Bölüm 3), sektör profesyonelleri
gerektirdikleri eğitim miktarına göre 2 mesleğin öne çıktığını düşünürler: Halı Dokuma Makinesi
Operatörlüğü ve Cağ İşçiliği. Bu nedenle proje sonucu bu iki meslek üzerinde duracaktır. Proje
bu iki mesleği resmi olarak görevlerine, yetkilerine ve niteliklerine göre tanımlayacaktır. Bu iki
mesleğin öğrenim içeriği Modüler Eğitim Sistemi ile rekabet edebilir olacaktır.
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