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KALİTE 

Ürün veya hizmetlerin, belirlenen veya istenen 

ihtiyaçları karşılayacak özelliklerde olmasıdır.  

Kalitenin belirlenmesi için gerekli bileşenler 

• Standart üreten kuruluşlar (TSE,ISO EN gibi) 

• Deney laboratuvarları 

• Akreditasyon kuruluşları (TÜRKAK) 

•Kalibrasyon ve metroloji (UME) 

•Endüstriyel üretici  ve satıcıları 

• Müşteriler 

•Muayene kuruluşları 



Kondisyonlama 

Tekstil ürünlerinin kondüsyonlanması ve test  işlemlerinin yapılması için gerekli 

ortam şartları 

Bağıl nem (ISO 139):  

Aynı sıcaklık ve aynı basınçta ortamdaki gerçek su buharı basıncının 

doymuş su buharı basıncına oranı 

Standart test ve analiz ortam koşulları (ISO 139, EN 20139): 

Tekstil ürünleri test öncesinde kondüsyonlanmalıdır (numunenin 

ortamdan nem ve sıcaklık alması veya ortama vermesi). Bunun için ya 24 

saat kondüsyonlanır veya 2 saat aralıklarla numune tartım yapılır. Ağırlık 

değişimi %0,25 ten az olması durumunda numunenin ortam şartları ile 

dengeye geldiğine (kondüsyonlandığına) karar verilir.    



ISO 6741-1: 

Ticari nem 

oranın tespiti
  

Nem Elyaf  cinsi İçerdiği nem oranı 
(%) 

Akrilik 1,5 

Selüloz asetat 6 

Pamuk  8,5 

Keten ve kenevir 12 

Poliamid  4 

İpek  11 

Sisal 12 

Viskoz  11 

Yün 17 

Polietilen teraftalat (PET) 0,4 

Vinil klorit-vinil asetat 0 

Polietilen 0 

Cam  0 

Viniliden klorit  0 

Yün viskon 

Pamuk 

poliamid 

ipek 

asetat 



Nem 

Çap Alan 

Enine şişme Boyuna  
Genleşme (%) 

hacimsel 
Genleşme (%) 



Nem içeriği 

Malzeme tanımı ve karakterizasyonu 

Fiziksel özellikler ( Lif çapı, iplik doğrusal yoğunluğu (numara), 

büküm, iplik düzgünsüzlüğü, doku sıklığı (atkı çözgü veya ilmek 

sıra çubuk sayısı), birim alan ağırlığı (gramaj), kalınlık...) 

Performans özellikeri (mukavemet (kopma, dikiş, patlama), 

uzama, dikiş açılması...)  

Kullanışlılık (snagging, boncuklanma, aşınma...) 

Konfor (hava geçirgenliği, ısı transferi, termal iletkenlik, buhar 

geçirgenliği, su geçirmezlik, ıslanma, su iticilik...) 

Renk haslık özellikleri (tere karşı, ışığa karşı, sürtmeye...) 

Kumaş tutumu (Kawabata system, FAST system, kırışma, sertlik, 

dökümlülük, eğilme uzunluğu ...)  

Tekstil ürün özellikleri 



Kumaş özellikleri şunlara bağlıdır; 

Birim alandaki iplik veya ilmek sayısı, 

Kumaş konstrüksiyonu, 

İpliğin fiziksel özellikleri 

Lif moleküler yapısı ve morfolojisi 

Lifin fiziksel özellikleri 

Fiziksel, 

konfor ve 

performans 

özellikleri 

Boyarmadde türü 

Boyarmadde özellikleri 

Yardımcı kimyasal madde özellikleri 

Boyama proses parametreleri 

Haslık 

özellikleri 

Ön terbiyede kullanılan kimyasal madde ve özellikleri 

Yardımcı kimyasal madde özellikleri 

Ön terbiye proses parametreleri 

Terbiye prosesi kullanılan kimyasal ve özellikleri 

Kimyasal ve fiziksel terbiye proses parametreleri 

Konfor ve 

fonsiyonel 

özellikleri 



Giysinin konfor özellikleri, makro çevrede ısısal ve hissetme 

faktörlerine bağlı olarak vücut ile elbise arasındaki ilişkiden 

etkilenir.  

Hissetme faktörleri 

Basınç  

Kilo  

Emicilik  

Yüzey düzgünlüğü veya 

pürüzlülüğü 

Rijitlik 

İnsan morali 

Diğer giysi ile ilgili olmayan 

etkenler 

Estetik sosyal beklentiler 

Streç 

Yapışma  

Önceki alışkanlıklar 
 

Isısal faktörler 

Giysinin yalıtım özelliği 

Hava geçirgenliği 

Buhar geçrigenliği 

Metabolizmanın çalışma durumu 

Makro çevre  

Nem 

Radyal yolla ısı kaybı veya kazanımı 

Konvensiyon yoluyla ısı kaybı veya kazanımı 

Kondüksiyon yoluyla ısı kaybı veya kazanımı 

Çevreden yayılan ısı 

Mikro çevre 

Giyisinin uyumu (uygunluğu) 

Vücuttan yayılan ısı 

Terleme oranı 

Kan basıncı 
Dış çevredeki ortam değişikliği 

Giysi konfor özellikleri 



Performans testlerinin sınıflandırılması 

Fiziksel testler (mekaniksel deformasyon) 

Fiziksel maddelerin kumaşın performansına etkilerini belirlemek 

için uygulanır 

Kimyasal testler (haslık ve bozunma) 

Kimyasal ve fotokimyasal maddelerin (UV, ışık, gazlar, asit, 

baz, nem, sıcaklık, ağartıcılar kumaşın performansına etkilerini 

belirlemek için uygulanır 

Biyolojik testler(bozunma) 
Mikroorganizmaların ve haşerlerin kumaşın performasına 

etkilerini belirlemek için uygulanır 



Kalite kontrolün yapılma amacı 

1- istenilen ürün özelliklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti 

a. Malzeme seçimi 
a. Lif grubu ve çeşidi  

a. Doğal  
b. Sentetik 

a.konvansiyonel 
b.Yüksek performanslı  

c. Suni 
a.konvansiyonel 
b.Yüksek  
performanslı  

İplik  
üretimi  
için 

Doğal 
lif  

Sentetik 
lif  

Mukavemet  

Statik elektriklenme 

Su iticilik 

Tuşe  

Hacimlilik ve  
yumuşaklık 

Katılık  

Fiyat  

Konfor  

Yanabilirlik  

Şekil alabilirlik 

Isı yalıtımı 

Boncuklanma 
eğilimi 

Doğal 
lif  

Sentetik 
lif  

Nem alma 

Vücutla uyum 

Kalite amacına göre maliyet değişir 



a. Malzeme seçimi 

b. Lif kalitesi  

a. İncelik 

b. uzunluk 

c. Olgunluk 

d. Kısa lif oranı 

e. Neps   

f. Yabancı madde miktarı   

g. Mukavemet    

h. Elastikiyet   

i. Sertlik   

İplik  
üretimi  
için 

Maliyet ve kalite artar  

Lif çeşidine 
 göre değişir. 

İpek 
Yün 
Asetat 
Vizkoz 
Polianmid 
Pamuk 
Sisal 
Rami 
Jut 
Kenevir 
Keten 
UHMWPE 
Poliaramid 
Cam 
karbon 

Cam 
Karbon 
Poliaramid 
UHMWPE 
Poliamid 
Rami 
Kenevir 
Keten 
Vizkoz 
akrilik 
Jut 
İpek 
Pamuk 
Asetat 
Yün 

Mukavemet 



İplik  
üretimi  
için 

a. Malzeme seçimi 
b. Lif kalitesi  

j. Bozunmaya sebep olan etkenlere dayanım 
k. kesit şekli  
l. ısıl yalıtımı 
m. yüzey özellikleri 
n. kıvrım durumu  
o. renk  
p. parlaklık  
q. Statik elektrik yüklenmesi 
r. yanama hızı 
s. nem alma karakteri  
t. boyanma davranışı 
u. Pulcuk inceliği 

kullanım amacına göre 
değişen  özellikler; 
Konfor, 
Uzu süreli kullanım, 
Nem kontrolü, 
Koruyuculuk, 
Görünüm özellikleri vs 

Maliyet ve kalite artar  



Kalite kontrolün yapılma amacı 

1- istenilen ürün özelliklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti 

a. Malzeme seçimi 

c. İplik kalitesi  

a. büküm miktarı ve yönü 

b. iplik düzgünsüzlüğü  

c. neps  

d. Kısa lif oranı 

e. içerdiği lif çeşit sayısı-kesik elyaf  

f. sertlik  

g. mukavemet  

h. elastikiyeti 

Kumaş  
üretimi  
için 

Maliyet ve kalite artar  

kullanım amacına göre 
değişen  özellikler; 



Kumaş  
üretimi  
için 

a. Malzeme seçimi 

c. İplik kalitesi  

i. doğrusal yoğunluğu  

j. kat sayısı  

k. bi-komponent olma durumu-filament 

a. teksture derecesi  

b. punta durumu  

i. tüylülük durumu  

j. sürtünme davranışı 

k.  hacimliliği  

l. ısıl davranışı 

m. yalıtım özelliği 

 

kullanım amacına göre 
değişen  özellikler; 

Maliyet ve kalite artar  



İplik eğirme metoduna göre lif özelliklerinin önem derecesi 

Önem 
sırası 

Ring eğirme OE eğirme Hava-jetli 
eğirme 

OE sürtünmeli 
eğirme 

1 Uzunluk 
benzerliği 

mukavemet incelik sürtünme 

2 Mukavemet 
benzerliği 

incelik uzunluk mukavemet 

3 incelik uzunluk mukavemet incelik 

4 temizlik temizlik Uzunluk benzerliği 
 

5 sürtünme temizlik 



Kalite kontrolün yapılma amacı 
1- istenilen ürün özelliklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti 

a. Malzeme seçimi 

d. Boyarmadde tipi ve haslık performansı 

e. Apre malzemesi kullanımı, çeşidi ve kalitesi  

f. Kaplama veya laminasyon malzeme kullanımı, çeşidi ve 

kalitesi 

 

Kumaş 
ve  
iplik   
üretimi  
için Maliyet ve kalite artar  



Kalite kontrolün yapılma amacı 
1- istenilen ürün özelliklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti 

b. Üretim metodunun seçimi 

a. Filament iplik  

a. Tekture 

b. Bükümlü 

b. Kesik elyaf iplik 

a. Ring 

a.Karde 

b.penye 

b. OE 

c. Hava jetli 

d. Sürtünmeli 

e. Strayhgarn 

f. Kamgarn  

kullanım amacına göre 
değişen  özellikler; 

Maliyet ve kalite artar  



Kalite kontrolün yapılma amacı 

1- istenilen ürün özelliklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti 

b. Üretim metodunun seçimi 

c. Doku oluşturma 

a. Doku oluşturma tekniği 

b. Kullanılan makine tipi 

c. Doku yapısı 

d. Doku sıklığı 

e. Kumaş eni 

f. Çift-tek kat olma durumu 

g. Kalınlık  

kullanım amacına 
göre değişen  
özellikler; 

Maliyet ve kalite artar  



Kalite kontrolün yapılma amacı 

1- istenilen ürün özelliklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti 

b. Üretim metodunun seçimi 

d. Renklendirme metodu 

a. Masterbatch 

b. Bobin boyama 

c. Çile boyama 

d. Kumaş boyama ve baskı 

e. Kaplama ve laminasyon metodu 

kullanım amacına 
göre değişen  
özellikler; 

Maliyet ve kalite artar  



Kalite kontrolün yapılma amacı 

1- istenilen ürün özelliklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti 

c. Malzeme kombinasyon çeşidinin seçimi 
a. Pamuk-PET ve PA 
b. Pamuk-Pet-kaşmir yünü 
c. Pamuk-keten 
d. Pamuk-viskon 
e. Yün-kaşmir yünü 
f. Yün-ipek 
g. Yün-PET veya PA 
h. Yün-akrilik (normal, high bulk veya modakrilik) 
i. …+ elastan 
j. Yüksek performanslı lif karışımı (meta aramid, karbon, 

yanması geciktirilmiş modakrilik, PEEK, PTFE, PI, PS 
k. Antistatik lif karışımı 

 
d. Malzeme karışım oranlarının belirlenmesi 
 

kullanım amacına 
göre değişen  
özellikler; 



Kalite kontrolün yapılma amacı 
Tekstil ürün alımlarına esas teşkil edecek olan 

şartnamede bulunması gereken maddeler  
a. Şartnamenin ismi ve yürürlük tarihi 
b. Tanımlar 
c. Numune alma yöntemi ve yığından alınacak numune sayısı 
d. Her bir ölçülecek olan parametre için limit aralığı (± , en az veya 

en fazla) 
e. Test metodu, yoksa test şartları 
f. Ürünün performans özelliklerine yönelik testler 
g. Gerekli ise fiziksel özelliklerine yönelik testler 
h. Haslık özelliklerine yönelik testler 
i. Üründen beklenen fonksiyonel özelliğin ölçümüne yönelik 

testler 
j. Ürünün lif kompozisyonu ve oranı 
k. Yumuşaklık, tutum gibi sübjektif değerlendirilecek özellikleri 

ilgilendiren fiziksel özelliklerin ölçümüne yönelik testler 


