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Yeni YÖK olarak üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu 

niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve 

istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ile 

çalışmalarımız devam etmektedir.  

Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası 

rekabet gücünün arttırılmasında öncü sektörlerimiz arasında yer almaktadır.  

Ekonomik rekabette önemli rol oynayan tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri geçen yıl 

yaklaşık 28 milyar dolar ihracat gelirine sahip olmuştur ve toplam istihdam içindeki 

payları da ortalama % 5,8’dir.  

“Yükseköğretimden endüstriye nitelikli işgücü kazandırmak” ve “üniversite-sanayi 

işbirliği” misyonumuz kapsamında YÖK ve Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim 

İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil 

Sanayii İşverenleri Sendikası arasında sektörün ihtiyaç duyduğu mühendisler 

yetiştirebilmek amacıyla protokol imzalanmıştır.  

Böylelikle, ülkemize tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerine hem bilgi ve beceri düzeyi 

yüksek mühendisler kazandırılacak hem de üniversitelerin sektör ile iş birlikleri 

geliştirilebilecektir. 

 

Tekstil ve Deri Mühendisliği Öğrencilerine Eğitim Süreleri Boyunca Her Yıl Asgari 

Ücret Tutarında Eğitim Bursu 

YÖK ile Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri 

Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 

yapılan protokol kapsamında;  

- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren aşağıdaki şartlara haiz bütün 

öğrencilere,  

- ilk 5 tercihinden en az birisinin Tekstil Mühendisliği veya Deri Mühendisliği olması 

şartıyla, 

 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına göre; 

 İlk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar 

(1.828 ₺), 



 Tekstil Mühendisliğine 20-50 bin ve Deri Mühendisliğine 20-60 bin arasında 

yerleşen öğrencilere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 

%70’i kadar (1.280 ₺)    

 Tekstil Mühendisliğine 50-80 bin ve Deri Mühendisliği için 60-100 bin 

arasında yerleşen öğrencilere asgari geçim indirimi hariç asgari ücret 

tutarının %50’si kadar (914 ₺) 

 

yılda 9 ay olmak üzere, “Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları 

Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii 

İşverenleri Sendikası” tarafından eğitim bursu verilecektir. 

 

Başarıyı Önceleyen Eğitim Bursu 

Öğrencilerin eğitim burslarından eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her 

yarıyıl 4 üzerinden en az 2.5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalaması ile 

eğitimlerini sürdürmeleri gerekmektedir. 

 

İş ve İstihdam Garantili Eğitim Bursu 

Eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri 

halinde “Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri 

Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası”  

tarafından tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl iş 

garantisi verilecektir. 

 

Öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla “işyeri eğitiminin 

artırılması ve staj eğitimlerinin geliştirilmesi” hususlarında da sektör temsilcileri ile 

işbirliği içinde çalışmalar önümüzdeki süreçte de devam edecektir. 


