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Türk tekstil sektörüne ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan İstanbul  Tek-
stil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet 
Öksüz, pandemi ile küresel marka 
satın alma fırsatlarının belirgin hale 
geldiğini ifade etti.

Tekstil sektöründe COVID-19 sal-
gını sebebiyle birçok global mar-
kanın yaşadığı finansal sorunların, 
el değiştirme ve ortaklık fırsatlarını 
beraberinde getirdiğine dikkat çeken 
Öksüz, sektörde yaşanan bu hareketlil-
iğin Türk tekstil sektörü için fırsat old-
uğunu söyledi.
Türkiye tekstil sektörünün küresel 

ölçekte kendini ispatlamış çok değer-
li firmalarının bulunduğuna vurgu-
layan Öksüz, “Ancak sürdürülebilir 
ihracat hedeflerimiz çerçevesinde bu 
sayıyı artırmamız gerekiyor. Türk 
tekstil sektörünün uluslararası fir-
ma satın alımları, ortaklıklar ve yeni 
yatırımlara yönelik girişimci ruhu çok 
kuvvetli. Global markaların ve tekstil 
tesislerinin yaşadığı finansal sorunlar, 
pandemi dönemini fırsata çevirmek 
isteyen Türk tekstilcileri için önem-
li olanaklar sunuyor. Sektörümüzün 
küresel büyüklüğü, köklü dinamikleri 
ve uluslararası kredibilitesi, firma-
larımızın şirket evlilikleri/marka satın 
alma süreçleri adına kolaylaştırıcı un-
surlar olacaktır.” şeklinde konuştu.

“Firmaların bu dönemde arayışa 
geçmesi bekleniyor”
Global bir marka yaratmanın uzun 
süren ve maliyetli bir süreç olduğunu 
belirten Öksüz, “Pandemi nedeniyle 
küresel ölçekte birçok tekstil firması 
şu anda zorlu ekonomik koşullarla 
baş etmeye çalışıyor. Zorluklarla tek 
başına mücadele edemeyen firmaların 
ise bu dönemde el değiştirmesi ya da 
güç birliği yapmak için arayışa geçmesi 
bekleniyor.” değerlendirmesini yaptı.
Şu anda birçok firmanın seçenek 
olarak ortaya çıkmaya başladığını ak-
taran Öksüz, şu bilgileri verdi: “Bu 

dönemde küresel tekstil işletmelerinin 
uygun şartlarda alınabilmesi ve dünya 
çapında bilinen bir global markaya 
sahip olma sürecinin bu şekilde 
kısaltılabilmesi mümkün. Tekstil sek-
törümüz özellikle teknik tekstillerde 
son on yılda çok önemli yol kat etti. 
2020 yılında 2,7 milyar dolar 
değerinde teknik tekstil ihracatıy-
la Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık, 
2021 yılında ise hedefimiz 3 milyar 
doları aşmak. Tekstil sektörümüzün 
toplamında ise 11 milyar dolarlık ihra-
cata ulaşmayı hedefliyoruz. 
Teknik tekstil sektöründe uluslar-
arası firmalar ile gerçekleştirilecek 
ortaklıklar ve satın almalar; teknik 
tekstil sektörümüzün çok kısa süre-
de 5 milyar dolarlara, toplam tekstil 
sektörümüzün ise 15 milyar dolar-
lara ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca 
gerçekleştirdiğiniz ortaklık veya satın 
alma sadece fiziki yatırımızı genişlet-
mekle kalmayacak; aynı zamanda sek-
törümüze büyük bir know-how trans-
feri sağlayacaktır.”

“Dağıtım kanallarında aktif şekilde 
var olma fırsatı bulacağız”
Küresel ölçekte gerçekleştirilen satın 
alımların ve ortaklıkların ihracatçılar 
açısından pazara giriş avantajı su-
nacağını belirten Öksüz, “Hedef 
pazarlarımızdaki firmaların bir kısmı 
finansal sıkıntılar ile karşı karşıya. 
Devletimizin öncülüğünde birkaç 
firma bir araya gelerek bu firmaların 
satın almalarını gerçekleştirebiliriz. 
Burada en temel konu kolektif 
hareket etmekten geçiyor.” değer-
lendirmesini yaptı.
“Ticaret Bakanlığı’mızın oluştura-
cağı bir teşvik mekanizmasına ve yol 
göstericiliğine ihtiyaç duyuyoruz” if-
adesini kullanan Ahmet Öksüz, “Bunu 
başarabilirsek hedef pazarlarımıza gi-
rişte avantaj elde edebileceğimiz gibi, 
hedef pazarlardaki dağıtım kanalların-
da aktif şekilde var olma fırsatı bula-
cağız. Böylece sürdürülebilir ihracat 
artışımıza katkı sağlayarak Türk tek-
stil sektörünün algısını çok daha yu-
karılara çıkarmış olacağız. 
ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, İs-
panya gibi hedef pazarlarımız için bu 
fırsatlar mümkün.” yorumunda bu-
lundu.

Hedef pazarlarındaki 
firmalardan bir kısmının 
finansal sıkıntılarla karşı 
karşıya olduğunu söyleyen 
İTHİB Başkanı Ahmet 
Öksüz, “Devletimizin 
öncülüğünde birkaç firma 
bir araya gelerek bu fir-
maların satın almalarını 
gerçekleştirebiliriz. Burada 
en temel konu kolektif 
hareket etmekten geçiyor.” 
ifadelerini kullandı.
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Kimya sektörünün Nisan ayı ihra-
cat rakamlarını değerlendiren 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve        
Mamulleri İhracatçıları Birliği 

(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Adil Pelister, “Sektörümüzün 
ihracat performansı artmaya devam 
ediyor. Mart ayından sonra Nisan 
ayında da aylık bazda ihracat 
rekorumuzu kırdık. Türkiye’nin en 
çok ihracat yapan ikinci sektörü ol-
maya devam ediyoruz. Üst üste iki 
aydır rekor kırarak büyük bir başa-
rı gösteren ihracatçılarımızı tebrik 
ediyorum. Nisan ayında yaptığımız 
2,16 milyar dolarlık ihracat ile 4 ay-
lık ihracat rakamımız 7,47 milyar 
dolara ulaştı. 
İhracatımız geçen yıl Ocak-Nisan 
dönemine kıyasla yüzde 25 arttı. 
Bu artıştan memnun olmakla bir-
likte devam eden lojistik ve tedarik 
sorunlarımızın çözüme kavuşması 
ile ihracatımızın daha da artacağını 
umuyoruz. Diğer yandan pandemi 
ile mücadele kapsamında alınan 
tam kapanma önlemi dolayısıyla 
sanayicilerimizin sorumluluğu daha 
da artmış oldu. Bu süreçte üretici ve 
ihracatçı firmalarımız hammadde 
fiyatlarının yüksekliğinden dolayı 
ek sermayeye ihtiyaç duyabiliyorlar. 
Firmalarımıza uygun kredi faizleri 

ile finansa ulaşmada kolaylık sağlan-
ması, kredi ödemelerinin ve borçla-
rının ertelenmesi, GEKAP 
beyanname süresinin uzatılması 
veya ertelenmesi gibi destekler su-
nulması büyük önem taşıyor. Devle-
timizin iş dünyasına katkısı özellikle 
pandemi sürecinde çok daha önemli 
hale geliyor. İnşallah bu süreci hep 
birlikte dikkat ederek, kamu ve iş 
dünyası ortak özveriyle çalışarak at-
latacağız” dedi.
 Nisan ayında en fazla ihracat ya-
pılan ülke Hollanda oldu

 Hollanda, Nisan ayında en çok ih-
racat yapılan ülke oldu. Nisan ayın-
da Hollanda’yı takip eden ilk onda 
yer alan diğer ülkeler ise Almanya, 
İtalya, Irak, Belçika, ABD, İngilte-
re, Lübnan, Yunanistan ve İspanya 
oldu. Nisan ayında ilk 10 ülke ara-
sında en çok artış yüzde 958,45 ile 
Lübnan’da oldu.
 Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 
2021 yılı Nisan ayında 130 milyon 
923 bin dolar olarak gerçekleşti. 
Geçen yıl aynı döneme kıyasla 
yüzde 122,15 arttı.

Adil PELİSTER
(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 

 İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliğfi şşş ğ tttt (İKMİB) 
verilerine göre, kimya sektörü 
ihracatı bu yıl Nisan ayında 
yaklaşık yüzde 70 artışla 2,16 
milyar dolar oldu. Sektör 
Nisan ayında gerçekleştirdiği 
ihracat ile aylık bazda yeni bir 
rekora imza attı. Sektörün ilk 
dört aylık ihracatı ise yüzde 
25 artışla 7,47 milyar dolara 
ulaştı.
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Nisan ayında Hollanda’ya en çok 
“mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, 
“anorganik kimyasallar” ve “uçucu 
yağlar, kozmetikler ve sabun” ihraç 
edildi.  
 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 
en çok kimya ihracatı yapılan ülke-
ler ise sırasıyla Almanya, İtalya, Irak, 
ABD, Hollanda, Belçika, Yunanis-
tan, İspanya, İngiltere ve Lübnan 
olarak ilk onda yer aldı.

 Nisan ayında en çok “plastikler 
ve mamulleri” ihracatı gerçekleş-
tirildi

 Nisan ayında kimyevi maddeler ve 
mamulleri ürün gruplarında plas-
tikler ve mamulleri ihracatı, 768 
milyon 439 bin dolarla kimya ih-
racatında ilk sırada yer aldı. İkinci 
sırada 467 milyon 830 bin dolarlık 
ihracatla mineral yakıtlar, mine-
ral yağlar ve ürünler yer alırken, 
anorganik kimyasallar ihracatı 174 
milyon 500 bin dolarla üçüncü sı-
rada yer aldı. ‘Anorganik kimyasal-
lar’ı takiben ilk onda yer alan diğer 
sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, 
‘eczacılık ürünleri’, ‘uçucu yağlar, 
kozmetikler ve sabun’, ‘boya, ver-
nik, mürekkep ve müstahzarları’, 

‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘orga-
nik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstah-
zarları’ oldu. 

Nisan ayında alt sektörlerde en çok 
ihracat artışı yüzde 169,99 ile or-
ganik kimyasallar, yüzde 157,35 ile 
mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünler ile yüzde 141,70 ile kauçuk, 
kauçuk eşya sektöründe gerçekleşti.

Covid-19 ürünlerinde Nisan ayın-
da en çok tanı kitleri ihraç edildi

 
Kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektöründe yer alan dezenfektan, 
kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri 
olmak üzere Covid-19 ürünleri ih-
racatı Nisan ayında geçen sene aynı 
aya kıyasla yüzde 68,72 azalarak 
32,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 Bu yıl Nisan ayında ihracatı yapılan 
Covid-19 ürünlerinde, tanı kitleri 
ihracatı yüzde 0,76 azalışla 17 mil-
yon 874 bin dolar ile ilk sırada yer 
alırken, dezenfektan ihracatı yüz-
de 89,19 azalışla 7 milyon 815 bin 
dolar ile ikinci, sabun ihracatı yüz-
de 56,93 azalışla 3 milyon 839 bin 
dolar ile üçüncü, ilaç ihracatı yüzde 
80,20 artışla 1 milyon 931 bin do-
lar ile dördüncü ve kolonya ihracatı 
yüzde 70,47 azalışla 1 milyon 301 
bin dolar ile beşinci sırada yer aldı.

 Nisan ayında tanı kitleri ihracatın-
da ilk üçte yer alan ülkeler Almanya, 
Libya ve Sırbistan olurken, dezen-
fektan ihracatında Libya, Hollanda 
ve ABD, sabun ihracatında Irak, 
İsrail ve Libya, ilaç ihracatında Al-
manya, ABD ve Bulgaristan, kolon-
ya ihracatında ise Almanya, Hollan-
da ve Hong Kong ilk üçte yer aldı.
 Bu yıl Ocak-Nisan döneminde ise 
kimyevi maddeler ve mamulleri sek-
töründe Covid-19 ürünleri ihracatı 
yüzde 31,94 azalarak 106 milyon 
825 bin dolar olarak gerçekleşti. 
İlk dört aylık dönemde 54 milyon 
dolar ile en fazla tanı kitleri ihracatı 
yapıldı.
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TGSD Müşterek Başkanı Ramazan 
Kaya, üreticilerle alıcı firmalar ve 
markalar arasında ödeme ve teslimat 
gibi konularda var olan sorunların 
pandemi sürecinde iyice belirginleş-
tiğine dikkat çekti. Dengenin daha 
fazla bozulmasını engellemek ve üre-
tici firmaların güçlerini birleştirmek 
için Asya Üretici Dernekler Ağı Star 
Network’ün bir girişim başlattığını 
bildiren Ramazan Kaya, şunları söy-
ledi: 
“Girişimin birinci önceliği tedarik-
çilerin dayanışmasını güçlendirmek 
olmakla birlikte başka stratejik he-
defleri de var. 12 Ocak’ta temelleri 
atılan girişim, aynı zamanda hazır 
giyim ve ayakkabı endüstrilerinde 
arz talep dengesini sağlamayı, teda-
rik zincirini güçlendirmeyi, israfı 
azaltarak kârlılığı arttırmayı öngören 
çalışmalar planlıyor. 

Uluslararası Hazır Giyim Federas-
yonu (IAF), Alman Hükümeti’nin 
desteğiyle yürütülen Alman Kal-
kınma İş birliği (GIZ) Fabric Pro-
jesi ve Better Buying Enstitüsü’nün 
çalışmalara dahil olması, girişimin 
önemini daha da arttırıyor. Markalar 
ve alıcılarla benzer sorunları yaşayan 
Tük hazır giyim endüstrisinin tem-
silcilerinin de bu iş birliğine katıl-
ması gerektiği inancıyla Şubat ayın-
da girişimde yerimiz aldık. STAR 
Network ve IAF üyelerinin yanı sıra 
Çin, Vietnam, Bangladeş, Pakistan, 
Kamboçya ve Myanmar, Endonezya 

ve Fas’ın temsil edildiği girişim, 
dünya hazır giyim ihracatının yüzde 
60’ından fazlasına imza atan üreti-
cilerin dayanışmasına dönüştü. Bu 
dayanışma üreticilerin markalara ve 
alıcılara karşı hem daha güçlü pozis-
yonda yer almalarına hem de deği-
şimi yönlendirme ve yönetmelerine 
imkan sağlayacak. Tedarikçi ülkeler 
arasındaki mevcut şiddetli rekabetin 
iş birliğine bir engel oluşturmayaca-
ğına inanıyorum.”  

TGSD Müşterek Başkanı Dikmen: 
Masaya Oturulmadan Önce ‘Kırmızı 
Çizgiler’ Belirlenecek TGSD Müşte-
rek Başkanı Sanem Dikmen ise giri-
şimde yer alan paydaşların ödeme ve 
teslimat uygulamaları, planlama ve 
bilgi alışverişi gibi konularda ‘kırmızı 
çizgileri’ belirlemek üzere 5 ayrı çalış-
ma grubu oluşturulduğunu bildirdi. 
Çalışma gruplarının Mart ayı içinde 
raporlarını tamamladığını belirten 
Dikmen, “Elde edilecek çıktılara bağ-
lı olarak, ikinci aşamada sektördeki 
yaygınlaşma yönlendirilecek. Üretici-
ler ve dernekler ortak gereksinim ve 
önerilerini tek ses haline getirdikten 
sonra markalar, alıcılar ve diğer pay-
daşlarla tartışma masasına oturula-
cak.” diye konuştu.

Sanem Dikmen, mevcut katılımcıla-
rın yanı sıra pek çok endüstri kurulu-
şunun da destek verdiğini ve ilerleyen 
süreçte katılımcıların artmasının bek-
lendiğini sözlerine ekledi.

Yeni oluşumun arz talep dengesini 
sağlamayı, tedarik zincirini 

güçlendirmeyi, israfı azaltarak kârlılığı 
arttırmayı öngördüğünü bildiren 

TGSD Müşterek Başkanı 
Ramazan KAYA

TGSD Müşterek Başkanı Ramazan 
Kaya, STAR Network ve 
Türkiye’nin de yönetiminde yer aldı-
ğı IAF üyelerinin yanı sıra Çin, Viet-
nam, Bangladeş, Pakistan, Kamboçya 
ve Myanmar, Endonezya ve Fas’ın 
temsil edildiği girişimin dünya hazır 
giyim ihracatının yüzde 60’ından faz-
lasına imza atan üreticilerin dayanış-
masına dönüştüğünü söyledi. Kaya, 
“Bu dayanışma üreticilerin markalara 
ve alıcılara karşı hem daha güçlü po-
zisyonda yer almalarına hem de deği-
şimi yönlendirme ve yönetmelerine 
imkan sağlayacak” dedi. 

Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 
60’ına imza atan üreticiler, pandemi 
sürecinde daha da bozulan ödeme 
ve teslimat koşullarının iyileştirilme-
si için güç birliği yapma kararı aldı. 
Asya Üretici Dernekleri Ağı Star 
Network’ün öncülüğünde başlatılan 
‘İmalatçı Ödeme ve Teslimat Koşulla-
rı’ adlı girişimde Türk hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörünü Türkiye Gi-
yim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve 
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) temsil 
ediyor.  
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Blok Moda’yı daha yakından tanı-
yabilir miyiz?

Murat Çalık; “Blok Moda 3 ortaklı 
bir firma olup  20 yılı aşkın tecrübesi,  
geniş müşteri yelpazesi  ile sektörün 
önde gelen imalatçı/ihracatçıları 
arasında yer almaktadır.  Esenyurt’ta 
bulunan 6.000 metrekarelik alanda 
180 kişi istihdam ediyoruz.  Ayrı-
ca Edirne’nin Havza ilçesindeki 
şubemizde de ise  70 kişi çalışmak-
tadır. Yaptığımız teknolojik yatırım-
larımız, uzman üretim kadromuz ve 
aylık minimum 200.000 parça 
kapasitemiz ile Avrupa’nın saygın 
perakendeci, toptancı ve mağaza 
zincirlerine sevkiyat yapıyoruz” dedi. 

Çalık; “Üretimde yüksek kali-
te standartlarına verdiğimiz önem 
kadar, yoğun araştırma-geliştirme 
faaliyetlerimiz, geliştirdiğimiz örme 
kumaş alternatifleri ve modada-

ki gelişmeleri yakından takip eden 
tasarım ekibimizin hazırladığı çok 
çeşitli ürün ve koleksiyonlarımız ile 
fark yaratmaktayız. Müşterilerimizin 
ihtiyaç ve taleplerini derinlemesine 
bilen deneyimli müşteri ilişkile-
ri ekibimiz, koleksiyon ve numune 
aşamasından, imalat hazırlık ve 
süreçlerinin takibinden, kalite kon-
trol ve sevkiyata kadar her aşamada 
yakın iletişim ile doğrudan hizmet 
vermektedir” dedi.

Dijitalleşme adımları ve Prosoft 
VR ortaklığı Blok Moda’ya neler 
kattı? 
Ergin Aydın; “ Biz  Blok Moda 
olarak dijitalleşmeye  7 sene önce 
başladık. Türkiye’nin ilk dijitalleşen 
şirketlerinden biriyiz diyebilirim. Bu 
ne demek ürünlerimizi sanal ortam-
da üretip müşterilere hiçbir gerçek 
ürün üretmeden gösterecek teknolo-
jiler üzerinde çalışıyoruz. Herkesten 

BLOK MODA
Murat ÇALIK/Yön. K. BaşkanıErgin Aydın Blok Moda Yön. K. Üyesi /TİHCAD Dernek Başkanı

Blok Moda  ve Prosoft VR fir-
malarının ortağı, aynı zamanda  
Tekstil İhracatçıları ve Çalışan-
ları Derneği (TİHCAD) Genel 
Başkanı  Ergin AYDIN  ile 
bir önceki  sayımızda  TİH-
CAD’ın kuruluşu, çalışmaları 
ve projeleri hakkında bir söyleşi 
gerçekleştirmiştik. 

Bu sayımızda BLOK Moda’nın  
sektöre getirmiş olduğu yeni 
bir soluk olan  “Teknolojinin  
Tekstil, Hazır Giyim ve Moda 
sektörüne entegrasyonu  ve di-
jitalleşme”  konusunda  firma 
ortağı Ergin AYDIN  ve  Yön. 
Krl. Başkanı  Murat ÇALIK  ile  
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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farklı olarak Prosoft VR’la kendi ek-
ibimizle yazılımlarımızı yapıyoruz” 
dedi. Geldiğimiz noktayı anlatayım; 
“VR gözlüğünü takıp, gözlüğün 
içinden tüm modelleri gösterip, 
renk değiştirip, kumaşa dokunarak 
hareket verebilecek sistemler kuruy-
oruz. Bu gerçekten dünya çapında 
bir projedir. Şu anda bunları yurt 
dışıyla görüşüyoruz. Bu çalışmaları 
ayrıca tüm  sektöre kazandırmak is-
tiyoruz” dedi. 
Ergin; “Gerçekte henüz yapıl-
mamış olan kumaşların, giysilerin; 
gerçek parametreleriyle bilgisayara 
yükleyerek, bir ürünü üretmeden 
önce görmeyi, gereksiz deneme 
ürün yapılmasının önüne geçilme-
sini sağlayan dijitalleşme ve sanal 
gerçeklik; tekstil sektöründeki adını 
henüz yavaş yavaş duyurmaya de-
vam ederken, üreticiler ve markalar 
için uygulanabilecek sürdürülebil-
ir iş modelleri olarak yeni kapılar 
açılabileceğini göstererek teşvik edi-
yor ve gelecek adına umut vaadecek 
bir ışık yakıyor. Bunun cevabını 
öğrenmek için sanal gerçeklik yol-
culuğuna çıkıyoruz. Taktığınız VR 
gözlük aslında henüz dikilmemiş 
olsa da, ürünü size 3 boyutlu olarak 
giydirilmiş biçimde gösteriyor” dedi.

Ergin;  “Sanal gerçeklik, 3 boyutlu 
teknoloji ile dijital ortamdaki avatar 
üzerinde %100 benzerlikle göster-
ecek biçimde giydirilerek, ürünün 
yapılması için gereken zaman kay-
bını önlüyor ve ekonomik tasarruf 
sağlıyor. En önemlisi daha fazla 
ürün yapılmasına gerek kalmadan, 
daha fazla karbon salımı yaratmaya 
gerek olmadan, dünyanın daha çok 
kirlenmesinin önüne geçilmiş oluy-
or” dedi.

Ergin; “Türkiye’de bu konudaki 
gelişmeleri inceleyecek olursak; di-
jitalleşme ve sanal gerçeklik uygu-
lamalarına öncülük eden Blok 
Moda’nın bu konuda dikkat çeken 
çalışmaları bulunduğunu söyleye-
biliriz. Koleksiyonlar VR gözlüğünü 
ile incelenebiliyor ve siparişler %100 

geri dönüştürülmüş ipliklerle ver-
ilebiliyor. Tekstilde sürdürülebilir 
üretimin ilk aşaması olan tasarımda; 
dijital kumaşlar, modelleme ve 3D 
dikiş sağlayarak sanal ortam podyu-
munda veya sanal olarak yaratılmış 
showroomda modellerin görülerek 
seçiminin yapılması sağlanıyor.

Tekstil, Hazır Giyim ve  Moda 
Sektörü, yetişmiş personel ve istih-
dam konularında sıkıntı yaşıyor 
mu? Sektörde kayıt dışı çalışanla-
rın çok olduğu söyleniyor. Bunun 
önüne nasıl geçebiliriz?  Sizin bu 
konuda öneri veya tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Ergin; “Bizler bu noktada da insan-
ların mutlaka eğitim alarak bilinçlen-
mesi gerektiğini düşünüyoruz. Tür-
kiye’deki üniversite enflasyonuna da 
değinmeden geçemeyeceğim. Artık 
eskisi gibi değil şimdi herkes üniver-
site mezunu. Kendi şirketime 30 
yaşın altında mavi yaka bulmakta 
zorlanıyorum. Üniversite mezunu 
genç kardeşimizde mavi yaka çalış-
mak yerine beyaz yaka olarak çalış-
mak istiyor ama o kadar beyaz yaka 
personele ihtiyacımız yok. Türki-
ye’nin aslında daha fazla mavi yakaya 
ihtiyacı var. Bu derhal çözülmesi ge-
reken kompleks bir durum. Mavi 
yaka işin kolayına kaçarak güvenlik 

görevlisi olmayı ya da hizmet sek-
töründe çalışmayı tercih ediyor. 
Bu sorun çözüldüğü takdirde 
sürdürülebilirlik sorunumuz büyük 
oranda ortadan kalkıyor. Bunun 
çözümü noktasında da meslek lisel-
erimiz devreye giriyor. Meslek lisel-
erinin, özellikle devlet desteğiyle bu 
problemlere yönelik çalışmalar ve 
çeşitli teşviklerle tekrar canlandırıl-
ması gerekiyor. Kayıt dışılığa gelince 
de, bizler ihracat yapan, uluslararası 
büyüklükteki firmalarla çalıştığımız 
için birçok denetime tabi oluyoruz. 
Bu denetimlerin en önemli konu-
larından birisi de kayıt dışı istih-
dam olmaması gerektiğidir. Bizim 
üyelerimizde kayıt dışılık söz konu-
su değildir. Bu konuda da ilerley-
en süreçte çalışmalar planlıyoruz. 
Devletinde yaptığımız çalışmalarda 
yanımızda olmasını bekliyoruz. Tek-
stil sektörü için sevindirici olan şu ki, 
son bir iki yıldır, tekstil sanayisinin 
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ülkemiz için ne kadar önemli old-
uğunun farkına varıldı ve destekler 
gelmeye başladı. Salgın öncesi ya-
bana atılan sektörümüz özellikle sal-
gın döneminde devlet desteklerin-
den yararlanır hale geldi. Zaten 
baktığınızda 
Türkiye’nin ihracatına otomotivin 
ardından 24,5 milyar dolar ihra-
cat ile tekstil ve hazır giyim bu 
ülkenin lokomotifi ve ülkemizde 
her 6 kişiden biri tekstil sektöründe 
çalışıyor. Bu sebepten dolayı gör-
mezden gelmemiz mümkün değildir. 
Önlem almamız gerekiyor. Birde her 
şeyi devletten beklemek yerine sivil 
toplum örgütleri kendi aralarında 

iş birliği yaparak so-
runları ele aldığı tak-
dirde çözülmeyecek 
bir konu olmadığını 
düşünüyorum” dedi. 

Son dönemde yaşa-
nan Spandex iplik ve  
hammadde krizi sizi 
ve Tekstil sektörünü  
nasıl etkiledi?

Ergin Aydın; “ Sek-
törümüzü ciddi ma-
nada etkiledi. Ken-
di firmamızda da 
yaşıyoruz bu sorunlar. 
6,5 dolara aldığımız 

elastan iplik 25 dolar bandına çıktı. 
Yıllardır yaşanmayan bir hadisedir. 
Aynı siparişin tekrarını bile aynı fiya-
ta yapamaz hale geldik. Ama burada 
da bir bilinç eksikliğinin olduğunu 
düşünüyorum. Dernek olarak bu 
artışlar yaşanırken uluslararası me-
cralardan yazılar alarak tüm müşter-
ilerimizle bu yazıları paylaştık. Bu 
konunun sadece Türkiye’nin prob-
lemi olmadığını, dünyanın ham-
madde temininde sıkıntı yaşadığını 
paylaştık, “lütfen bu artışı Türkiye 
özelinde değerlendirmeyin” dedik ve 
bu çalışmanın da faydalı olduğunu 
düşünüyoruz. Ayrıca bu fiyatların 

belli bir süre daha mevcut aralıklar-
da seyredeceği, Haziran ayı sonrasın-
da aşağı yönde harekete geçeceğini 
düşünüyorum. 
İplik ve elastan iplik fiyatlarının art-
masından daha acı olan bir konu ise 
Türkiye’nin bir tarım ülkesi olması 
ve inanılmaz derecede pamuk ye-
tiştirmeye uygun arazileri olmasına 
rağmen, pamuk üretimlerimizin, 
diğer ülkelere göre çok düşük ol-
masıdır. Bunun hareketlendirilmesi 
gerekiyor. 

Türkiye’de kenevir üretiminin üze-
rinde duruluyor. Pamuk üretimimiz 
var ve nasıl kullanılacağını da bilen 
bir toplumuz. Pamuk üretimine de 
biraz eğilmemiz lazım. Mart ayı ver-
ilerine baktığınızda kullandığımız 
pamuğun %40’ını üretebilmişiz. 
Geri kalan kısmını ithal etmişiz. 
Yunanistan’dan bile pamuk ithal et-
mişsek şapkayı önümüze koymamız 
gerekiyor” dedi. 

Tekstil ve Moda Sektöründe 
İnovasyon, Ar-Ge  ve Ür-Ge ile ilgi-
li düşünceleriniz nelerdir? 
Ergin Aydın; “Bence endüstri 
4.0’dan 5.0’a geçiş veya en azından 
4.5’e geçmemiz gerekiyor. Salgın 
süreci bize dünyanın artık sıfır-
lanarak yeni bir düzene geçtiğini 
gösterdi. Yeni düzene ayak uy-
durabilecek firmalar sürdürülebilir 
olacaklar ama ayak uyduramayan-
lar orta vadede başarısız olacaklar 
gibi görünüyor. Biz bu noktada 
dijitalleşme anlamında sadece 3 
boyutlu dikim değil, A’dan Z’ye di-
jitalleşmeyi yapıyoruz. Sanal iplik 
fabrikalarımızdan sanal kumaşlar 
üretip, sanal avatarlar oluşturarak 
yani dijital ikizlerimizi üretiyoruz 
ve 3 boyutlu dikim programları 
bunları diktikten sonra bunları web 
sisteminde dijital showroomlarımız-
da, fiziki mağaza gerçekçiliğinde 
gösteriyoruz ve rakamlarımız yüzde 
97.8 gerçeklik oranında. 

En büyük argümanlarımızdan 
birisi, derneğimizin de kullandığı 
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paydaşımız Prosoft VR ile bera-
ber müşterilerimize VR gözlükleri 
gönderiyoruz. Müşterimiz VR 
gözlüğünü takıyor. Bizde bura-
da takıyoruz. İçerde birbirimizi 
görüyoruz, birbirimize temas et-
tiğimiz kadar içerdeki bütün yapılan 
kumaşları, modelleri görüp, renk ve 
model değiştirerek, kumaş salınım-
larına kadar hissettirebiliyoruz. 

Bu da bize uzaktan ürün satma ko-
laylığı sağlıyor. Bunu nöromarketing 
olarak adlandırıyorum. O gözlüğü 
takan müşteri o ortamda mutlu 
oluyor, beyin ona endorfin salgıla-
yarak o ürünü algılayıp almasını 
kolaylaştırıyor ve bizler bu kanalla 
ciddi satışlar yapıyoruz. 
Ortağı olduğum Blok Moda fir-
masındaki satış oranlarımızın yüzde 
80’i dijital, diğer yüzde 20’lik 
kısmını fiziki numune ile yapıyoruz. 
Bu yöntem sonucunda, para kazan-
manın yanında zaman ve çevresel 
kazanımlar elde ediyoruz. Biz bunun 
sayesinde inanılmaz derecede su 
tasarrufu ve karbondioksit salınımı 
ve yüksek oranda enerji tasarrufu 
yapıyoruz. 

Baktığınızda bu sera gazları ded-
iğimiz, karbon ayak izi ölçümündeki 
en önemli madde olan bu atıkları 
daha az tüketiyoruz ve bunun 
sayesinde daha çevreci bir numune 
çalışması yapmaya başladık. Yeşil 
üretim, yeşil koleksiyon dediğimiz 
çalışmalara başladık. Karbon ayak 
izi ölçümümüz çıkınca da nasıl bir 
farkımız olduğunu gururla göster-
eceğiz. Yaptığımız bu çalışmaları 
derneğimize de misyon olarak yükle-
dik ve derneğimizin tüm paydaşları 
da bu çalışmalardan yararlanacak. 

Covid-19 Pandemi   sonrasın-
da  Tekstil, Hazır Giyim ve Moda   
sektörünün geleceğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Ergin Aydın; “ İlk olarak yeni 
dönemde alım metotlarının 
değişeceğini söyleyebilirim. Şöyle 

bir örnekle açıklamak gerekirse 
2019 yılında dünyanın farklı nok-
talarına sipariş almak, müşteril-
erimize temas etmek adına  110 
defa uçtum ama 2021 yılında ise 
yurtdışına hiç çıkmadım. Demek 
ki bu iş bulunduğunuz yerden hiç 
ayrılmadan, uzaktan da oluyormuş. 
Salgın bize video konferans meto-
tlarını, müşteriyle ekrandan bile 
anlaşabileceğimizi öğretti. Buna 
adapte olanlar bu dönemi fırsata çe-
virip iyi bir şekilde çalıştılar. Türki-
ye’nin konumuna gelirsek, salgınla 
beraber dünyanın, özellikle Avrupa 
ve ABD’nin Çin’e karşı bir tepkisi 
oluştu. Çin o kadar büyük bir pasta 
ki, biz Çin’den bir kısım pay alabilir-
iz ama asla Çin’e rakip olamayız. 

Çünkü Çin bize bile yolladığı 
hammadde kaynağıyla bile büyük 
bir güç. O pastadan bir kısım ala-
cağımız belli oldu. Onun dışında 
dünyada mağazaların birçoğunda 
stoklar bitti. Bu stoklar kısa sürede 
temin edilmek istenecek. Hindistan 
ve Bangladeş gibi ülkelerden uzun 
ve orta vadeli siparişlerin, salgın 
sonrası hızlı siparişe döneceğine de 
kesin gözüyle bakılıyor. Müşteriler 
bu noktada da Türkiye gibi Avrupalı 
ülkelere yönelecek. 

Burada bize rakip olacak ülkel-
er, Yunanistan, Portekiz, Bulgar-
istan’dır. Bizler bir olup, inovasyonu 
ve sürdürülebilirlik kavramını iyi 
algılar, teknolojiye doğru adapte 
olursak rakip dediğimiz ülkelerinde 
çok önünde oluruz. Salgın sonrasın-
da bir sapan etkisi bekliyor, özel-
likle Haziran ayından sonra işlerde 
bir artış olacağını düşünüyorum. 
Buna hazırlıklı olmamız gerekir. 
Ülke olarak güçlü ve hammaddeye 
ulaşabilir olmamız, eğitimli, bilinç-
li personele sahip olmamız, mut-
lak suretle online satışa uygun al-
tyapımızın olması gerekir” dedi. 

Tekstil News Dergisi olarak, 
Sektör olarak vermiş oldukları 
Değerli Bilgiler içinTeşekkür Ederiz.
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Driven by the growth of eco-conscious 
fashion, consumer demand for more 
sustainable textile products increased 
exponentially. Consumers, especially 
millennials, are now more aware of the 
actual environmental and social im-
pact of clothing production on climate 
change and communities around the 
globe. 
Many modern fashion consumers 
do not just want to know how their 
clothes were produced. They also want 
to understand where the raw materials 
for the clothes were sourced from, and 
what materials were used. 
Fashion brands are increasingly work-
ing to improve the transparency of their 
supply chains by connecting with the 
producers of textile fibres to improve 
the overall sustainability of their sup-
ply partners. Nowadays, clothing items 
from renewable and recyclable sources 
are welcomed by fashion consumers.
Asia’s newest viscose staple fibre pro-
ducer, Asia Pacific Rayon (APR), lo-
cated in Riau, Indonesia is emerging 
as a company that is committed to 
sustainability, ensuring that their op-
erations are aligned with industry best 
practice and standards. Operating since 
January 2019, APR holds PEFC chain 
of custody certification and only uses 
100% certified dissolving wood pulp, 

ensuring that the forest-based material 
contained in a product originates from 
sustainably managed plantations. 
The APR facility also holds ISO and 
Step by OEKO-TEX® certification, 
which confirms that APR’s production 
processes and facilities have been com-
prehensively assessed and verified by in-
dependent third parties to have met all 
relevant standards, in terms of chemical 
management, environmental manage-
ment and performance, social responsi-
bility, quality, and workplace safety.
In addition, APR has added a number 
of product level certifications in the 
first two years since it began operations. 
These include: the USDA Biobased, 
OEKO-TEX® STD 100; OEKO_TEX® 
Made in Green Label; medically tested 
for skin compatibility, Seedling and 
DIN-Geprüft industrial compostable 
certifications.

The USDA Biobased certification con-
firms that APR’s products are 100% 
plant based, while the OEKO-TEX® 
STD 100 certificate states  that APR’s 
products have been tested for harmful 
substances and that they are  harmless 
to human health. 
The Made in Green Label provides an 
added layer of assurance, transparency, 
and product confidence that customers 

expect, as it verifies that an article has 
been tested for harmful substances and 
guarantees that the fibre has been man-
ufactured using sustainable processes 
under environmentally friendly and so-
cially responsible working conditions. 
The latest certificates confirm the bio-
degradability of APR’s fibres in fresh 
water and soil. The tests for the certi-
fications were carried out by indepen-
dent research laboratory Organic Waste 
Systems and, as a result, APR’s viscose 
staple fibres have been awarded the in-
ternational OK biodegradability WA-
TER and OK biodegradability SOIL 
labels by accredited certification board, 
TUV Austria.
Biodegradability in soil offers positive 
benefits for viscose and the environ-
ment, as the viscose staple fibres can 
break down naturally in soil after being 
used. The OK biodegradable SOIL la-
bel guarantees that a product will com-
pletely biodegrade in the soil without 
adversely affecting the environment.
Additionally, products certified with 
the OK biodegradable WATER guar-
antees that a product will completely 
biodegrade in a natural freshwater 
environment and substantially reduce 
waste in water environments.

APR viscose staple fibre is a sustainable 
natural fibre and is preferred over syn-
thetic fabrics like acrylic, polyester and 
nylon. Earning and retaining these cer-
tifications is proof that APR’s product 
is of high quality and complies with 
industry recognised sustainability stan-
dards.

APR’s bespoke traceability platform, 
followourfibre.com, lets APR’s custom-
ers and ultimately consumers to trace 
fibre back to where it was grown. The 
full transparency of its supply chain is 
visible on the app on the company’s 
website. These initiatives are all part 
of APR’s commitment to becoming a 
leading and responsible viscose staple 
fibre producer and providing value to 
our customers.
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İplik Makineleri - Küresel Pazar 
Yörüngesi ve Analitiği raporuna göre 
küresel iplik makineleri pazarı, 2020-
2027 analiz döneminde yüzde 5,5’lik 
bir büyüme kaydedecek. Covid-19 

krizinin ortasında, 2020 yılında 5 
Milyar Dolar olarak tahmin edilen 
küresel iplik makineleri pazarının, 
2020-2027 analiz döneminde yüzde 
5,5’lik bir büyüme kaydederek 2027 
yılına kadar 7,3 Milyar dolara ulaşa-
cağı tahmin ediliyor.X Raporda 
incelenen segmentlerden biri olan 
Ring iplik makinelerinin yüzde 
5,6’lık büyüme kaydetmesi ve anal-
iz dönemi sonunda 3,1 Milyar ABD 
Dolarına ulaşması öngörülüyor.
Pandeminin ve bunun neden olduğu 

ekonomik krizin ticari etkilerinin 
erken analizinden sonra, Rotor iplik 
makineleri segmentindeki büyüme, 
gelecek 7 yıllık dönem için yüzde 5,8 
olacak şekilde  yeniden ayarlandı.

ABD ilk sırada
ABD’deki iplik makineleri pazarının 
2020 yılında 1,4 Milyar ABD doları 
olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın 
en büyük ikinci ekonomisi olan 
Çin’in, 2020-2027 analiz dönemi 
boyunca yüzde 8,4’lük bir büyüme 
oranı ile 2027 yılına kadar 1,5 Mil-
yar ABD Doları pazar büyüklüğüne 
ulaşacağı tahmin ediliyor.
Diğer kayda değer coğrafi pazarlar 
arasında yer alan Japonya’nın 2020-
2027 döneminde yüzde 3 ve Kana-
da’nın yüzde 5 oranında büyüyeceği 
tahmin ediliyor. Avrupa içinde, 
Almanya’nın yaklaşık yüzde 3,5 
oranında büyüyeceği öngörülüyor. 

1 Milyar Dolarlık Büyüme
Küresel Diğer Türler segmentin-
de, ABD, Kanada, Japonya, Çin 
ve Avrupa, bu segment için tah-
min edilen yüzde 4,4’lük büyüme 
oranını sürdürecek. 2020 yılında 
toplam 745,2 Milyon dolarlık bir 
toplam piyasa büyüklüğüne sahip 
olan bu bölgesel pazarlar, analiz 
döneminin sonunda 1 Milyar dol-
arlık büyüklüğe ulaşacak. Çin, bu 
bölgesel pazarlar kümesinde en hızlı 
büyüyen ülkeler arasında kalacak.
Avustralya, Hindistan ve Güney 
Kore gibi ülkelerin başını çektiği 
Asya-Pasifik pazarının 2027 yılına 
kadar 976 Milyon Dolara ulaşa-
cağı tahmin edilirken, Latin Amer-
ika’nın analiz dönemi boyunca 
yüzde 5,9’luk bir büyüme oranı ile 
genişleyeceği tahmin ediliyor.
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Archroma, tekstil tedarik zinci-
ri boyunca kimyasal uyumluluğu 
ve yönetimi teşvik etmeye yardım-
cı olmak için The BHive® ortağı 
olduğunu duyurdu.
BHive®, kullanıcılarına kimyasal 
ürünler hakkında bir bakışta bilgi 
sağlayan yenilikçi bir dijital kimyasal 
yönetim platformudur. GoBlu In-
ternational Ltd. tarafından, üretim 
tesislerinin sahada kullanılan kim-
yasal ürünlerin dijital envanterleri-
ni akıllı telefon kullanarak kolayca 
oluşturmasına olanak sağlamak için 
geliştirildi. Bu platformu kullanan 
firmalar, markalarının ve peraken-

de müşterilerinin sürdürülebilirlik 
gereksinimlerini hangi ürünlerin 
karşıladığını ve bu bilgileri kimlerle 
paylaşabileceklerini saniyeler içinde 
belirleyebilirler.
Kimyasal kullanımı konusunda 
tam şeffaflık
Bu yöntem, markaların ve peraken-
decilerin küresel tedarik zincirlerin-
de kimyasal kullanımı konusunda 
tam şeffaflık elde etmelerini sağlıyor.  
Şu anda, 30’dan fazla uluslararası 
moda markası ve 500 fabrika, tekstil 
ve moda endüstrisinde sürdürüle-
bilir kimyayı desteklemek için The 
BHive® ile ortaklık yapıyor.
2000’den fazla Archroma kimyasal 
ürünü ve boyası artık The BHive® 
veri tabanına dâhil edildi. Firma 
son birkaç yıldır ‘Sürdürülebilir Bir 
Dünya için Archroma Yolu: Gü-
venli, verimli, gelişmiş, bu bizim 
doğamızdır” sloganı doğrultusunda 
çözüm sistemleri ve yenilikler geliş-
tirmede çok aktif.
Zamanında ve güvenilir bilgi

Bu taahhüdün bir parçası ola-
rak, Archroma’nın küresel ve yerel 
ürün yönetim ekipleri, zamanında 
ve güvenilir bilgi ve belgelerle 
düzenlemelere, eko-sertifikalara 
ve marka gereksinimlerine uyma 
çabalarında müşterileri destekliyor.
Archroma’nın Marka ve Performans 
Tekstil Uzmanlıkları Yetkinlik Mer-
kezleri Başkanı Paul Cowell şu açık-
lamayı yapıyor: “Pandemi kriziyle 
birlikte, tekstil üreticileri çok sayıda 
lojistik darboğaz ve zorluk yaşıyor. 
The BHive® ile ortaklarımız artık 
tesislerinde tuttukları Archroma 
ürünlerinin kimyasal kullanımı ve 
uyumluluğu hakkındaki bilgilere ek 
bir erişim yoluna sahip.”
GoBlu International Ltd. Genel Mü-
dürü Lars Doemer şunları ekliyor: 
“Archroma ile yeni ortaklığımızı du-
yurmaktan ve tekstil endüstrisinde 
daha sürdürülebilir kimyaya yönelik 
çabalarını desteklemekten mutluluk 
duyuyoruz. Gelecekte birlikte çalış-
mayı dört gözle bekliyoruz.”

®’ 
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Faks : +90 212 886 50 85
e -ma i l :o r konk imya@orkonk imya .com

Kullan›m Alanlar›:

Hafl›l Kurutma Tamburlar›: ‹pli¤in
üzerindeki hafl›l kurutulurken silindir
yüzeyine yap›flmas›n› engeller. Kumafl›n,
ipli¤in ve benzer ürünlerin ifllenmesi
sürecinde yüzeydeki sürtünmeyi
minimize  ederek üst düzeyde
“yap›flmazl›k” yüzey kayganlı¤ı sa¤lar.

Barabanl› Kurutma Makinesi: Silindirlerin
yüzeyine yap›flmay› ve silindirlerin
korozyona u¤ramas›n›  engeller.
Operasyon esnas›ndaki dur-kalklardan
dolay› kaybedilen ifl gücünü, enerji
sarfiyat›n› ve fireyi en aza indirmenizi
sa¤lar.

MCS Boyama Tekneleri: Yüksek h›zda
sürtünmeden oluflacak tüylenmeleri ve
kumafl k›r›lmalar›n› engeller. Renk
de¤iflimlerinde kolay ve kesin temizlik
sa¤lar. Bu durumda üretim h›z›n›z ve
kaliteniz artar.

Boya ve Apre Kurutma : Kullan›lan
kimyasallar›n kurutma aflamas›nda
si l indir yüzeyine yap›flmas›n› ve
kirlenmesini engeller. POWERTECH®

kaplaman›n performans›, zaman içinde
yavafl ve kademeli olarak azal›r ve
böylece acil problemlere yol açmaz.

Düz Bask› Makinalar›: Silindir yüzeylerine
boya yap›flmas›n› önler. Böylece Blanket
Alt› Tafl›y›c› Silindirlerinin dur kalklarda
blankete iz yapmas› engellenir.

P A D - B A C D  S i l i n d i r l e r i :  R e n k
de¤iflimlerinde kolay temizlik sa¤lar.

D o k  A r a b a l a r › :  P O W E R T E C H ®

kaplamalar›m›z agresif kimyasallara
karfl› çok yüksek bir dirence sahiptir ve
temas halinde olan yüzeylerin k›sa
sürede deforme olmas›n› engeller
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Tekstil sektöründe global 
markalara üretim yapan 
Kipaş, bugün itibarıyla 
üretiminin yüzde 60’ını 
sürdürülebilir kaynaklarla 
yapıyor. Şirket 2025 yılında 
bu oranı yüzde 100’e 
çıkarmayı hedefliyor.

Çevre dostu üretim yöntemleri ve 
geri dönüşümde son teknolojiler ile 
atık ve kirlilikle mücadele ettikleri-
ni söyleyen,
Kipaş Holding Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel 
Müdürü Halit Gümüşer, “
Moda endüstrisinde olumlu 
bir etki yaratmakta kararlıyız. 
Bugün itibariyle üretimin yüzde 
60’ını sürdürülebilir kaynaklarla 
yapıyoruz. 2025 yılında zyüzde 
100 sürdürülebilir kaynaklarla 
üretim hedefliyoruz” açıklamasını 
yaptı.
Geleceğe dönük bir moda endüs-
trisi oluşturmaya yardımcı olmak 
için üretimde kaynak kullanımını 
azaltmak istediklerini 
aktaran  Gümüşer, “Yeniden kul-
lanma ve geri dönüştürme stratejisi 
ile endüstriyel atık 
miktarını azaltıyoruz. 

Sürdürülebilir bir tekstil üretimi 
için  birçok hammadde üretici ve 
moda markası ile işbirliğine imza 
atıyoruz. 
Bununla birlikte tekstil üretimi-
nin döngüsel hale gelebilmesi için 
dünyanın  önde gelen vakıflarından  
Ellen MacArthur’un Jeans Rede-
sign projesine katılan ilk Türk ku-
maş üreticisi olduk” dedi.

“Sürdürülebilirlik çalışmalarını 
Innocence çatısı altında 
topladık”

Kipaş Tekstil tüm sürdürülebilirlik 
çalışmalarını Innocence çatısı altın-
da topluyor. Bu çatı altında 3 alana 
odaklanan Kipaş Tekstil, 
Fiber Point’ ile sürdürülebilir tek-
stil üretimi için sürdürülebilir te-
darik zincirine odaklanmış durum-
da. Ar-Ge ekibi ile iplik ve kumaş 
üretiminde yeni ve sürdürülebilir 
tekniklere odaklandıklarının altını 
çizen  Gümüşer, “Bu bağlamda 
Green  Point olarak adlandırdığımız 
yaklaşım doğaya zarar vermeden 
üretim yapıyoruz çevresel kirliliğin 
önüne geçiyoruz” ifadesini kul-
landı.
“Karbon nötr için inovasyona 
odaklandık”

Döşemelik, deco, gömleklik, 
spor ve günlük giyim kumaşları, 
denim, teknik tekstiller gibi geniş 
ürün yelpazesiyle gloabl markaların 
tedarikçisi olan Kipaş, yıllık  80 mi-
lyon metre kumaş ve günlük 330 
ton iplik üretimi yapıyor. 450 mi-
lyon doları aşan cirosu olan  şirket, 
6 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. 
Kipaş’ın yeni dönemde odaklandığı 
konu ise sürdürülebilir üretim.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü 
Halit Gümüşer
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Üretim sırasında ihtiyaç duyduk-
ları buharı üretirken doğaya salınan 
karbondioksiti 
nötrlemek için inovatif çalışma-
lar yürüttüklerini aktaran Hal-
it  Gümüşer, şunları söyledi: “Bu 
çalışma sayesinde kömür ve doğal 
tüketimi sonucu çıkan karbon-
dioksiti, bacada tekstil atık suyuyla 
yakalayarak yüzde 70 oranında kar-
bon salımını düşürürken, mevcut-
taki yüksek bazik özelliği bulunan 
atık suyu da bu yöntemle nötralize 
edebiliyoruz. 
Bunun yanı sıra Geleceğe Nefes 
adını verdiğimiz 500 bin ağaç di-
kim projesi ile yılda 361 milyon 
500 bin kilogram karbondioksitin 
doğaya salınmasını engellemeyi 
hedefliyoruz. 2020 yılında 
projenin ilk etabı olan 100 bin 
ağacı toprakla buluşturduk.”

Öte yandan tekstildeki yoğun su 
tüketimini azaltmak ve Ceyhan 
Havzası üzerinde su kirliliğini ön-
lemek için adım attıklarını dile 
getiren Gümüşer, hem yeraltı su-
ları hem de yüzey suları üzerindeki 
negatif etkiyi azaltmak için birçok 
proje gerçekleştirdiklerinin altını 
çizdi. Gümüşer, “2020’de tama-
mlanan yeni atık su arıtma tesisi 
yatırımıyla mevcutta istenilen atık 
su deşarjı limitlerini yüzde 300 iy-
ileştirerek deşarj yapıyoruz. 
Denim üretimi sırasında yoğun 
atık suyun geri kazanılması için 

yürütülen projede günde ortalama 
1500 ton suyu geri kazanıyoruz. Bu 
da yaklaşık 10 bin kişinin günlük 
su tüketimine eşit” diye konuştu.
Tekstil endüstrisinde sürdürülebil-
irlik konusunda farkındalığı artır-
mak ve sektör liderlerini çözüm 
odaklı adımlar atmak üzere bir 
araya getirmek üzere Sustainability 
Talks İstanbul Konferansı’nı orga-
nize ettiklerini aktaran Gümüşer, 
şöyle devam etti: “Markaların, üret-
icilerin ve tedarikçilerin sürdürüle-
bilirlik çalışmalarına destek olmak 
için çalışıyoruz. 

Sürdürülebilir üretimde Türki-
ye’nin merkez haline gelmesine 

yönelik çalışmalarda paydaşların 
farkındalığının artırılmasına 
yönelik katkıda bulunuyoruz.  Al-
anında uzman, tekstil ve sürdürüle-
bilirliğin farklı alanlarında deneyim 
sahibi 25 konuşmacının yer aldığı 
Kasım 2019’da gerçekleştirilen ilk 
Sustainability Talks İstanbul etkin-
liği büyük ilgi görmüş 600’den faz-
la katılımcı sürdürülebilirliğin kilit 
konularına yönelik yönelik 
panelleri ile beğeniyle takip edilm-
işti. Bu etkinliğin geleneksel olarak 
düzenlenmesini hedefliyoruz. 
Bu yıl kasım ayında ikincisini 
düzenlemeyi planladığımız Sus-
tainability Talks İstanbul için 
hazırlıklarımız devam ediyor.”
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Zorlu Tekstil Grubu şirketlerin-
den Korteks, teknik tekstil alanında 
yıllardır yaptığı ilerlemelere bir ye-
nisini daha ekledi. Şirket, yurt dışın-
da sahip olduğu bu konum 
sayesinde yurtdışı tekstil pazarların-
da polyesterle ilgili geliştirme çalış-
malarına katkı sağlamaya ve 
yenilikçi teknik tekstil ürünleri 
geliştirmeye de devam ediyor. 

Korteks, ileri teknik tekstil kumaş-
larına yönelik yaptığı bu çalışmalar 
doğrultusunda rüzgar enerjisi sektö-
rüne yönelik ihtiyaçları karşılayacak 
özel bir ürün geliştirdi. Bu çalışmay-
la rüzgar enerjisi ile elektrik üreti-
mini yapan tesislerin, kanatlarında 
kullanılan kompozit malzemelerin 
üretildiği çok katmanlı kumaşlarda 
kullanılan teknik polyester ipliği 
üretti. 

“İhtiyaca yönelik geliştirdi, küre-
sel tedarikçi oldu”
Tamamen rüzgar enerjisi sektörü-
nün ihtiyaçlarına yönelik olarak ge-
liştirilen bu ürün sayesinde Korteks 
dünyada bu tip kumaşları üreten en 
büyük firmanın küresel olarak teda-
rikçisi oldu. Dünyada çalışan rüzgar 
güllerinin önemli bir kısmında 
Korteks iplikleri rüzgarla birlikte 
dönüyor ve dünyanın temiz kalması-
na katkı sağlıyor.

Avrupa’nın en büyük entegre polyes-
ter iplik üreticisi ve ihracatçısı olan 
Korteks, ürün çeşitliliği, tecrübesi 
ve ürün kalitesiyle kendi markası ve 
ürünleriyle dünya devlerini inovatif 
iş ortağı olmayı sürdürüyor. Grup, 
teknik tekstillerde üç ana trend olan 
“Döngüsel ekonomi, geri dönüşüm” 
“İletken tekstil yüzeyleri” ve ”Karbon 
dokuma-kompozit teknolojileri”nin 
hepsinde ürün geliştiriyor. 

Grup şirketlerinden Korteks, hafif-
lik, sağlamlık ve en önemlisi ekono-
mik olması açısından her geçen gün 
daha da fazla önem kazanan kompo-
zit malzemelere yönelik birçok Ar-
Ge projesine de sahip. 

Şirket kendi polyester ipliğini 
kullanarak hibrit iplik geliştirme ve 
bu iplikler ile üretilecek kompozit 
malzemelerin kullanım alanları gibi 
konulardaki araştırmalarını 
sürdürüyor.

Avrupa’nın en büyük entegre 
ve inovatif polyester iplik 
üreticisi ve ihracatçısı olan 
Korteks, teknik tekstillerde 
sahip olduğu know how ile 
rüzgar enerjisi ile elektrik 
üretimini yapan tesislerin, 
kanatlarında kullanılan kom-
pozit malzemelerin üretildiği 
çok katmanlı kumaşlarda kul-
lanılan teknik polyester ipliği 
geliştirerek, bu kumaşları ya-
pan dünyadaki en büyük iki 
firmanın tedarikçisi oldu. 
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BOYAHANELERDE KARŞILA-
ŞILAN BEYAZLIK PROBLEMİ
Reaktif ve/veya poly boyama yapan 
birçok işletmede boyama sonrasın-
da kumaşlar üzerinde beyaz çökelti 
veya harelenme şeklinde lekelenmel-
er görülmektedir. Renk verimi ve 
boyama kalitesini olumsuz etkilediği 
için bu tür problemlerde işletmeci 
lekenin yoğunluğuna göre; 

a)Yeniden boyama tekrarı, Ek 
işlemle (yıkama, vb.) yöntemlere 
başvurur. Öncelikle çökmeler; Al-
kali ortamda çökmüş Ca, Mg gibi 
toprak alkali madddelerin bikar-

bonat tuzları,Alkali veya sıcak or-
tamda çökmüş Na, Ca, Mg silikat 
tuzları,Bazı yüzey aktif maddelerin 
Ca ile birleşerek oluşturduğu beya-
zlıklar,Proseste kullanılan anyonik 
ve katyonik (zıt yüklü) kimyasalların 
kumaş üzerindeki kalıntıların çök-
mesi,Boya sonu yıkamalarda kalan 
sabunun yumuşatıcı ile etkileşimi ve 
çökmesi olarak görülmektedir. 

Bu tür problemlerin önüne geçmek 
için aşağıdaki konulara dikkat 
edilmelidir: 

Bunun için çözüm olarak 
genelde yıkamaların iyon 
tutucu özellikli sabunlarla 
yapılması en etkili yöntem-
dir. 

Reverse osmos su kul-
lanılan işletmelerde genel-
de beyazlık sorunu yoktur 
veya minimum düzeyded-
ir. Ancak her türlü tedbire 
rağmen beyazlık sorunu 
devam ediyorsa ilgili boya 
makinelerinin yıkanması 
çözüm olabilir. 

Hatalı kimyasal kullanım-
ları ile ilgili olarak kimya-
salların etkileşimine dikkat 
edilirse, bu sebeple oluşan 

beyaz çökeltiler kolaylıkla 
önlenebilir. 

Birçok makinede eşanjör 
sisteminde kireç çökmeleri 
gerçekleşmekte ve kireç içer-
meyen sular ile yapılan boya-
malarda da çözülerek beyaz 
çökeltiler oluşmaktadır. Bu 
nedenle makinelerin asidik 
ortamda yıkanması ile bu 
çökmeler engellenebilir. 

Beyaz çökelti oluşma koşulları: 
Ortamda bulunan kirlilikler çökme 
koşulları oluşmadan kumaş üzerine 
çökmezler. Bu koşullarda çökmelerin 
oluşması için; 
Fazla Bicarbonat İyonları: Or-
tamda yüksek miktarda bicarbonat 
iyonu gerekir. Oluşacak CaCO3 ve 
MgCO3 tuzlarının çözünürlüklerin-
den fazla bicarbonat Na+1 , Mg+2  ve 
Ca+2 iyonu gereklidir. Genelde su-
lar incelendiğinde 250 PPM(mg/
lt)’den fazla bicarbonat varlığından 
bahsedilebilir. 
Fazla Silikat İyonları: Ortamda 
yüksek miktarda silikat iyonu ge-
rekir. Kalsiyum ve Magnezyum 
silisyum bileşiklerinin çökmesi için; 
ortamda çözünürlük çarpımından 
fazla silikat, Ca+2 ve Mg+2 iyonu ge-

Dr. Mustafa SARAÇ
MYD Endüstriyel Kimya 

Teknik Koordinatörü
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reklidir.  

Kasar işlemleri: Kasar işlem-
leri incelendiğinde çökmelerin 
oluşması için gerekli tüm koşulların 
sağlandığını söyleyebiliriz. Kasar 
ortamında kumaştan gelen sertlik, 
sudan, kumaştan ve kostikten gelen 
bicarbonat ve silikat, kostik nedeni-
yle oluşan yüksek pH ve işlem gereği 
yüksek sıcaklık çökmelerin oluşması 
için en ideal koşullardır. 
Kasar işleminde sıcaklık, alkali ve 
yüksek sertlik olduğundan beyaz 
çökmelerin oluşması ihtimali fa-
zladır. Ortama verilen iyon tutucu 
ve stabilizatörler genellikle çökm-
eleri engelleyemez. Kumaşın kirlil-
iğini, su değerlerini ve kullanılacak 
iyon tutucu ve stabilizatörü inceley-
erek ortamda çökmelerin oluşma 
nedenleri tespit edilmelidir. 
Bicarbonat ve silikat çökmelerinin 
dışında kasarda kullanılan köpük 

kesiciler de beyaz lekelenmelere se-
bep olabilir. Bunun için kaşarda kul-
lanılan tüm kimyasalların alkali ve 
sertlik dayanımları yüksek olmalıdır. 
Kasar işleminde kullanılan iyon tu-
tucuların ve peroksit stabilizatörleri-
nin de kasar şartlarına uyum göster-
diğinden emin olmamız gereklidir. 
Bazı kimyasallar fayda yerine büyük 
zararlar verebilirler.

Yüksek pH: Ortamdaki tu-
zların çökmesi için pH 7,5 
ve üzeri olmalıdır. 

Yüksek Sertlik: Ortamdaki 
toplam sertlik, kirliliklerin 
çözünürlük çarpımından 
yüksek olmalıdır. Bu değer 
ortalama 5 Almon sertliğin-
den yüksek olmalıdır. 

Yüksek Sıcaklık: Or-
tamın sıcaklığı 70°C’yi 

aşmamalıdır. Aşması gerek-
en koşullar var ise; yıkama-
larda ortama iyon tutucu 
ilavesi yapılmalıdır. Ayrıca 
ortama bicarbonat parça-
layıcı/tamponlayıcı kimy-
asal ilavesi ile pH değişimi 
önlenmelidir. 

Kasar – Boyama ve Yıkama proses-
leri ayrı ayrı incelendiğinde:

KASAR PROSESİ

Genellikle kasar işlemi 90°C ve üze-
ri sıcaklıklarda yapılmaktadır. Son 
yapılan çalışmalara göre 110°C’de 
yapılan kasar işlemlerinde daha iyi 
sonuçlar alınmaktadır. 

Peroksit Stabilizatörü: 

Kasarda peroksit stabilizatör kul-
lanımı faydalıdır. Fakat stabilizatör 
magnezyum içermemelidir. Zira ku-
maştan yeterli miktarda magnezyum 
gelmektedir. Yapılması gereken işlem 
kumaştaki magnezyum tuzlarını 
çözünür kompleksler halinde tut-
arak peroksiti stabilize etmektir. 

İyon Bağlayıcı Stabilizatör 
Kullanımı: 

Kasarda kullanılacak stabilizatör 
iyon tutucu esaslı ise ortamdaki 
demiri bağlayarak peroksiti stabi-
lize ettiğini düşünürüz. Oysa iyon 
tutucu gibi davranan stabilizatörl-
er genelde Ca+2 iyonlarını bağlar. 
Böyle bir stabilizatör kaşarda önce 
fazla miktarda bulunan calsiyum ve 
magnezyum iyonlarını bağlayacak ve 
demiri bağlamayacaktır. 

İyon Tutucu Kullanımı: 

Kasarda kullanılan iyon tutucular 
genellikle kasar şartlarına dayana-
mazlar ve iyon tutamazlar. Özellikle 
akrilat bazlı iyon tutucular kaşarda 
kullanıldığında yüksek alkaliliğe ve 
sertliğe dayanamayıp kolayca beyaz 
lekelenmelere sebep olurlar. 
Kasar Banyosu Önerileri: 
Kasar işleminde hidrojen peroksit 
ve kostik aynı anda verilmemelidir. 
İdeal olanı peroksitin kostikten 5 
ila 10 dakika önce verilmesidir. Zira 
yüksek alkali ortamdan sonra verilen 
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peroksitin büyük kısmı elyafa nüfus 
etmeden hidroliz olur. (Kasarda saf/
yumuşak su kullanımı beyazlıkları 
azaltır.)

Çökmelerin engellenmesi 
ve peroksit stabilizasyonu 
için kaşarda 3-5 gr/lt NaCl 
önerilebilir. Zira bu tuz 
ıslatıcı aktivitesini arttıracak 
ve ortamın yüzey gerilimi-
nin düşürülmesine yardımcı 
olacaktır. 

BOYAMA PROSESİ 

Tuzun sertliği ve bicarbonat miktarı 
ölçülmeli ve bilinmelidir. Kullanılan 
iyon tutucuların iyon bağlayıcılıkları 
yüksek olmalıdır. Bicarbonatın kon-
trol altında tutulması ve dispers 
olarak askıda taşınması sağlanma-
lıdır. 
Boyama Banyosu Önerileri: 
Boyama banyosunda çökelti oluşu-
mu ihtimali düşüktür. Fakat ortam 
sertliğinin yükselmesi nedeniyle 
kumaşın yüzeyinde boya düzgünsü-
zlükleri ve harelenme şeklinde olum-
suzluklar olabilir. Bu nedenle boya 
banyosunda doğal kirlilikler askıda 
tutulabilmeli, sertlik verici iyonlar 
yeterince bağlanmalı ve mümkün 
olduğunca ortamın kimyasal kirliliği 
azaltılmalıdır. 
Bunun için genel olarak kullanılan 
kimyasal sayısı azaltılmalı, orta ve 
koyu renklerde soda yerine alkali 
kullanımı tercih edilmelidir. 

YIKAMA PROSESİ 

Çökme koşulları en çok 
yıkama banyolarında 
oluşur. Bu koşullar; 

Yüksek pH: Yıkama başın-
da pH asit ile ayarlandığın-
da ve yüksek sıcaklıkta 
yapılan yıkamalarda sudan 
gelen bicarbonat nedeniyle 
ortamın pH’ı yükselir. Ku-
maş üzerinde kalmış alkali/
soda artıkları çözünerek or-
tamın pH’ını yükseltir. 

Yüksek bicarbonat ve sili-
kat: Sudan ve kumaştan ge-

len bicarbonat çökme için 
yeterli miktardadır. Yüksek 
sertlik, kumaştan gelen sert-
lik düşük bile olsa çökmeye 
yardımcı olur. 

Genelde boya sonu yıkamalarda 
sıcaklıklar 70°C’nin üzerinded-
ir. Yıkamalarda önce alkali uzak-
laştırılıp sonra yıkama sabunu kul-
lanmak çözüm olabilir. 
Bicarbonat ve silikat çökmelerinin 
dışında yıkamada kullanılan sabun-
lar, sert sularda kolaylıkla kalsiyum 
sabunu oluştururlar. Bu sabunlar 
özellikle alkaliye kayan yıkamalarda 
beyaz lekelenmelere neden olurlar 
ama asidik yıkamayla kolayca uzak-
laştırılırlar. 

Yıkama Banyosu Önerileri: 
Yıkama banyolarında çökelti oluşu-
munun engellenmesi ve yıkama-
ları standart olarak sürdürmek için;  
Yıkama banyosunda çökelti oluşması 
yüksektir fakat yüzeyde kaldıkları 
için, tüy yiyici enzim işlemi yapılarak 
beyazlık önlenebilir veya azaltılır. 
Yıkama başında mutlaka nötral-
izasyon yapılmalı ve pH asidik or-
tama çekilmelidir.  Ayrıca yüksek 
sıcaklıklarda yapılan yıkamalarda, 
yıkama işlemi süresince pH mut-
laka sabit kalmalıdır. Yıkamalarda 
kullanılacak bir iyon tutucu birçok 
problemi engellemekle birlikte sert-
lik kaynaklı sorunları da azaltacaktır. 
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Geniş tekstil kimyasalları ve 
boyar maddeleri ürün yelpazesi 
ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 
farklı ülkeleriyle ürünlerini buluş-
turan Sözal Kimya,  Bursa’da yer 
alan üretim tesislerinde tekstil ala-
nında 8 bin 111 metrekare  plastik 
bölümünde ise 11 bin metrekarelik 
alanda üretim faaliyetlerini gerçek-
leştiriyor. 

Kurulduğu günden bu yana yap-
tığı yatırımlarla faaliyet alanlarını 
da genişleten Sözal Kimya; tekstil, 
plastik, hijyen ve su arıtma alanla-
rında üretim gerçekleştiriyor.  Kim-
ya alanında yıllık 72 bin ton, plastik 
alanında ise 12 bin 500 ton üretim 
kapasitesi bulunuyor.

Boyar madde üretimi ile plastik 
sektörünün tamamına hizmet ve-
riyor 

Kimya sektörüne pek çok alanda hiz-
met verdiklerini belirten Sözal Kim-
ya Yönetim Kurulu Başkanı Eren 
Sözal, faaliyetleri hakkında şunları 
söylüyor: “2007 yılında faaliyetleri-
mize tekstil yardımcı kimyasalları, 
tekstil boyar maddeleri ile başladık. 
Bu çalışma alanlarımızı 2016 yılında 
plastik sektörüne giriş yaparak daha 
da genişlettik ve masterbatch  (plas-
tikleri renklendirmek veya plastiğe 
başka özellikler kazandırmak için 
kullanılan plastik için katı bir katkı 
maddesi) üretimi ile plastik sektörü-

Sözal Kimya;  Tekstil, Plastik, 
Hijyen ve Su Arıtma Çözüm-
lerini Dünyaya Sunuyor…

Tekstil kimyasalları ve boyar 
maddeleri alanında  2007’den 

bu yana faaliyet gösteren 
Sözal Kimya; plastik, su 

kimyasalları ve hijyen grubu 
yatırımlarıyla faaliyet alanını 
genişletti. Türkiye’nin yanı 

sıra dünyanın farklı coğrafları-
na ürün çeşitlerini ulaştıran 
Sözal Kimya, sürdürülebilir 

büyüme hedefiyle global marka 
olma yolunda çalışmalarını 
hızlandırdı. Ar-Ge alanın-

da farklı işbirliklerine hazırlanan 
Sözal Kimya, 2021 yılında yüzde 

65 büyüme hedefliyor.  

SÖZAL Kimya Yönetim K.Başkanı 
Eren SÖZAL
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ne boyar madde üretimi gerçekleşti-
riyoruz. Geçtiğimiz yıl itibarıyla faa-
liyet alanlarımıza su kimyasalları ve 
hijyen grubunu da dâhil ederek ana 
ürün segmentimizi oluşturduk. 

2017 yılında kurduğumuz Ar-Ge 
merkezimizde inovasyon çalışmala-

rımızı 30 kişilik ekibimiz ile gerçek-
leştiriyoruz.”        

2021’de hedef yüzde 65’lik büyü-
me

Ar-Ge konusunda farklı iş birlikleri 
ile ciddi bir ilerleme hedeflediklerini 

vurgulayan Eren Sözal, hem plastik 
hem de kimya alanında büyük bir 
yatırım planları olduğunu açıkla-
dı:  “Sağlıklı ve sürdürülebilir bü-
yümenin ancak bilgi ve teknolojiye 
yapılan yatırımlarla daha ileriye taşı-
nacağına inanıyoruz. 

Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri 
departmanımızı özelleştirerek, ya-
zılım alanında hem ulusal, hem de 
global teknoloji firmaları ile rekabet 
edebilecek çözümler geliştirmeyi 
ve yazılım sektörüne katma değerli 
ürünler kazandırmayı hedefliyoruz. 
Satış hacmimizde bir önceki yıla 
göre yüzde 30 oranında büyüme 
kaydettik.    
2021’de 25 bin tonluk kapasite 
artışına giderek yüzde 65’lik bü-
yüme hedefliyoruz.”

Aynı zamanda AR-GE ekipleriyle 
birlikte 4 aşamalı bir ürünün hazır-
lık aşamasında olduklarını da belir-
ten Sözal, katma değerli bu ürünle 
sektöre bir ilk kazandıracaklarını 
söyledi.
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SASA Polyester, saflaştırılmış teref-
talik asit (PTA) ve elyaf yatırımları 
için kolları sıvadı. SASA Polyester Yö-
netim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, 
yıllık 367 bin 500 ton kapasiteli yeni 
bir elyaf tesisi daha yapmak için çalış-
malara başladıklarını açıkladı.
Mehmet Şeker, bu tesisin Amerikan 
Invista (Koch Industries) firmasıyla 
anlaştıkları 935 milyon dolarlık PTA 
tesisiyle aynı anda devreye gireceğini 
söyledi. Yeni elyaf üretim tesisi, şirke-
tin cirosuna yıllık 550 milyon dolar 
katkı sağlayacak.
Üretim 2023’te başlayacak,
PTA ve elyaf tesislerinde üretime 
2023’te başlanacağını belirten Şeker, 

şu bilgileri verdi: “SASA’nın 1,4 mil-
yon ton olan üretimi, PTA üretimiyle 
beraber 3 milyon tona, bu son elyaf 
üretimiyle beraber de 3,5 milyon tona 
ulaşacak. Dolayısıyla hem Türkiye’nin 
hem bu bölgenin hem Avrupa’nın 
hem Kuzey Afrika’nın hem de Rus-
ya’nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
tesis olacak.
Şu anda yaklaşık 4 bin 250 kişi 
istihdam ediyoruz. İki tesisin devreye 
girmesiyle de çalışan sayısı 6 binin 
üstüne çıkacak. Şirketin cirosu da 

hammadde fiyatlarıyla da bağlantılı 
3,5 milyar doların üstüne çıkacak.”
Sonraki hedef; polyesterin hammad-
desini üretmek
SASA’nın bundan sonraki hedefi ise 
polyesterin hammaddesini üretmek. 
Mehmet Şeker, bunun için Yumurtalık 
ilçesindeki arazinin tahsis edilmesini 
beklediklerini söyledi. Şeker, “2030’lu 
yıllarda hayata geçireceğimiz 12 milyar 
dolarlık yatırımla, Afrika’dan Amerika 
kıtasına kadar polyester ihtiyacını kar-
şılayan Çin ile rekabet edecek bir şirket 
haline geleceğiz.” dedi.

Mehmet Şeker / SASA Polyester Yön. K. Üyesi
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Pandemi sürecinde artan talebi karşıla-
maya çalışan Türk tekstil sektörü, yeni 
yatırımlarına 8-11 Eylül 2021 tarihin-
de TME fuarıyla son noktayı koyacak
Türk tekstilcileri üretimden aldığı gü-
cünü bir kez daha gösterdi. Pandemi 
sürecinde açıklanan ihracat rakamla-
rına göre 2021 yılının ilk çeyreğinde 
geçen yılın aynı dönemine göre %42 
artış yakalamış durumda. Pandemi sü-
recinde sıkıntılar yaşayan bir çok ülke-
nin aksine Türkiye Makine ithalatında 
ve ihracatında hız kesmeden yoluna 
devam ediyor. Süreci tarihi bir fırsata 
çeviren Türk tekstil sektörü Uzakdo-
ğu ve Asya’dan kayan siparişleri alarak 
üretimlerini arttırdı. Türk tekstilcileri-
nin yeni makine yatırımları bir önceki 
yıla göre %34 artarak 1.5 milyar dolar 
seviyesini geçti.
Tekstil Sektörünün Buluşma Nokta-
sı İstanbul Tekstil Makineleri Fuarı 
TME İstanbul Uluslararası Tekstil 
Makineleri Fuarı TME 8-11 Eylül 
tarihleri arasında 250.000m2 alanı ve 
11 salonu Türkiye’nin en büyük fuar 
merkezi İFM de Dünya Tekstil sektö-
rünü bir araya getirmeye hazırlanıyor. 
Tekstil makine üreticisi firmalar baş-
ta Türkiye olmak üzere, Özbekistan, 
Bangladeş, Mısır, Pakistan, Endonoz-
ya ve Hindistan gibi Tekstil üretimi-
nin yoğun olduğu ülkelerden gelecek 
ziyaretçileri ile buluşacak.
Geniş Katılımcı Konsepti İle İlgi Çe-
kecek. Türkiye tekstil üreticilerinin 
yeni yatırım ve kapasite arttırma yö-
nündeki kuvvetli eğilimleri pandemi 

döneminde hem yerli hem de yabancı 
tekstil makine üreticilerinin en iyi pa-
zarlarından biri olmasına neden oldu. 
Pazar hakimiyetini sürdürmek isteyen 
bir çok firma ön rezervasyon yolu ile 
fuar alanındaki yerlerini şimdiden 
ayırtmış durumdalar. TME İstanbul, 
Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı-
nın katılımcı konseptini aşağıda belir-
tilen ürün grupları oluşturuyor:
İplik ve İplik hazırlama Maki-
naları, yardımcı makinalar ve 
aksesuarları,Büküm ve Bobin maki-
naları, yardımcı makinalar ve akse-
suarları, Teknik tekstil ve Nonwoven 
Makinaları, yedek parça ve aksamları, 
Dokuma hazırlık ve dokuma makina-
ları, yardımcı makinaları ve aksesuar-
ları, Örme Makinaları (Düz ve Yuvar-
lak), Atkılı, Çözgülü örme makinaları 
ve aksesuarları, Nakış Makinaları, yar-
dımcı makinalar ve aksesuarları, Boya, 
terbiye makinaları Tekstil kimyasalları 
,laboratuvar  cihazları ve aksesuarları, 
Dijital baskı makinaları ve aksesuarla-
rı, Konfeksiyon makinaları ve aksesu-
arları
Eş Zamanlı İplik ve Kumaş Fuarı 
Texstart2021
Fuarla eş zamanlı olarak Texstart ip-
lik ve kumaş fuarıda yapılacak. Ger-
çekleştirilecek olan konsept dahilinde 
makine üreticileri, İplik ve Kumaş 
üreticileri ile Moda endüstriside dahil 
olmak üzere sektörün tüm seğmenleri 
bir araya getirilerek oluşturulan sinerji 
ve ticaret hacminin genişletilmesi he-
deflenmekte. Tekstilcilerin ipliklerini, 

hazır giyimcilerin kumaşlarını tedarik 
edebilecekleri bir hub olarak planla-
nan konsep yeni sezona başlangıç nok-
tası olarak planlanıyor. Trend alanları 
ve panelleri ile moda endüstrisine il-
ham kaynağı olacak etkinlik markala-
rın koleksiyonlarını uluslararası alanda 
paylaşabileceği önemli bir platform 
olacak. 
Yeni Trendler Belirlenecek
Sektör profesyonellerinden oluşan bir 
seçim komitesi aracılığıyla belirlenen 
uluslararası katılımcıların yer alacağı 
Texstart 2021’de sergilenecek ürün 
grupları trendleri yeniden belirleyecek. 
Texstart İplik ve  Kumaş Fuarı  İplik 
bölümün katılımcı profili : Pamuk ve 
Pamuk Karışımlı İplikleri, Polyester 
ve Polyester Karışımlı İplikler, Akrilik 
ve Akrilik Karışımlı İplikler, Yün ve 
Yün Karışımlı İplikler, Elastan İplikler, 
Viskon ve Viskon Karışımlı İplikler, 
Fantezi İplikler, İpek ve İpek Karışımlı 
İplikler, Polipropilen İplikler, Polya-
mid İplikler, Keten ve Keten Karışımlı 
İplikler, Naturel İplikler, Rejenere İp-
likler, Metalik İplikler,Teknik İplikler, 
Dikiş İplikleri, Nakış İplikleri, Naylon 
İplikler, El Örgü İplikleri, Tekstüre 
İplikleri ğreticilerinden oluşturulmuş.
Kumaş bölümünün katılımcı profili 
ise : pamuklu, yün, ipek, keten, rami, 
sentetik, örme, kaplamalı kumaş, iç gi-
yim ve plaj giyim kumaşı, fonksiyonel 
kumaşlar ve teknik tekstil ürünleri bu-
lunuyor. Bunun yanı sıra; elyaf, iplik, 
nakış, dantel ürünleri, hazır giyim ak-
sesuar üreticilerinden oluşmakta.
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Halı sektörünün ihracatını arttıran 
sayılı sektörler arasında yer aldığına 
dikkat çeken Kaplan, Suudi Arabis-
tan’ın Türk mallarına yönelik uygu-
lamaları ile konteyner konusunda 
yaşanan sıkıntıların da giderilmesi 
için çalışacaklarını anlattı.
“3 milyar dolarlık hedef belirle-
dik”
Kaplan, yeni pazar arayışlarına de-
vam edeceklerini ve mevcut pazarlar-
daki paylarını arttırarak sıkıntıların 
çözülmesi için çalışmaları sürdüre-
ceklerini aktardı. Salahattin Kaplan, 
şöyle devam etti: “En önemli soru-
numuz olan hammadde ithalatının 
önüne geçebilmek için kendi ham-
maddemizi kendimizin üretebileceği 
bir tesisin kurulması için çaba sarf 
edeceğiz. 
Bu konuyla ilgili ön çalışmaları ya-
pıyoruz. 2020 yılı, hedeflerimizin 
üzerinde ihracat gerçekleşti ve 2021 
yılı için de 3 milyar dolarlık hedef 
belirledik. Türk iş dünyası, zorlu 
dönemlerden başarıyla çıkar. Geçen 
sene bunun en güzel örneği. O yüz-
den yeni yılda dersimize iyi çalışarak 
yeni hedefleri de yakalarız.”
Halı İhracatı Ocak- Şubat 2021 
Döneminde Yüzde 10 Arttı
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 
halı ihracatımız geçen yılın aynı dö-
nemine göre; yüzde 10,1 oranında 

artış gösterdi ve 482,6 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.
2021 yılı Şubat ayında ülkemizin 
halı ihracatı 2020 Şubat ayına kıyas-
la yüzde 14 oranında artış göstererek 
247,1 milyon dolar değerine ulaştı.

En Fazla İhracat ABD’ye
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 
en fazla halı ihracatı yapılan ilk beş 
ülke sırasıyla şunlar. 186.542 milyon 
dolar ile ABD ilk sırada, onu 29.468 
milyon dolar ile Almanya, 23.103 
milyon dolar ile İngiltere, 21.079 
milyon dolar ile Birleşik Arap Emir-
likleri ve 18.021 ile Mısır takip edi-
yor.
Makine Halısı İhracatı Arttı
Türkiye’nin el halısı ihracatı 2021 
yılı Ocak-Şubat döneminde 2020 
yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 
16 oranında azalırken, ihracat değeri 
yaklaşık 6,3 milyon dolar olarak kay-
dedildi.
Makine halısı ihracatı ise 2021 yılı 
Ocak-Şubat döneminde yüzde 11,8 
oranında artarken, ihracat değeri 
yaklaşık 416 milyon dolar olarak 
kaydedildi.
Türkiye’nin tüfte halı ihracatı 2021 
yılı Ocak-Şubat döneminde 2020 
yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 
3,6 oranında artarken, ihracat değeri 
yaklaşık 59,2 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Halı Sektör Kurulu Baş-
kanı Salahattin Kaplan, 2021’de 
3 milyar dolarlık ihracat hedef-
lediklerini söyledi. Halı sektörü, 
2020’de 2 milyar 604 milyon 648 
bin dolarlık ihracat yapmıştı.

TİM Halı Sektörü Kurulu toplan-
tısı, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Kap-
lan video konferans yöntemiyle 
yapılan ve sektörün 2021 hedef-
lerinin görüşüldüğü toplantıyla 
ilgili değerlendirmede bulundu. 
Kaplan, bütün sektörlerde olduğu 
gibi 2020 yılının halı sektöründe 
de zorlu geçtiğini söyledi.
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Moda endüstrisindeki hızlı geliş-
melerle birlikte tekstil baskısı sektö-
rü de büyüyor. 165 milyar dolarlık 
tekstil pazarında dünyada yılda 30 
milyar metrekarenin üzerinde bas-
kı yapılıyor. Tekstil baskısı sek-törü 
dijital tekstil baskısı teknolojileriyle 
daha yeşil bir gelecek için çalışıyor. 
Dijital tekstil baskısı ma-kinaları 
yüzde 600’e kadar su tasarrufu ya-
pabiliyor
Global baskı federasyonu FESPA’ya 
göre dijital tekstil baskısı teknoloji-
leri moda dünyasını daha yeşil hale 
getiriyor. Moda endüstrisindeki hızlı 
gelişmelerle birlikte tekstil baskısı 
sektörü de dönüşüyor. 165 milyar 

dolarlık tekstil pazarında dünyada 
yılda 30 milyar metrekarenin üze-
rinde tekstil baskısı yapılıyor. Dünya 
nüfusu artmaya devam ettikçe baskı 
sektörünün de büyümesi bekleni-
yor. Söz ko-nusu büyümeyle birlikte 
sürdürülebilir teknolojiler de önem 
kazanıyor. 
6 kat daha az mürekkep kullanı-
yor 
 Sürdürülebilirlik dünyasında, kay-
nakların kullanımını asgariye in-
dirmek için çalışmalar yürütülü-
yor. Dijital tekstil baskı makinaları 
üretimde karbon ayak izini önemli 
ölçüde azaltıyor. Tekstilde döner se-
rigrafi baskıda büyük miktarlarda su 
ve mürekkep kullanılıyor. Döner se-

rigrafi baskı yapılırken metre başına 
35-60 cc oranında mürekkep tüke-
tiliyor. Buna karşılık kumaşın yüze-
yine mikro mürek-kep damlacıkları 
püskürten Piezo elektrikli yazıcı ka-
falarını kullanan dijital tekstil baskı-
sı, metre başı-na 6 ila 9 cc mürekkep 
kullanıyor.
Basit bir ifadeyle bu, döner kafalı 
bir yazıcıda yapılan 10.000 metrelik 
bir baskı çalışması, dijital yazıcı tara-
fından kullanılan 90 kilonun aksine 
540 kilodan fazla mürekkep kullana-
cağı anlamına geliyor. Sulu mürek-
kep dispersiyonlarındaki ana bileşen 
su olduğundan, bu dijital tekstil bas-
kı makinalarıyla yüz-de 600 su tasar-
rufu anlamına geliyor. 
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Due to the immense pressure 
COVID-19 puts on societies world-
wide, pharmaceutical companies 
strive to make rapid test devices 
available to the public as soon as 
possible. However, to do so, inno-
vative techniques have to be used to 
meet the necessary medical require-
ments. Due to their experience with 
biosensors and their reputation of 
creating foolproof, reliable systems, 
SPGPrints was asked to be involved 
in the development and delivery of 
several production lines to produce 
COVID-19 rapid test strips. Mil-
lions of test strips are expected to be 
produced on both production lines, 
in which way SPGPrints contributes 
to a solution for the increased global 
demand for more test capacity.
The use of biosensors in rapid 
medical testing

Hank Guitjens, Commercial Man-
ager Label & Industrial printing at 
SPGPrints explains that the usage of 
biosensors around the world is not 
new. For over 30 years, biosensors 
are a quick tool for analyzing diseas-
es, using just a strip and body fluids. 
A common application of biosensors 
in the medical industry are the glu-
cose test strips for diabetes patients. 
They use these strips to test if their 
blood sugar levels are deviating 
from normal. To provide the patient 
with quick test results, the blood is 
dripped on a test strip which is then 
examined by a diagnostic test device. 
Within minutes, the patient can see 
what their exact levels are.

These biosensor test strips contain 
an advanced piece of technology. 
The film used for the test strips must 
be printed in such a way that it can 

absorb the body fluid and provide 
the optimal conditions for this re-
agent to react with the body fluid. 
SPGPrints specializes in and holds 
the correct innovative technique to 
print the film with the level of pre-
cision that is required for these test 
strips.
The creation of COVID-19 
rapid test devices

For this exact reason, SPGPrints was 
invited by an international pharma-
ceutical company to be involved in 
the production of COVID-19 rapid 
test strips. The goal was to produce 
a diagnostic test system that — with 
use of a patient’s saliva — could 
quickly indicate if a patient suffered 
from COVID-19 or not. In this in-
ternational cooperation, it was up 
to SPGPrints to develop a process 
for printing on film. In the printing 
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process, high levels of accuracy were 
crucial since the newly developed 
chemical reagent could only func-
tion properly under optimal condi-
tions.
The collaboration turned out to be 
very successful. Within less than a 
year, SPGPrints managed to develop, 
produce and deliver a custom-made 
system for their pharmaceutical 
partner. Despite it being a new, cus-
tom-made system, the startup phase 
was very successful, and a yield was 
achieved above expectation within 
weeks. On top of that, newly hired 
operators needed limited training 
due to the user-friendliness of the 
system. Which means the partner 
could start producing directly. This 
enabled the pharmaceutical partner 
to reach their ideal production levels 
within weeks after the new system 
had been delivered.
Custom label printing by 
SPGPrints
SPGPrints’ specialization in rotary 
screen printing made them the right 
partner for this project and due to 
their expertise on biosensors the 
project started quickly. Rotary screen 
printing provides users with several 
advantages over other screen-print-
ing techniques. It provides great ac-
curacy, high quality levels and helps 
users to increase their productivity. 
But most importantly, it enables us-
ers to quickly scale up their printing 
process. For that reason, some users 
start out with flatbed printing but 
switch to rotary screen printing once 
their product has to be produced on 
a greater scale.
Due to its many advantages, rotary 
screen printing proves to be the ide-
al technique for many applications. 
Besides biosensors, SPGPrints uses 
its rotary screen-printing techniques 
for the creation of — amongst oth-

ers — printed electronics, flexible 
solar cells, RFID tags and printed 
batteries. The possibilities are end-
less. Over the years, SPGPrints has 
helped many customers with a cus-
tom-made printing process suitable 
for their application. 

Due to their years of experience, 
SPGPrints can provide its customers 
with advantages no other supplier 
can. SPGPrints is well known for 
its unique mesh material, a 100% 
electroformed nickel mesh which 
gives it its unique stability and print 
performance. For the graphical and 
industrial market printing modules 
can be supplied in width from 250 
mm to 1400 mm. If total solutions 
are needed SPGPrints can supply 
complete line configurations includ-
ing hot air dryers, NIR, IR and UV. 

The systems are equipped with a so-
phisticated tension control system 
and can reach a register accuracy of 
at least 100 microns. At SPGPrints, 
each project is considered as being 
unique and therefore receives a cus-
tom-made solution that matches all 
requirements. 
During a rotary screen-printing 
project, SPGPrints works closely to-
gether with the client’s team so their 
engineers truly understand their 
wishes and expectations. After which 
SPGPrints will convert these wishes 
into a custom-made solution. As was 
successfully done in the COVID-19 
rapid test devices project. Due to a 
close collaboration between SPG-
Prints and the client, millions of test 
strips are expected to be produced in 
the upcoming months.
www.spgprints.com
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Karl Mayer tarafından üretilen 
havlu kumaş, ister havuz başında, 
ister sahilde, hatta banyoda küvetin 
yanında olun, parlak renklere sahip 
hayat dolu motiflerle canlı vurgular 
yaratıyor.
Sözü edilen kumaş, nihai ürünün 
sadece sahip olunması gereken bir 
banyo aksesuarı değil, aynı zamanda 
gerçekten göz alıcı bir obje olmasını 
sağlamak için çift taraflı kumaşla bir 
TM 4-TS EL ünitesi üzerinde üre-
tildi. Bir yüzünde yoğun bir pamuk 
ilmek tabakası bulunuyor. 
Banyodan sonra ciltteki nemi hız-

la emiyor ve vücuda nazikçe temas 
ediyor. Diğer yüzü ise kırpılmış pol-
yesterden oluşuyor. Yumuşak doku-
su sizi rahatlamaya davet ederken, 
pürüzsüz yüzeyi hem üzerine baskı 
yapılmasını kolaylaştırıyor hem de 
daha çabuk kurumasını sağlıyor.

Bu yaratıcı tasarım Zimmer Aus-
tria’da dijital bir baskı işlemi kulla-
nılarak oluşturuldu. Baskı, kaplama 
ve terbiye sistemleri uzmanı başarılı 
bir iş çıkardı. Karl Mayer firmasının 
tekstil geliştiricisi Melanie Berg-
mann, sonuçlardan oldukça mutlu 
olduğunu belirterek şunları söyledi: 
‘‘Hatlar oldukça keskin iken renkler 

son derece canlı ve 
hayat dolu. En ince 
çizgiler bile açıkça gö-
rülebiliyor.’’
İlmekli havlu ünitesi 
ile entegre ilmekli 
çözgülü örme 
teknolojisi, renkli 
havluların uzun süre 
kullanılmasına olanak 
sağlıyor. Kabarık 
lif tabakası, iplik 

çekici etmenlere karşı son derece 
dayanıklıdır. Uzun hizmet ömrü ve 
üretim sürecindeki çevre duyarlılığı 
ile ilgili avantajları, çözgülü örme 
havlu ürünlerini dokuma kumaş ile 
üretilen muadillerinden ayırıyor.
TM 4-TS EL ünitesi, geleneksel air-
jet rapierli dokuma tezgâhları gibi 
sıkıştırılmış havaya gereksinim duy-
maz ve bu nedenle üretilen bir kilog-
ram kumaşa karşılık yaklaşık yüzde 
87 daha az enerji tüketir. Çözgülü 
örmede kullanılan haşıllama işlemi 
de ortadan kalkıyor. Bu da üretilen 
kumaş kilogramı başına, tekstil 
kimyasalları, atık su ve enerjiden 
0.20 dolar civarında tasarruf sağlıyor.
Bu da iplik hariç hammadde üretimi 
için üretim maliyetlerinin yaklaşık 
yüzde 30’una tekabül ediyor. Tasar-
ruf maliyetlerinin yanı sıra, çözgülü 
havlu örme makinesi son derece ve-
rimlidir. 186” genişliği ve 800 rpm 
hızı ile TM 4-TS EL ünitesi, 24 
saatlik çalışmada her gün 400 g/m2 
ağırlığında yaklaşık 1.800 kg havlu 
kumaş üretiyor. Bu, hava jetli bir 
rapier dokuma tezgâhından yaklaşık 
yüzde 250 daha fazladır.





70

HABER/NEWS TekstilNewswww.tekstilnews.com

International Textile Magazine

Mayıs Haziran / May June 2021 www.tekstilnews.com

At last – having been rescheduled 
from 2020, the 7th edition of the 
combined ITMA ASIA and CITMA 
exhibition will take place from 12 – 
16 June 2021.  Some 1,650 exhibi-
tors will be at the venue in Shanghai, 
among them Erhardt+Leimer with 
several products from their broad 
portfolio for automation and quality 
assurance in the textile industry.

One of the products showcased by 
E+L is the new ELMETA MDA1005 
/ MDA1006 metal detector with 
increased accuracy: It reliably detects 
even very small metal particles across 
the entire width of the web. 
Signal LEDs on the sensor indicate 
the position of the metal particle in 
the web. The integrated segment-
wise evaluation as well as the gain 
setting and a reset button ensure 
straightforward commissioning. 
The device detects metal particles 
at production speeds from 2 to 500 
m/min (depending on the size and 
material of the particles). The special 
scanning surface and the aluminum 
housing prevent damp webs or ele-y g p p

One of the products showc
E+L is the new ELMETA MD
/ MDA1006 metal detect
increased accuracy: It reliably
even very small metal particl
the entire width of the web.
Signal LEDs on the sensor

ctromagnetic interference affecting 
the detection result. The device can 
be used for dry and damp textiles 
and for non-woven fabrics. It can be 
installed in any orientation in any 
production machine. The only requ-
irement is that there must not be any 
moving parts, e.g. rollers, installed 
within an area of 500 mm. 
By detecting even very small metal 
particles, the MDA1005/1006 can 
prevent extremely costly damage 
that may occur on the downstream 
calender rollers and shearing tools. 
Furthermore, the risk of catalytic rea-
ctions in wet finishing is minimized. 

Apart from the metal detector, 
Erhardt+Leimer will exhibit the 
ELCUT cutting systems, the ELS-
MART web guiding and spreading 
system, the ELSTRAIGHT weft 
straightening system, the ELFEED 
tenter guider, ELTENS equipment 
for web tension measurement and 
control and the camera-based EL-
COUNT pick and course counter.
Erhardt+Leimer is at stand D13 in 
hall H6.

Both companies have a long track 
record of supporting spinning indus-
try customers with latest technology 
to improve their performance and 
profitability. Today, this new collabo-
ration brings 
Loepfe’s YarnMaster Prisma and 
YarnMaster Zenit+ yarn clearers to-
gether with Loptex Exa and Centra 

sorters for a complete solution supp-
lied by Loepfe. 
This integrated offering combines the 
advantages of eliminating contamina-
tion at the opening 
stages of production with additional 
refinement of the yarn further down 
the line at the winding 
stage. The net result for spinning mil-
ls is production of the highest quality 

yarns while generating 
less waste, greater machine efficiency 
and less energy consumption.
Loptex CEO Renato Gerletti com-
mented: “We welcome this collabora-
tion which harnesses the  strengths of 
both the Loptex and Loepfe products 
for our customers. There are many sy-
nergies  between the approaches of our 
two companies, not least of these being 
our dedication to using 
leading edge technology to deliver gre-
at results for spinning mills everywhe-
re.” Loepfe CEO Dr. Ralph Mennic-
ke added: “We are looking forward to 
working with the Loptex 
team. Next to our in-house R&D 
commitments, this is a complementary 
partnership that puts customer needs 
first and will deliver a vital combina-
tion of top quality and greater produ-
ctivity  to textile mills. As the industry 
emerges from one of the most difficult 
trading periods in living memory, we 
continue to be committed to rolling 
out new and innovative solutions over 
the months and years to come.”

Partnership extends vision for yarn conta-
mination detection 
Loepfe Brothers Ltd. and Loptex SRL have 
today announced a distinguished strategic 
collaboration targeted at further improving 
yarn quality and productivity for spinning 
mills.










