


Değerli okuyucular,

Sanayicimizin küresel pazarlar-

daki rekabet gücünü artırmak 

amacıyla Türk Standardları Ensti-

tüsü (TSE) olarak son zamanlarda 

önemli atılımlar gerçekleştirdik. 

Bu doğrultuda ihracatçılarımızın 

küresel pazarlara rahat girebilme-

si ve gümrük duvarlarını aşabil-

meleri için en son geçtiğimiz gün-

lerde Paris’te olmak üzere şimdi-

ye kadar dünyanın 12 noktasında 

çözüm ofislerimizi açtık; 2012 so-

nuna kadar bu rakamı 30’a çıkar-

mak için yoğun gayretlerimiz de-

vam ediyor. Yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de önemli çalışmalarımız oldu bu 

süreçte. Bu sene 80 milyon liralık laboratuvar yatırımını gerçekleştirmek için imza 

attık; 200 milyon liralık laboratuvar yatırımlarımızın fizibilite çalışmaları ise devam 

ediyor. 2-3 yıl içerisinde bu yatırımları yaptığımızda mevcut laboratuvar altyapı-

mızı en az yüzde 150 artırmış ve sanayicimizin test ve laboratuvar ihtiyacını çok 

büyük bir oranda Türkiye’de gerçekleştirmiş olacağız. Bunun için çalışmalarımız 

devam ediyor.

Proje ve yatırımlarımızın yanında eğitim hizmetlerimizde de sanayicilerimize yö-

nelik önemli kampanyalar düzenliyoruz. Ankara Sanayi Odası (ASO)  ile imzala-

dığımız iş birliği protokolü uyarınca ASO üyesi firmalara kalibrasyon hizmetleri-

mizde yüzde 30, kalibrasyon eğitim hizmetlerimizde yüzde 20; bu firmaların TSE 

ile marka sözleşmesi olması halinde de kalibrasyon hizmetlerimizde yüzde 40, 

kalibrasyon eğitim hizmetlerimizde de yüzde 30 indirim uygulayacağız. Sanayi-

cimize olan desteğimizi sürdürmek amacıyla bunun gibi ortak çalışmaları tüm 

sanayi odalarımızla yapmak arzusundayız.

Sonuncusunu Marmara Bölgesinde gerçekleştirdiğimiz ‘Kalite Günleri’ne yak-

laşık 5.500 kişi katıldı. Yönetim sistemleri, kalibrasyon, metroloji ve laboratuvar 

eğitimlerini kapsayan ve yurdumuzun birçok bölgesinde son altı ay içerisinde 

düzenlediğimiz bu eğitim etkinliklerine yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Bu eğitimlerde 

önceliğimiz, ‘kalitenin her şeyden önce insanın kendisine olan saygısı’ olduğu-

nu öğretmekti. Çünkü gelişimin ve ilerlemenin insanın özsaygısıyla ilintili olduğu 

inancıyla bu yola çıktık.

Değerli okuyucular, Mübarek Ramazan ayının tüm âleme huzur ve refah getirme-

sini temenni ediyorum ve tüm İslam âlemine hayırlı Ramazan’lar diliyorum.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından kalite bi-

lincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ‘Kalite 

Günleri’nin sonuncusu olan ve TSE Marmara Bölge 

Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ‘Marmara 

Kalite Günleri’, İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle 

sona erdi.

Marmara Kalite Günleri’nin organizatörlüğünü yapan 

TSE Marmara Bölge Koordinatörü ve TSE Deney ve 

Kalibrasyon Merkez Başkanı Mehmet Hüsrev, alanında 

dünyanın en geniş kapsamlı kalite programı olan orga-

nizasyonda 10 kişilik proje ekibinin yanı sıra 200 kişilik 

bir kadro ile birlikte iki ay süren bir çalışma gerçekleştir-

diklerini kaydetti. TSE’nin ilkini Kocaeli, ikincisini Antal-

ya ve sırasıyla Bursa, İzmir ve Marmara’da gerçekleş-

tirdiği eğitimlere yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını belir-

ten Hüsrev, "Hedefimiz insanımızın hayatını kolaylaştır-

mak, refah seviyesini artırmak ve yine sanayicimizin ve 

işadamlarımızın küresel piyasalardaki rekabet gücünün 

artırılmasında en önemli parametrelerden biri olan ‘dü-

şük maliyet, yüksek kalite’ ögesinin gerçekleştirilmesi 

için katalizör görevi üstlenmekti” dedi.

TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz, Türkiye’nin 2023 

hedefi doğrultusunda en stratejik kurumlardan birinin 

TSE olduğuna dikkat çekerek, sanayicileri TSE’nin tam 

üye olduğu CEN ve CENELEC’in ayna ve teknik komi-

telerinde aktif olarak katılmaya çağırdı.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ise Marmara Kalite Gün-

leri ile 12 gün süren  eğitimlere 5500 civarında kişinin 

katıldığını ve bu eğitimdeki amacın bir gelecek tablosu 

çizmek olduğunu kaydetti. 2023 vizyonunu gerçekleş-

tirmek için Türkiye’nin standardizasyon ve belgelen-

dirme alanlarında ciddi atılımlara ihtiyacı olduğunu ve 

standard belirleme noktasında TSE’nin Avrupa stan-

dardizasyon kuruluşları CEN ve CENELEC’e tam üye 

olarak sanayiciye önemli bir fırsat sunduğunu belirten 

Şentürk şöyle konuştu:

“Avrupa standardlar kuruluşlarına tam üye olarak 

hukuki hakkımızı aldık, ama bu hakkı kullanabilmek 

için sanayici ve iş dünyamızın komitelerde yer alma-

sı gerekiyor ki biz artık standardları belirleyen ülke 

olalım. Belgelendirme ile ilgili de sanayicimizin stra-

tejik öneme sahip tüm testlerinin bu ülkede yapıl-

masını sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden bu yıl 80 

milyon liralık laboratuvar yatırım programına imza at-

tık. Aynı zamanda toplam değeri 200 milyon lira olan 

muayene ve test projelerimiz ise şu an fizibilite aşama-

sında. TSE küresel bir güç olmak zorunda. Bu yüzden 

ihracatçılarımızın gümrük duvarlarını aşabilmesi için, iş 

Marmara Kalite Günleri Sona Erdi

Kavranoğlu:

“2023 hedefl eri nihai değil ara 

hedefl erdir. 2023 yılı vizyonu 

ve daha ötesine ulaşmamız 

için çare, bilim ve teknolojide 

ileriye gitmemizdir. Bizim birlik 

olarak yüksek katma değerli 

ürünlere yönelmemiz ve var 

olan sanayimizi dönüştürmemiz 

gerekiyor. Bu da ancak bilim ve 

teknoloji ile olur. Bunun olması 

için de bütün ülkemizin entegre 

olarak bu hedefe kilitlenmesi 

gerekiyor.”
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dünyamızın hedef pazarlarında yer alan ülkelerde ofis 

açmaya başladık. 12 noktada açtık, 23 ülkede de ofis 

açma çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. He-

defimiz yıl sonu itibarıyla 30 ülke, 2013 sonunda 70 

ülkeye çıkabilmek.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 

Davut Kavranoğlu da, 2023 hedefl erinin nihai değil 

ara hedef olduğunun altını çizerek “2023 yılı vizyonu 

ve daha ötesine ulaşmamız için çare, bilim ve tek-

nolojide ileriye gitmemizdir. Bugüne kadarki şekilde 

iş yapmaya devam edersek bu vizyona ulaşmamız 

mümkün değildir. Bizim birlik olarak yüksek katma 

değerli ürünlere yönelmemiz ve var olan sanayimizi 

dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da ancak bilim ve tek-

noloji ile olur. Bunun olması için de bütün ülkemizin 

entegre olarak bu hedefe kilitlenmesi gerekiyor. Öyle 

bir ortam oluşturmamız lazım ki ne sanayi üniversite-

siz ne de üniversite sanayisiz olsun. Artık üniversite-

lerimizin vizyonunun bilim ve teknoloji olması lazım, 

dolayısıyla da üniversitelerimizi rekabete açmamız la-

zım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Marmara Kalite Günleri’ne 

destek veren kurum ve kuruluşlara plaket verildi.

“Asya’dan Avrupa’ya Kalite Köprüsü” sloganıyla İs-

tanbul, Sakarya, Düzce, Çorlu, Çerkezköy, Tekirdağ, 

Kırklareli ve Edirne’de eş zamanlı iki hafta süren orga-

nizasyonda, TSE’nin 84 uzman eğitimcisi tarafından 

245 salonda, 68 konu başlığı altında eğitim verildi.

Şentürk:

“2023 vizyonunu 

gerçekleştirmek için 

Türkiye’nin standardizasyon 

ve belgelendirme alanlarında 

ciddi atılımlara ihtiyacı 

vardır ve standard belirleme 

noktasında TSE Avrupa 

standardizasyon kuruluşları 

CEN ve CENELEC’e tam üye 

olarak sanayiciye önemli bir 

fırsat sunmaktadır.”



6

H
A

B
ER

LE
R

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Kamerun Cum-

huriyeti Standardlar ve Kalite Teşkilatı (ANOR) arasın-

da Yükleme Öncesi Gözetim Anlaşması, Kamerun’da 

imzalandı.

Söz konusu anlaşmaya göre ANOR’un talebi halinde 

Türkiye’den Kamerun’a ihraç edilen malların yükleme 

öncesi muayeneleri TSE tarafından yapılacak. Yükleme 

öncesi yapılan muayene hizmetlerinden elde edilen ge-

lirin bir kısmı da ANOR’a ait olacak. 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Kamerun’dan sonra di-

ğer Afrika ülkelerinin standard kuruluşları ile ikili iş birliği 

görüşmelerinin devam ettiğini ve önümüzdeki süreç 

içerisinde Türkiye’den bütün Afrika’ya ihraç edilecek 

ürünlerin yükleme öncesi muayene hizmetlerinin TSE 

tarafından yapılmasının planlandığının altını çizdi. 

Şentürk, söz konusu anlaşmanın her iki kuruluş adı-

na oldukça faydalı olacağını ve her iki tarafa da bü-

yük kazanımlar getireceğini belirterek TSE’nin ANOR’a 

standardizasyon, belgelendirme ve uygunluk değer-

lendirmesi alanlarında altyapının kurulması için gerekli 

desteği vereceğini vurguladı. 

Kamerun Cumhuriyeti Ticaret Bakanı ise TSE heyetini 

Kamerun’da görmekten mutluluk duyduğunu söyleye-

rek, TSE gibi büyük bir kuruluş ile gerçekleştirilen ikili 

iş birliği faaliyetleri nedeniyle ANOR yetkililerine tebrik-

lerini iletti.

2010 yılında resmen faaliyete geçen İslam Ülkeleri 

Standardlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) kurucu 

üyeleri arasında yer alan; ayrıca SMIIC Yönetim Kuru-

lu Başkan Yardımcılığı görevini temsil eden ANOR ile         

7 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da Teknik İş Birliği Mu-

tabakat Zaptı imzalanmıştı.

Türkiye’den Kamerun’a ihraç 

edilen malların yükleme öncesi 

muayenelerini TSE yapacak.

TSE ve Kamerun Arasında 

“Yükleme Öncesi Gözetim Anlaşması” İmzalandı
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Fransa’nın baş-

kenti Paris’te bulunan SARL-AS firması arasında “Çö-

züm Ortaklığı Anlaşması” imzalandı.

132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kuruluş 

Kanunu’nun ek 2’nci maddesinde yer alan “Enstitü, 

standardizasyon görevleri dışında kalan ana faaliyetle-

rinin tamamını veya bir kısmını kuracağı, iştirak edeceği 

veya iş birliğinde bulunacağı yerli ve yabancı şirketler 

eliyle yürütebilir” hükmü çerçevesinde, SARL-AS fir-

ması ile anlaşmaya varıldı.

SARL-AS firması ile TSE arasında yapılan Çözüm 

Ortaklığı Anlaşmasına göre, SARL-AS bundan böyle 

Fransa’da TSE adına belgelendirme yapacak. SARL-

AS firması ayrıca Türkiye’nin Fransa’dan ithal ettiği 

malların TSE standardlarına uygunluğu hakkında da-

nışmanlık hizmeti verecek.

SARL-AS firmasının 11 Haziran 2012 tarihinde Paris’te 

yapılan ofis açılışında konuşan TSE Başkanı Hulusi 

Şentürk, TSE’nin tecrübelerinden, belgelendirme, uy-

gunluk değerlendirmesi alanlarındaki faaliyetlerinden 

bahsederek TSE’nin yurt dışındaki çözüm ortaklığı ofis 

sayısının on ikiye ulaştığını ifade etti. Şentürk, yıl sonun-

da yurt dışı çözüm ortaklığı ofis sayısını 30’a çıkarmayı 

planladıklarının altını çizerek, dünyanın birçok yerinde 

Çözüm Ortakları ile beraber TSE’nin görev alanına gi-

ren hususlarda faaliyetler gerçekleştirileceğini vurgula-

dı. 

Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosu Uğur 

Arıner, TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Paris Baş Tica-

ret Müşaviri Aylin Bebekoğlu, Paris Ekonomi Müşa-

viri Nevzat Bahran, Türk- Fransız Girişimciler Derneği 

Başkanı Murat Ercan, SARL-AS firması sahibi Asım 

Durmuş,firma ortaklarından Seyhan Kılınç ile uygunluk 

değerlendirmesi alanında faaliyet gösteren Bureau Ve-

ritas, Intertek ve Dekra temsilcileri katıldı. 

Törende Türk-Fransız Girişimciler Derneği Başkanı Mu-

rat Ercan TSE Başkanı Şentürk'e kaliteye yaptığı katkı-

ları nedeniyle plaket takdim etti.

TSE ile SARL-AS Firması Arasında 

“Çözüm Ortaklığı Anlaşması” İmzalandı
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Otomotivde 
Sanayi Bakanlığı ve TSE İş Birliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Mü-

dürlüğü ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında 

TSE’nin ‘O’ sınıfı araçlarda, tüm aksam, sistem ve 

ayrı teknik ünitelerde, ülkemizce taraf olunan ve BM/

AEK tarafından hazırlanan tüm Regülasyonlar (Teknik 

Düzenlemeler)’da Üretimin Uygunluğu (COP) Dene-

timleri konusunda yetkilendirilmesine dayalı bir iş birliği 

anlaşması imzalandı.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ile 

Sanayi Genel Müdürü Süfyan 

Emiroğlu’nun imzaladığı iş birliği 

anlaşmasına göre, TSE ‘O’ sınıfı 

araçlarda, tüm aksam, sistem ve 

ayrı teknik ünitelerde, ülkemizce 

taraf olunan ve BM/AEK tara-

fından hazırlanan tüm Regülas-

yonlarda (Teknik Düzenlemeler) 

Üretimin Uygunluğu (COP) Dene-

timlerini; MARTOY Yönetmeliğine  

(2007/46/AT) göre, muafiyetler, 

münferit araç onayı, araç tadila-

tı, Ek V ve Ek XVII (çok aşamalı 

İmalat); TORTOY (2003/37/ATYö-

netmeliği ve MOTOY (2002/24/AT) yönetmeliklerinin 

kapsam yönünden değerlendirilmesi konularından yet-

kilendirildi. Böylece TSE, Araç Tip Onayı faaliyetlerinde 

A ve B kategorisi teknik servis hizmetinin yanında, ülke 

çapındaki il ve bölge müdürlükleri ve 1500’ü aşkın per-

soneli ile C ve D kategorisi Teknik Servis olarak Üreti-

min Uygunluğu (COP) Denetimlerinde Haziran ayından 

itibaren hizmet vermeye başladı.
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TSE 2012 Standard Hazırlama Faaliyetleri 
Tamamlandı
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 2012 yılı standard 

hazırlama faaliyetlerini tamamladı. 2011-2012 yılı stan-

dard hazırlama dönemi boyunca yoğun bir tempoyla 

çalışan Teknik Kurul ve İhtisas Grubu üyelerine Teşek-

kür Belgeleri verildi.

TSE Merkez Binası Konferans Salonunda düzenlenen 

törende Enstitü Başkanı Hulusi Şentürk, TSE Yönetim 

Kurulu Üyesi Mustafa Kasal, Genel Sekreter Üzeyir 

Karagöz, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Bozde-

mir, TSE Merkez Başkanları ile Teknik Kurul ve İhtisas 

Gruplarının üyeleri hazır bulundu.

Törende konuşma yapan Hulusi Şentürk, dünyanın en 

güçlü devletlerinin standard koyan ve hazırlayan ülkeler 

olduğunu vurgulayarak, ekonomik kalkınma ve geliş-

menin, söz sahibi ülkeler arasına girmenin tek koşulu-

nun standardlara yön vermek ve dünyada geçerli olan 

standardların hazırlanmasına katkıda bulunmak oldu-

ğunu söyledi. 

Şentürk özverili çalışmaları ve gayretleri için tüm teknik 

kurul ve ihtisas grubu üyelerine teşekkürlerini sundu.

TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz’ün konuşmasının 

ardından Standard Hazırlama Merkez Başkanı Rama-

zan Usta söz alarak  2011-2012 döneminde yapılan 

standard hazırlama çalışmaları ile ilgili istatistiki bilgiler 

aktardı. 

Törende Teknik Kurul üyelerinin yanı sıra Bilgi Teknoloji-

leri, Çevre Standardları, Elektrik İhtisas Grupları,  Elekt-

roteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi, 

Elektronik, Hizmet Standardları, İnşaat İhtisas Grupları, 

Yapıların Tahribatsız Muayenesi Özel Daimi Komitesi, 

Kimya, Maden, Makine İhtisas Grupları, Tesisat ve Ba-

sınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi, Mamul Gıdalar ve 

Ziraat, Metalurji, Milli Savunma, Mühendislik Hizmetler, 

Orman ve Orman Ürünleri, Petrokimya, Petrol, Sağlık, 

Tekstil ve Yetkili Servis Standardları İhtisas Grupları 

üyelerine belgeleri takdim edildi. 

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye’nin farklı yö-

relerinin lezzetlerinin ve kültürel ürünlerinin tanıtıldığı “3. 

Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı”na katıldı. 

Forum Fuarcılık  ve Geliştirme AŞ. tarafından organi-

zasyonu yapılan fuar, Antalya Ticaret Borsası (ATB), 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akde-

niz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV)’nın desteğiy-

le düzenlendi.

Fuar açılışına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Dr. Ahmet 

Altıparmak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mustafa Akaydın, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. 

Dr. Habip Asan ve TSE yetkilileri ile çok sayıda borsa 

ve oda  başkanı katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. 

Habip Asan ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, fuarda yer alan Türk 

Standardları Enstitüsü (TSE) standını ziyaret ederek 

Helal Gıda Belgelendirmesi faaliyetleri hakkında TSE 

yetkililerinden bilgi aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuş-

mada, bu tür fuarların oda ve borsaların yerel düzeyde 

hangi noktaya geldiğinin somut göstergesi olduklarını 

belirterek, “Türkiye’deki oda ve borsalar kadar özel 

sektöre destek sağlayan oda ve borsalar dünyanın 

başka hiçbir yerinde yok” dedi. 

Yöresel ürünlere sahip çıkmak için patent almanın şart 

olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Ar-

tık fuarlarımız yurt dışına çıkacak. Seneye yapılan fuar-

da artık tescil yaptırmayan ürünü sergiletmemek lazım. 

Yerli malı yurdun malı devri bitti. Yerli malı tüm dünyanın 

malı olacak.”

TSE,  3. Yöresel ve Geleneksel Ürünler 

Fuarına Katıldı
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STANDARD- Genel Müdürlüğünüzün görevlerini genel hatları ile öğrenebilir miyiz?

B. TEK- 8/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görev-

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Genel Müdürlüğümüzün görevleri aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir:

- Metroloji politikasını belirlemek ve metroloji alanında stratejiler geliştirmek, uygulanmasını 

sağlamak ve izlemek.

- Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemeler ile ilgili standard listeleri-

ni hazırlamak ve uygulamaya koymak, bu alanda piyasa gözetimi ve denetimi yapmak veya 

yaptırmak.

-Yasal metroloji kapsamına alınacak veya kapsamdan çıkartılacak ölçü aletlerini belirlemek, 

yasal metroloji alanında izlenebilirliği sağlamak için gerekli teknik ve idari altyapıyı oluşturmak.

- Ulusal ölçü etalonlarının bulundurulma ve kontrol esaslarını belirlemek,

- Yasal metroloji alanında uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; bu alanda faaliyet 

gösteren uluslararası kuruluşlara katılmak ve iş birliği yapmak,

- Yasal metroloji alanında yetkilendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet 

kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bunları görevlendirmek, gerektiğinde gö-

revlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek.

Bu görevlere ilaveten Bakanlığımız ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında imzalanan 

protokol hükümleri çerçevesinde petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile ilgili denetim-

leri yapmak.

STANDARD- Bir Türk standardının zorunlu standard olabilmesi için talep nasıl geliyor 

ve Türk standardı hangi aşamalardan geçerek zorunlu standard halini alıyor? 

B. TEK- Ülkemizde üretilen malların ve sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, sanayi 

sektörünün rekabet gücünün artırılması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bir standardın 

zorunlu hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede özel sektör, kamu kurum ve kuru-

STANDAR

B. TEK- 8/

leri Hakkınd

şekilde beli

- Metroloji 

sağlamak v

- Yasal met

ni hazırlam

yaptırmak.

-Yasal met

yasal metro

- Ulusal ölç

- Yasal met

gösteren u

- Yasal met

kuruluşların

revlendirme

Bu görevle

protokol hü

leri yapmak

STANDAR

ve Türk sta

B. TEK- Ü

sektörünün

zorunlu hal

Bayram TEK

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına 1997 yılında Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2000-2007 yılları 

arasında Müfettiş, 2007–2009 yılları arasında da Başmüfettiş olarak görev yaptı. 2009 yılında Teftiş 

Kurulu Başkan Yardımcısı, Bakanlık Disiplin Kurulu üyeliği ve Marmara Zeytin Tarım Satış Koop. 

Birliğinde Bakanlık Denetçisi görevlerinde bulundu.

2007 yılında UCF’nin (University of Central Florida) davetlisi olarak bir yıl süreyle ABD’de bulunmuş 

olup e-devlet konusunda çalışmalar yapmıştır.

9 Aralık 2009 tarihinden itibaren de  Metroloji ve Standardizasyon  Genel Müdürü olarak görev 

yapmaktadır.

Tek, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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luşları ile sivil toplum örgütleri tarafından zaman zaman 

bir standardın zorunlu yürürlüğe konulmasına ilişkin ta-

lepler Genel Müdürlüğümüze iletilmektedir. 

Bu talepler ilgili tarafl arın (Kamu kurum ve kuruluşlar 

ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları) görüşlerine 

sunulmakta, alınan bu görüşler çerçevesinde konu 

değerlendirilmekte ve zorunlu hale getirilmesine karar 

verilmesi halinde tarafımızdan hazırlanan Tebliğ metni 

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa 

gönderilmektedir. Böylece,  Resmi Gazete’de yayım-

lanan standardlar teknik düzenleme halini almış, diğer 

bir ifade ile mecburi uygulamaya konulmuş olmaktadır.  

STANDARD- Genel Müdürlüğünüz tarafından zo-

runlu standard olarak ilan edilmiş bir standarda 

uyulmaması durumunda ne gibi yaptırımlarınız bu-

lunmaktadır?

B. TEK- Bugün itibarıyla Bakanlığımız tarafından mec-

buri uygulamaya konulan 380 standard bulunmaktadır. 

Söz konusu standardların mecburi uygulamaya ko-

nulması Genel Müdürlüğümüz marifetiyle gerçekleşti-

rilmekle birlikte bunlardan sadece 5 tanesi (TS 1445 

- TS 1446 - TS 1449 - TS 11939 - TS 12820) Genel 

Müdürlüğümüz sorumluluğunda yer almaktadır. 

Bu çerçevede; 

- Mecburi uygulamaya konulan standard, ürün stan-

dardı ise ve yapılan denetimlerde standarda aykırı bir 

durumun tespiti halinde 1705 sayılı Ticarette Tağşişin 

Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında 

Kanun ve 4703 sayılı  Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri 

gereği idari ceza yaptırımları uygulanmaktadır.

- Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda mecburi uy-

gulamada bulunan kural standardlarında yapılan dene-

timlerde ise standarda aykırı bir durumun tespit edil-

mesi halinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tara-

fından yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanun ve 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Ya-

pılmasına Dair Kanun hükümlerine göre idari yaptırım-

lar EPDK tarafından uygulanmaktadır.

STANDARD- Genel Müdürlüğünüz bünyesinde 

Akaryakıt ve Petrol Piyasası denetimleri kapsamın-

da hangi işlemler yapılıyor?

B. TEK- Bakanlığımız ile Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu arasında düzenlenen Iş birliği Protokolü çer-

çevesinde, petrol ve LPG piyasasındaki denetimler 

periyodik denetim ve çapraz denetim olmak üzere iki 

şekilde yapılmaktadır. 

Periyodik Denetimler

Ülke genelinde, petrol ve LPG piyasasında faaliyette 

bulunan akaryakıt ikmal istasyonlarında yapılan marker 

ve lisans denetimleri;  EPDK Kurul kararları, Bakanlık, 

Savcılık, Valilik talimatları ile ihbar ve şikâyetler üzerine, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerimizce yürütül-

mektedir. 

Bu denetimlere ilave olarak Başbakanlık Genelgesi ge-

reğince,  kamu kurum ve kuruşlarına kaçak akaryakıt 

satın almasını önlemek amacıyla, ihale ile alınan akar-

yakıtların ulusal marker kontrolleri de Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürlüklerimizce yürütülmektedir.

Çapraz Denetimler

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştiri-

len bu denetimler; 

– Lisans kontrolü,

– Ulusal Marker kontrolü,

– Kaçak tüp dolumuna yarayan aparatların kontrolü, 

– Akaryakıt ve LPG sayaçlarının miktar kontrolü,

– Akaryakıt ve LPG sayaçlarının damga kontrolü, 

– Tesislerde sigortasız işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığının 

kontrolü 

konularını içermektedir.

Ayrıca,  konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüze ulaşan tü-

ketici şikâyetlerinin çözümü için ilgili  İl Müdürlükleri ile 

irtibata geçilerek gerekli denetimler süratle gerçekleş-

tirilmektedir.

STANDARD- Tüketici menfaatlerini korumaya yö-

nelik faaliyetleriniz nelerdir? Sonuçları hakkında 

bilgi verebilir misiniz?

B. TEK- Tüketicinin korunması amacıyla ölçü ve ölçü 

aletleri çeşitli muayenelere tabi tutulmaktadır. Bu kap-

samda, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı eleman-

ları tarafından ölçü ve ölçü aletlerinin ani muayeneleri 

ve belli periyodlarda periyodik muayeneleri yapılmakta-

dır. Bu muayenelerde amaç ölçü aletlerinin doğru çalı-

şıp çalışmadıklarının kontrol edilmesidir. Bunun dışında 

tüketiciler, evinde kullandığı elektrik, su ve gaz sayaç-

ları ile ilgili veya piyasada kullanılan diğer ölçü ve ölçü 

aletleri ile ilgili doğru çalışıp çalışmadığı ile ilgili şüphe 

duyduğu takdirde il müdürlüklerimize şikâyet muaye-

nesi talebinde bulunabilirler. Bu müracaatlar il müdür-



13 TEMMUZ 2012

lüklerimiz tarafından ivedilikle dikkate alınır ve söz ko-

nusu ölçü aletlerinin muayeneleri gerçekleştirilir.  

Yapılan muayeneler sonucunda cezai işlem gerektiren-

lere 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre cezai 

işlemler uygulanmaktadır.

Ayrıca bu kapsamda akaryakıt ve LPG istasyonları ile 

hazır ambalajlı mamuller ve tartı aletlerine yönelik ola-

rak Genel Müdürlüğümüzce çapraz denetimler yapıl-

maktadır. 

STANDARD- Genel Müdürlüğünüz yasal metroloji 

kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri ile ilgili hangi iş-

lemleri gerçekleştirmektedir?

B. TEK- Yasal metrolojiye ilişkin hizmetler, 3516 sayılı 

“Ölçüler ve Ayar Kanunu” ile 4703 sayılı “Ürünlere İliş-

kin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına 

Dair Kanun” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu işlemleri;

- Tasarımdan piyasaya arzına kadar yapılan işlemler,

- Piyasaya sunulmasından sonra piyasada iken yapı-

lan işlemler ve 

- Kullanıma sunulmasından sonra yapılan işlemler

olmak üzere üç aşamada değerlendirmek mümkün-

dür.

Ölçü ve ölçü aletlerinin piyasaya arzına kadar yapı-

lan işlemler, 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay 

Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik 

hükümlerine göre; ölçü aleti imal veya ithal edilebilmesi 

için ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı-

nın alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede;

- Yeni yaklaşım direktifl erinden uyumlaştırılan yönetme-

likler kapsamındaki ölçü aletlerinin, ilgili teknik düzen-

lemesine göre tip onayları alınmış,  muayene işlemleri, 

muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapıl-

mış ve onaylanmış kuruluş ile işlemleri tamamlanmış 

olarak piyasaya arz edilmesi,

- Klasik yaklaşım direktifl erinden uyumlaştırılan yönet-

melikler kapsamındaki ölçü aletleri için AT tip onay bel-

gesi alınması,

- AB mevzuatından uyumlaştırılan yönetmelikler kap-

samına girmeyen diğer ölçü ve ölçü aletleri için ise Ba-

kanlığımızdan ulusal tip onay belgesi alınması 

gerekmektedir.

Ölçü Aletleri piyasada iken yapılan işlemler; 4703 sa-

yılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 

Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde; 

ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya 

ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemesine uygun 

olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının 

denetlenmesi amacıyla yürütülen Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi (PGD) faaliyetleridir.

Ölçü aletlerinin kullanıma sunulmasından sonra yapı-

lan işlemler; 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 

Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre; Elektrik, su 

ve gaz sayaçlarının her on yılda bir, bunların dışındaki 

ölçü ve ölçü aletlerinin ise iki yılda bir periyodik mua-

yeneye tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca bu ölçü ve 

ölçü aletlerine stok muayenesi, ani muayene ve şikâyet 

muayenesi de yapılmaktadır.
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STANDARD- Genel Müdürlüğünüz bünyesinde piyasa 

gözetimi ve denetimi kapsamında hangi işlemler ya-

pılmaktadır?

B. TEK- Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda; yasal 

metroloji kapsamında yer alan ölçü ve ölçü aletleri ile hazır 

ambalajlı mamul denetimleri 3516 sayılı “Ölçüler ve Ayar 

Kanunu” ile 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” hükümleri 

çerçevesinde yapılmaktadır. Bakanlığımız sorumluluğunda 

yer alan ürün grupları dışında Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü gereği, 

akaryakıt ve LPG istasyonlarında Ulusal Marker denetimleri 

de yapılmaktadır. 

Ürün grubuna göre yapılan piyasa gözetimi ve denetimi 

faaliyetlerimiz;

Yasal metroloji konusunda; 

1- Denetlenen ölçü aletinin yasal kapsamda olup olmadığı-

nın kontrolü,

2- Ölçü aletine müdahale edilip edilmediğinin kontrolü, 

3- Denetlenen ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygunlu-

ğunun kontrolü,

- Yeni yaklaşım direktifl erine göre uygunluk kontrolü,

 (CE, M işareti, yıl, onaylanmış kuruluş numarası ve 

damga kontrolü)

- Klasik yaklaşım direktifl erine göre uygunluk kontrolü,

 (Ɛ işareti, tip onay işareti ve damga kontrolü)

4- Periyodik muayene süresi kontrolü

yapılmaktadır.

Hazır ambalaj konusunda;

Hazır ambalajlı ürünlerin ambalaj üzerindeki yazı (punto 

büyüklüğü) ve işaret (birimi) ile nominal dolum miktarları 

kontrol edilmektedir.

Petrol Piyasası Denetimlerinde;

1- Lisans,

2- Ulusal Marker,

3- Mutfak tüplerine oto gaz dolumu,

4- Tesislerde çalışanlara ait sigortalılık durumu,

5- Akaryakıt ve LPG sayaçlarında miktar

kontrolleri yapılmaktadır.

STANDARD- Genel Müdürlüğünüz bünyesinde  yürü-

tülen Takograf Cihazlarıyla İlgili Hizmetler kapsamında 

Onaylanmış Takograf Servislerinin  TS 12361 Standar-
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dına uygunluğu nasıl veya hangi belge aracılığıyla 

görülüyor?

14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmi Gazete’de ya-

yımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında 

Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan formda, işyerinin TS 

12361 veya TS 13346 Standardına uygun olup olma-

dığını başvuru sahibinin beyan etmesi istenilmekte, 

bu beyana bağlı olarak işyerinin standarda uygunluğu 

belirlenmektedir. Türk Standardları Enstitüsünce söz 

konusu standardlarla ilgili belgelendirme yapılamadığı 

ve TSE tarafından Takograf Servislerine yönelik yeni bir 

standard tasarısının hazırlandığı dikkate alınarak ya-

yımlanacak olan bu standarda göre önümüzdeki dö-

nemde belgelendirme istenmesi düşünülmektedir. 

STANDARD- Genel Müdürlüğünüz bünyesinde  AB 

Mevzuat ve Uyum çalışmaları kapsamında hangi 

işlemler yapılıyor? 

B. TEK- Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda bu-

lunan yasal metroloji mevzuatı, AB mevzuatı ile tam 

uyumlu durumdadır. Aşağıdaki listede söz konusu 

mevzuatın uyumlaştırma tarihi ile ilgili detaylı bilgi ve-

rilmiştir.

Avrupa Birliği’nde yasal metroloji kapsamında iki temel 

direktif bulunmaktadır.

Bunlar;

- “Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifi (2009/23/

EC)” ile

-  11 klasik yaklaşım direktifini tek bir yeni yaklaşım di-

rektifi haline getiren “Ölçü Aletleri Direktifi (2004/22/

EC)”dir.

Söz konusu her iki direktif de yukarıdaki listede görüle-

ceği üzere yönetmelik olarak uyumlaştırılmıştır. 

Bu uyumlaştırma çalışmaları ile birlikte Genel Müdürlü-

ğümüzün görev ve fonksiyonlarında da köklü değişik-

likler olmuştur. Yukarıda bahsedilen iki yönetmelik kap-

samındaki ölçü aletlerinin tip onay işlemleri daha önce 

Bakanlığımızca yürütülürken, uyumlaştırmadan sonra 

onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülmeye başlan-

mıştır. Genel Müdürlüğümüz ise onaylanmış kuruluşla-

rın atanması ve izlenmesi ile piyasa gözetimi ve deneti-

mi (PGD) faaliyetlerine yoğunlaşmaya başlamıştır.

STANDARD- Onaylanmış kuruluşlar dikkate alınır-

sa AB Mevzuat ve Uyum Çalışmaları kapsamında 

SIRA 

NO

AB      

MEVZUATI

TÜRK

MEVZUATI
ADI RESMİ GAZETE YÜRÜRLÜK

1 2004/22/EC 2004/22/AT Ölçü Aletleri Yönetmeliği  07.08.2008/26960 07.08.2008

2 90/384/EEC 2009/23/AT Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (NAWI) 14.11.2009/27406 14.11.2009

3 86/217/EEC 86/217/AT
Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan 

Cihazlara Dair Yönetmelik 
23.01.2001/24296 01.01.2004

4 76/765/EEC 76/765/AT Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelik 14.02.2001/24318 01.01.2004

5 76/766/EEC 76/766/AT Alkol Tablolarına Dair Yönetmelik 13.02.2001/24317 01.01.2004

6 71/317/EEC 71/317/AT

5kg’dan 50 kg’a kadar Orta Doğruluktaki Dikdörtgen Blok 

Ağırlıklar ve 1 kg’dan 10 kg’a kadar Orta Doğruluktaki Silindi-

rik Ağırlıklara Dair Yönetmelik

10.04.2002 / 24722 01.01.2004

7 74/148/EEC 74/148/AT
1 mg’dan 50 kg’a kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair 

Yönetmelik 
10.04.2002 / 24722 01.01.2004

8 71/349/EEC 71/349/AT Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Hakkında Yönetmelik 11.04.2002 / 24723 01.01.2004

9 2009/34/EEC 2009/34/AT
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontroller Yöntemleri 

Hakkında Yönetmelik
11.01.2010 / 27459 11.01.2010

10 80/181/EEC 80/181/AT Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik 21.06.2002 / 24792 01.01.2004

11 71/347/EEC 71/347/AT
Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçü-

müne Dair Yönetmelik
27.07.2002 / 24828 01.01.2004

12 75/107/EEC 75/107/AT Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik 11.04.2002 / 24723 01.06.2003

13 76/211/EEC 76/211/AT
Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık Ve Hacim Esasına Göre Net 

Miktar Tespitine dair Yönetmelik
10.04.2002 / 24722 01.06.2003

14
3821/85 Regu-

latıon
-

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan 

Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik  
21.05.2010 / 27587 21.05.2010

15 2007/45/EC 2007/45/AT
Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili 

Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
04.08.2010 / 27662 04.08.2010



16

ülkemizin durumunu, bulunduğu seviyeyi değer-

lendirir misiniz?

B. TEK- AB mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarının 

tamamlanmasından sonra, imalatçıların karşılaştıkları 

en önemli sorunlardan birisi “Ölçü Aletleri Yönetmeliği 

(2004/22/AT)/Direktifi (2004/22/EC)” kapsamında ül-

kemizde faaliyet gösteren yerli bir onaylanmış kurulu-

şun bulunmamasıdır. 

Ancak bu kapsamda, TSE onaylanmış kuruluş olarak 

görevlendirilmek üzere Bakanlığımıza başvuruda bu-

lunmuş olup, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile 

Bakanlığımız arasında yapılan protokol gereği, TÜR-

KAK tarafından TSE’nin başvurduğu konularda yeterli-

liğe sahip olduğu belgelendirilmiştir. 

Ölçü Aletleri Yönetmeliği/Direktifi kapsamında TSE’nin 

başvurusuna esas konularda Onaylanmış Kuruluş ola-

rak Bakanlığımızca görevlendirildiğine dair yazı, Eko-

nomi Bakanlığı vasıtasıyla Avrupa Komisyonuna iletil-

miştir. 

Bunun üzerine Avrupa Komisyonu, kendilerine ait 

onaylanmış kuruluş NANDO (Yeni yaklaşım direktifl e-

ri kapsamında bildirimi yapılan ve görevlendirilen ku-

ruluşlar) bilgilendirme sisteminin internet sayfasında, 

TSE’nin Ölçü Aletleri Direktifi kapsamında ve  başvu-

rusuna esas konularda Onaylanmış Kuruluş olduğuna 

dair ülkemiz bildirimini yayımlamıştır.   

Daha sonra, Avrupa Komisyonu, Ölçü Aletleri Yönet-

meliği 2004/22/AT(MID)’nin AB mevzuatına uyumlu 

olduğunu belirten Beyan Metninin kendilerince henüz 

imzalanmadığını gerekçe göstererek TSE’nin Ölçü Alet-

leri Yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluş olarak 

faaliyetini durdurmak amacıyla NANDO bilgilendirme 

sisteminden geri çekmek suretiyle askıya almıştır. 

Avrupa Komisyonu ile Beyan Metninin imzalanması 

konusunda Ekonomi Bakanlığınca görüşmeler devam 

etmekte olup, bu husus 28 Haziran 2012 tarihinde 

Ankara’da gerçekleştirilecek olan 27’nci Gümrük Birliği 

Ortak Komitesi (GBOK) toplantısında ele alınacak ve 

Beyan Metni Taslağı imzalanmak üzere Avrupa Komis-

yonu temsilcilerine sunulacaktır.

Yukarıdaki tabloda ise Ölçü Aletleri Direktifi (MID) ve 

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri (NAWI) Direktifi kap-

samında faaliyet gösteren bazı AB üye ülkelerindeki 

onaylanmış kuruluş sayıları ile ülkemizdeki onaylanmış 

kuruluş sayısı yer almaktadır. 

STANDARD- Genel Müdürlüğünüz bünyesinde  ha-

zır ambalajlı mamullerle ilgili yürütülen işlemler ne-

lerdir?

B. TEK- Hazır ambalajlı mamuller şubesinin amacı; 

haksız rekabetin önlenmesi, tüketici hakkının korun-

ması,  üretimde kalite standardının yükselmesine kat-

kıda bulunmaktır. Bu kapsamda; hazır ambalajlı ürün-

lerle ilgili olarak AB mevzuatlarından uyumlaştırılarak 

yürürlüğe girmiş yönetmeliklerimiz aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

* Mevzuatlar incelendiğinde 76/211/AT sayılı Yönet-

melik özetle; hazır ambalajların etiketlenmesi, işaret-

lenmesi ve miktar kontrolüyle ilgilidir. 76/211/AT sayılı 

bu Yönetmelik hazır ambalajlı mamullerin miktarının net 

olmasını, bunun için miktar sistemlerinin kurulmasını ve 

hazır ambalajların piyasaya arz edilme koşullarını belir-

lemektedir. 

* 75/107/AT sayılı Yönetmelik;  Ölçü kapları olarak kul-

lanılan ölçü şişelerinin piyasaya arzına yönelik koşulla-

rını belirtir. Bu Yönetmelik ölçü kapları olarak kullanı-

YÖNETMELİKLER

AB      

MEVZUATI

TÜRK

MEVZUATI
ADI RESMİ GAZETE YÜRÜRLÜK

75/107/EEC 75/107/AT Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik 11.04.2002 / 24723 31.12.2005

76/211/EEC 76/211/AT
Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar 

Tespitine dair Yönetmelik 
10.04.2002 / 24722 31.12.2005

2007/45/EC 2007/45/AT
Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların 

Belirlenmesine Dair Yönetmelik
04.08.2010 / 27662 04.08.2010

ÜLKELER Ölçü Aletleri 

Direktifi  (2004/22/

EC- MID)

Otomatik Olmayan 

Tartı Aletleri Direktifi  

(2009/23/EC- NAWI)

Türkiye 0 1

Almanya 17 14

Polonya 22 10

Romanya 2 3

Kaynak: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/

nando/index.cfm?fuseaction=country.main
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lan 0,05 litre (50 ml) ve 5 litre arasındaki ölçü şişelerini 

kapsar. Şişelerinin net kapasitelerinin hesaplanmasıyla 

ilgilidir.

* 2007/45/AT sayılı diğer Yönetmelik ise; alkollü içkile-

rin zorunlu nominal miktarları belirlemiştir.

Günümüz itibarıyla, Yönetmelikler tüm maddeleriyle 

yürürlüktedir.

- Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanına giren 

ürünlerle ilgili her yıl piyasa gözetimi ve denetimi planı 

hazırlanmaktadır. Bu kapsamda; 2012 yılında Bakanlı-

ğımızın tüm ilgili birimleri tarafından yürütülecek piya-

sa gözetimi ve denetimi çalışmaları “2012 Yılı Piyasa 

Gözetimi ve Denetimi (PGD) Uygulama Rehberi ve 

Denetim Planı” çerçevesinde yürütülmektedir. Bu plan 

kapsamında, hazır ambalajlı gıda ürünlerine odaklana-

rak her ay düzenli olarak Bakanlığımızın taşra teşkilatı 

birimleri tarafından odaklanmış denetim faaliyetleri ya-

pılmakta ve bu denetimlerin takibi ve koordinasyonu 

Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. 

- Özellikle yeni ürünlerin, yeni markaların piyasaya arz 

edilmeden önce güvensiz ve uygunsuz ürünleri tespit 

etmek; ürün, üretici, ithalatçı portföyünü geliştirmek 

ve üretici ve ithalatçıyı mevzuat hakkında bilgilendir-

mek amacıyla “2012 Yılı Piyasa Gözetimi ve Deneti-

mi Uygulama Rehberi ve Denetim Planı” çerçevesinde 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarının iş birliğiyle 

fuarlarda proaktif denetim kapsamında gözetim ve in-

celemeler yapılmaktadır.  2012 yılında fuarlarda proak-

tif denetim gerçekleştirilmiştir.

- Hazır ambalajlı ürünlerin uygulama ve mevzuatları 

konusunda, İl Müdürlüklerimizden ve sektörden gelen 

talepler neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından 

eğitimler verilmektedir. 

- Ayrıca 14.10.2005 tarihinde ve 25966 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalaj Teknik Komite-

sinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Yönetmelik çerçe-

vesinde, hazır ambalajlı mamullerle ilgili mevzuatların 

hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak 

çalışmalara alt yapı oluşturmak için Kamu Kurum Ku-

ruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan “Hazır 

Ambalaj Teknik Komitesi (HAZTEK)” kurulmuştur.  İlk 

toplantısı 02/02/2006 tarihinde yapılarak bugüne ka-

dar toplam 15 HAZTEK toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

- Çapraz denetim, komşu il müdürlüklerinin personel-

leri ve imkânları kullanılarak yapılan kapsamlı bir dene-

tim uygulamasıdır. 2012 ve 2013 yıllarında Büyükşehir 

statüsünde bulunan 16 ilde Bakanlığımız Metroloji ve 

Standardizasyon Genel Müdürlüğü koordinasyonun-

da, il müdürlüklerinin personeliyle birlikte hazır ambalajlı 

mamullerle ilgili üretici ve ithalatçı nezdinde çapraz de-

netimler başlayacaktır. Bu kapsamda, 14.05.2012 ta-

rihli ve 26 sayılı Genel Müdürlük Makam Onayı alınmış-

tır. İlk olarak çapraz denetim, 29/05/2012-01/06/2012 

tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Söz 

konusu denetim; kontrolün yapılacağı ilin teşkilatı dı-

şındaki diğer İl Müdürlüklerinden geçici olarak görev-

lendirilen personel ve araçlarla birlikte yapılan etkili bir 

denetim şekli olup, görevlendirilecek personelin fayda-

lanması için denetimle ilgili kılavuz doküman ve kontrol 

listeleri de hazırlanmıştır.

- Ülkemizde uygulanmakta olan AB projelerinden 

biri olan “Türkiye Kalite Alt Yapısının Güçlendirilme-

si (TKAG)” Projesi kapsamında ve Bakanlığımızın da 

sorumluluğunda bulunan “Hazır Ambalajlı Mamullerin 

Nominal Dolum Miktarı İle İlgili Kuralların Belirlenmesi-

ne Dair Yönetmelik (2007/45/AT)” hakkında sektörün 

talep ettiği konularda yabancı AB uzmanı tarafından 

hem kendi personelimize hem de sektör temsilcilerine 

bilgilendirme eğitimi yapılmıştır.

 - Laboratuvar faaliyetleri alanında ise; metroloji ve 

doğrulama hizmetlerinin istenilen düzeyde yürütülebil-

mesi amacıyla Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Erzurum, Konya, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep ille-

rinde kurulan Bölge Laboratuvarları hizmet vermekte-

dir. Laboratuvarı bulunmayan diğer illerde muayene iş-

lemlerinde kullanılan ölçü ve ölçü aletlerinin doğrulama 

işlemleri yapılmaktadır.

Bakanlığımız görev ve sorumluluk alanına giren ko-

nulardaki çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmekte-

dir. 

STANDARD- Tüketici ve üreticilere vermek istedi-

ğiniz mesajınız var mı?

B. TEK- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; piyasa-

ya sunulan yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü 

ve ölçü aletleri,  hazır ambalajlı mamul denetimleri ile 

petrol piyasasında yapılan denetimlerle üreticinin ve tü-

keticinin teminatıdır. 

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetler; piyasada 

güvenin sağlanması, haksız kazancın önlenmesi, tü-

keticilerin hak ve menfaatlerinin korunması açısından 

büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple söz konusu 

hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Ba-

kan lığımızca gerekli her türlü çaba ve gayret gösteril-

mektedir.
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Pamuk, yün, polyester ya da keten gibi lifl erin belli bir 

kütleyi oluşturacak şekilde bir araya getirilerek araların-

daki bağlantının çeşitli yollarla güçlendirilmesiyle oluşan 

iplik, hayatımızda birçok alanlarda kullandığımız halı, 

kumaş, giyim vs tekstil ürünlerinin ham maddesidir.

Tarih boyunca ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerin-

de yarattığı istihdam, düşük sermaye ihtiyacı ve yük-

sek kârlılığıyla tekstil ve hazır giyim sektörü önemli roller 

üstlenmiştir. Bu sektörün temel girdisini oluşturan iplik 

ise çoğunlukla pamuk ve yün gibi doğal lifl erin eğrilme-

siyle sanayileşmenin ilk basamağını oluşturmuş ve ge-

lişmiş ülkelerin sanayileşmelerinin erken dönemlerinde 

sermaye birikimi sağlamalarına katkıda bulunmuştur.

Dünyanın önemli pamuk üreticisi ülkeleri arasında yer 

alan ülkemizde modern anlamda iplik üretimi 20’nci 

yüzyılın ilk yıllarına kadar dayanmaktadır. 1913 - 1915 

sanayi sayımına göre ülkemizde iplik üretimi yapan 

12 teşebbüs kayıtlı iken, günümüzde iplik sektöründe 

iki yüzün üzerinde üretim yapan firma bulunmaktadır. 

Sektörün ivme kazanarak büyümesi ve ülke ekonomi-

sindeki konumunu daha güçlü hale getirmesi 1980 yılı 

sonrasına rastlamaktadır. 1980 yılına kadar ithal ika-

meci sistem uygulanırken, 1980 sonrasında benimse-

nen ihracata dayalı kalkınma modeli tekstil sektörünü 

kalkınma hamlesinin lokomotifi haline getirirken tekstil 

sanayinin temel girdisini oluşturan iplik sektöründeki 

yatırım hızlanarak artmıştır.

Türkiye, kısa/kesikli elyaf iplik sektöründe dünyada en 

yüksek teknolojiye sahip ülkeler arasında yer almakta-

dır. 2010 yılı itibarıyla dünya kısa/kesikli elyaf kurulu iğ 

kapasitesinin % 4,6’sı Türkiye’de bulunmaktadır. 2010 

yılı itibarıyla 7,85 milyon iğle Türkiye dünyada 5. büyük 

kısa/kesikli elyaf iğ makine parkına sahiptir.

Türkiye 2010 yılı itibarıyla dünyada 680.000 rotorla 2. 

büyük Open-end iplik makinesi parkına sahiptir. Dün-

yada kurulu open-end iplik makinesi parkının %15’i 

Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye’de iplik üretim tesis-

leri GAP ve Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır.

Suni elyafın önemli bir kısmını sentetik elyaf (polyester, 

poliamid, polipropilen, akrilik vb.) oluşturmaktadır. Sen-

tetik elyafın temel ham maddelerinin çoğu petrol türevi 

olan nafta’dan üretilmektedir. Sentetik elyaf sanayinin 

temel girdilerinin petrol türevleri olması elyaf fiyatlarının 

petrol fiyatlarından doğrudan etkilenmesine yol aç-

maktadır. Elyaf fiyatlarının önemli ölçüde petrol fiyatla-

rına bağlı olması ve rekabetin çok yoğun yaşanması, 

sektöre sağlanan desteklerin rekabeti bozucu etkisini 

artırmaktadır. Bu nedenle, Avrupa Birliğinde (AB) sen-

tetik elyaf sektörü devlet destekleri uygulamaları bakı-

mından özel kurallara tabidir. 

Tekstil sanayinin ilk basamağını oluşturan sentetik elyaf 

ve ipliğin katma değeri kumaş ve hazır giyim ürünleri-

ne göre düşük olmakla birlikte sermaye yoğun yatırım 

olması sebebiyle üretim için gerekli yatırım tutarı yük-

sektir. Ülkemizde ilk olarak 1964 yılında Bursa’da üre-

tilmeye başlanan sentetik elyaf ve iplik üretimi, 1997 

yılından itibaren ivme kazanarak yeni bir geçiş ve dönü-

şüm sürecine girmiştir. Ülkemiz sentetik elyaf sektörü 

dünyanın 7. büyük kapasitesine sahip olup, ilk 3 sırada 

Çin, Hindistan ve Tayvan bulunmaktadır. 

Piyasada ticari olarak bulunan ve karışım olmayan ip-

likler; pamuk ipliği, karde ring pamuk ipliği, penye ring 

pamuk ipliği, open-end pamuk ipliği, kamgarn yün ip-

TSE Tekstil İhtisas Grubu



20

liği, ştrayhgarn yün ipliği, keten ipliği, akrilik iplik, poli-

amid iplik, polyester iplik, fl oş (viskon) iplik, mulin iplik 

ve melanj ipliktir. 

Pamuk ipliği

Pamuk bitkisinin kozalarından alınan elyafın işlenmesi 

ile elde edilen pamuk iplikleri yaygın olarak kullanılmak-

tadır. Elyaf uzunlukları 15-50 mm arsındadır. Pamuk ip-

liklerinin daha mukavemetli olması istendiğinde merse-

rizasyon işlemi yapılır. Pamuk ipliği lif özelliklerine göre, 

genellikle iki sistemde sınıfl andırılır. Penye ipliği (ince 

ve uzun lifl erden oluşur) ve karde ipliği (kalın ve kısa 

lifl erden oluşur). Pamuk ipliği imalat özelliklerine göre 

genellikle iki sistemde sınıfl andırılır: Ring iplik (klasik iğ 

sistemi ile bükülerek oluşur) ve open-end iplik (hava 

basıncı ile lifl ere tur verilir).

Karde ring pamuk ipliği

Karde ring pamuk iplikleri, penye pamuk iplik üretimi-

ne göre daha kısa pamuk elyafından üretilmiş, ilave 

tarama işlemi yapılmamış pamuk ipliğidir. Dokuma ve 

örme sektöründe kullanılan bu ipliklerin bükümü triko 

için düşük, dokuma için daha yüksek yapılır. Aynı cins 

elyaf için, iplik kalınlaştıkça (iplik numarası küçüldükçe) 

fiyatı düşer. Karde ring iplikleri, denim, havlu, spor giysi 

kumaşları, çarşafl ar, döşemelik kumaşlar, ev tekstilleri, 

teknik kumaşlar gibi kumaşların dokunulmasında kul-

lanılmaktadırlar. 

Konuyla ilgili olarak taraklanmış (karde), ham, tek kat, 

dokumalık pamuk ipliklerinin tarifine, sınıfl andırma ve 

özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile 

piyasaya arz şekline dair TS 260 Standardı; örgülük 

pamuk ipliklerin tarifine, sınıfl andırma ve özelliklerine, 

numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz 

şekline dair ise TS 262 Standardı yürürlükte bulunmak-

tadır.

Penye ring pamuk ipliği

Uzun ve ince pamuk elyafının penye dairesinden (ta-

rama) geçirilerek kısa ştapel iplikçiğinde eğrilmesiyle 

oluşan pamuk ipliğidir. Penye dairesi, şerit birleştirme 

ve penye makinelerinden oluşur. Bu 

yüzden penye ipliği üretmek için ge-

rekli makine parkı daha uzundur. Kısa 

elyaftan arındırıldığı için ştapel diyag-

ramı gelişmiştir. Düzgün ve yumuşak 

tutumludur. Karde ipliğine göre daha 

temiz ve homojendir. Mukavemeti 

daha fazla, düzgünsüzlüğü daha az-

dır. En önemli özelliği su emici olma-

sıdır. Bu kullanılabilirliğini artırır. Statik 

elektriklenme ve piling problemi daha 

azdır. Örme, triko, dokuma kumaşla-

rının her çeşidinde kullanılabilir. Penye 

ipliklerle elde edilen kumaşların çok 

çeşitli kullanım yerleri vardır. Bayan, 

erkek ve çocuk kıyafetlerinde iç ve 

dış giyim ürünleri (yazlık ve kışlık), ev 

tekstilinde döşemelik, perdelik örtülük 

ürünlerde kullanılır.

Taranmış (penye), ham, tek kat doku-

malık pamuk ipliklerinin tarifine, sınıf-

landırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve 

deneyleri ile piyasaya arz şekline dair TS 263 Standardı 

yürürlükte bulunmaktadır. 

Open-end pamuk ipliği

Açık-uç eğirme sistemine göre üretilen ipliklerdir. En 

çok kullanılan yöntemi rotor iplikçiliğidir. Pamuk ve pa-

muk tipi elyaf kullanılabilir. Rotorun içine düşen elya-

fın merkezkaç kuvvetinin etkisiyle eğrilmesi sistemine 

dayanır. Open-end ipliğin oluşması ring ipliği ile farklılık 

gösterir. Temelde makine parkında olan farklılıklar var-

dır. Open-end iplikçiliğinde besleme bant olarak yapılır 

ve oluşan iplik direkt olarak bobinlenir. Kısaca ring ip-

likçiliğinde bulunan fitil ve bobin aşamaları Open-end 

iplikçiliğinde yoktur. Kaba ve orta incelikte iplikler elde 
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edilir. Hacimli ve tüylü bir yapısı vardır. Ring ipliklerine 

göre mukavemeti düşük ve düzgünsüzlüğü fazladır. 

Open-end iplikler genel olarak çok yüksek mukavemet 

gerektirmeyen yüzeylerin elde edilmesinde kullanılır. 

Open-end ipliklerin en fazla kullanıldığı kumaşlar de-

nim kumaşlardır. Pamuktan üretilmiş olması kumaşlara 

emicilik kazandırmaktadır. Bunun yanında örtme gücü, 

ısı tutma özellikleri, ring iplikleri ile üretilen kumaşlara 

göre daha iyidir. Mamul bazında Open-end iplikleri 

kullanımı, ortaya çıktığı günden beri gittikçe yaygınlaş-

maktadır. İlk zamanlarda ağırlıklı olarak denim ürünler-

de kullanılan open-end iplikler, bugün birçok üründe 

kullanılmaktadır. Giyim sektörünün 

dışında ev tekstili, dekoratif kumaş-

lar, fazla dayanım istemeyen sınai ku-

maşlarda open-end iplikler kullanılır.

Konuyla ilgili olarak taraklanmış (kar-

de), ham, tek kat, dokumalık açık-uç 

(open-end) pamuk ipliklerinin tarifine, 

sınıfl andırma ve özelliklerine, numune 

alma, muayene ve deneyleri ile piya-

saya arz şekline dairdir. TS 13043 

Standardı yürürlükte bulunmaktadır.

Kamgarn yün ipliği

Yün iplikçiliği üretim yöntemidir. Uzun 

ve ince yün elyafl ın taranmasıyla ve 

daha sonra eğrilmesiyle elde edilen 

kaliteli yün ipliğidir. Kamgarn iplikçili-

ğinde makine parkı, ştrayhgarna göre 

çok uzundur. Taraktan sonra çekme, 

tarama, finisör ve ring eğirme maki-

neleri vardır. Mukavemeti iyi, düzgün-

süzlük minimumdur. Üniform bir yapı vardır, lifl er birbi-

rine paralel ve düzenli bir şekilde yerleşmiştir. İnce yün 

iplikler bu yolla elde edilir. Kamgarn yün iplikleri prensip 

olarak, pamuktaki penye ipliklerine benzerler. Bu ku-

maşlarda doku ve desen belirgindir. Isı yalıtma özelliği 

ştrayhgarna göre daha azdır, bu da sıkı yapı ve hacim 

azlığının sonucudur. Buruşukluk gösteririler, buna kar-

şın ütü tutma özelliği iyidir. Kamgarn ipliklerden genel-

likle kışın giyilebilen ağır ve iyi tutumlu, kaliteli kıyafet-

ler üretilir. Bunlar erkek ve bayan dış giyim ürünleridir. 

(Takım elbise, ceket, tayyör, döpyes, etek vb.) Ayrıca 

ince örgülü kumaşlar, kazaklar, kışlık bluz ürünlerinde 

ve çocuk giyiminde kullanılır.

Konuyla ilgili, kamgarn ipliklerin düzgünsüzlük bakı-

mından sınıfl andırmasına dair TS 1655 Standardı yü-

rürlüktedir. 

Ştrayhgarn yün ipliği

Kısa lif oranı yüksek, ilave tarama işlemi görmemiş yün 

elyafın ştrayhgarn teknolojisine göre işlenmesi ile elde 

edilir. Harman-hallaç dairesinden sonra taraklama iş-

leminden geçirilir. Taraktan fitil (ön iplik) halde alınır ve 

eğrilerek iplik oluşur. Lifl er iplik içinde gelişigüzel yerleş-

miştir. Kalın ve kaba görünümlü, yüzeyi pürüzlü ve tüy-

lüdür. Ştrayhgarn iplikler dokuma yüzeylerde kullanılır. 

Kaba ve tüylü oluşu örme sektöründe kullanımını mini-

muma indirir. Ştrayhgarn ipliklerden yapılan kumaşlar 

yumuşaklık ve hacimleri sayesinde çok iyi yalıtım sağ-

larlar. Bu kumaşlarda doku pek belli değildir. Süngerim-

si ve yaylı bir tutuma sahip olduklarından ütü tutmazlar, 

ancak şardonlanmaya elverişlidirler. Ştrayhgarn iplikler, 

kamgarnlardan daha iyi bir yalıtım sağladıkları için ağır 

kış şartlarında kullanılan palto, manto türü giyecekler-

de ve özellikle battaniye üretiminde fazlaca kullanılırlar. 

Bunların dışında el dokuması olan halı, kilim üretiminde 

kullanılırlar.

Strayhgarn ipliklerin düzgünsüzlük bakımından sınıf-

landırmasıyla ilgili TS 1656 Standardı yürürlüktedir.

Keten ipliği

Keten bitkisinin saplarından elde edilen keten elyafın-

dan üretilen ipliklerdir. Kısa ştapelli ve uzun ştapelli ola-

rak iki kısma ayrılırlar. Kısa ştapelli keten iplikler kaba 

ve kalın olmalarına karşın uzun ştapelli iplikler ince ve 
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hassastır. Kısa ştapelli iplikler hacimli bir yüzeye sahip 

olup düzensizlikler vardır. Uzun ştapelli iplikler ise pü-

rüzsüz ve düzgün bir yüzeye sahiptirler. Genel olarak 

değerlendirilirse uzun ştapelli keten iplikler kısa ştapelli 

ipliklerden daha kaliteli, ancak daha pahalıdır. Kısa şta-

pelli iplikler genelde evlerde dokunan kaba kumaşların 

yapımında kullanılır. Uzun ştapelli iplikler ince ve düz-

gün yüzeyli oldukları için daha hassas kumaşların do-

kunmasında kullanılır. Örme sektöründe ancak karışım 

halinde kullanılabilirler. Örme ve triko sektöründe saf 

olarak kullanılamayan keten ipliği genelde dokuma ku-

maşlardan elde edilen ürünlerde kullanılır. İnce kumaş 

ürünleri genellikle yazlık kıyafetlerdir. Kaba kumaşlar ise 

hasır, ayakkabı gibi ürünlerde kullanılır. Bunların dışında 

ev tekstili, temizlik bezleri, peçete ve mendil üretiminde 

ketenden faydalanılır.

Cerrahi keten iplikle ilgili TS 5502 Standardı yürürlükte 

bulunmakta olup, söz konusu Standard keten ipliklerin 

özeliklerini kapsamaktadır.

Floş (viskon) ipliği

Rejenere selüloz elyafından filament halde elde edilen 

ipliklere fl oş (rayon), ştapel haldeki elyaftan elde edilen 

ipliklere de viskon iplikler denir. Filament haldeki iplikler-

de (fl oş) görünüm, tuşe ve parlaklık gibi özellikler ipeğe 

benzer, yumuşak ve dökümlüdürler, statik elektriklen-

me ve piling açısından sorun yaratmazlar. Ştapel hal-

deki elyafdan yapılan iplikler (viskon) ise büyük oranda 

pamuğa benzer, nem çeker özellik gösterir. Sağlamlığı 

filament iplikten daha azdır. Bunun dışında özellikle bir-

birine benzer çeşitli bitim işlemleriyle özellikleri daha da 

iyileştirilebilir. Filament veya ştapel haldeki fl oş-viskon 

iplikler dokuma ve örme kumaşlarda çok geniş bir kul-

lanıma sahiptir. İnce dökümlü ve fantezi kumaşlar elde 

edilebilir, iplik özelliklerinin çoğunu aynı şekilde göste-

rirler. Viskon kumaşlar boya baskı gibi işlemlere de el-

verişlidirler. Viskon (fl oş) kumaşlar çok geniş kullanıma 

sahiptirler. Başta ev tekstili olmak üzere hazır giyim ve 

endüstriyel alanlarda kullanılır. Özellikle şık ve dökümlü 

fantezi kıyafetlerin yapımında kullanımları yaygındır. Ay-

rıca üst giyimde astar olarak da kullanılır.

Polyester ipliği

Polyester elyafından üretilmiş sentetik iplik tipidir. Petrol 

türevi olan polyester iplikler filament olarak veya ştapel 

elyaftan eğrilerek üretilebilirler. Filament iplikler pürüz-

süz, kaygan bir yüzeye sahiptir. Kesitleri yuvarlaktır. 

Yüksek mukavemete sahiptir. Ştapel formun mukave-

meti filament forma yakındır. Yüksek esneme özelliğine 

sahip polyester ipliklerin nem çekişi düşüktür. Düşük 

nem emiciliği yüzünden statik elektriklenme ve piling 

problemi yaratır. Erime noktası 260 °C’dir. Termofikse 

edilebilme özelliği çok iyidir. Bu yüzden çok kolay teks-

türe olur. Tekstüreli veya tekstüresiz olarak kullanılabilen 

polyester iplikler tekstilde önemli bir yere sahip sentetik 

ipliklerdir. Polyester ipliklerden elde edilen kumaşların 

olumlu özellikleri geniş 

bir alanda kullanılmaları-

nı sağlamaktadır. Genel 

olarak bakıldığında; her 

türlü bayan ve erkek gi-

yiminde, ev tekstillerinde 

(perde, mefruşat vb.) ve 

endüstriyel alanlarda (ça-

dır, branda, yelken vb.) 

teknik tekstiller olarak 

kullanılmaktadır.

Cerrahi polyester ipliğin 

tarifine, sınıfl andırma ve 

özelliklerine, numune 

alma, muayene ve de-

neyleri ile piyasaya arz 

sekline dair TS 5503 

Standardı yürürlükte bu-

lunmaktadır.
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Poliamid iplik

Poliamid elyafından üretilmiş sentetik ipliktir. Naylon ve 

perlon olmak üzere iki çeşidi vardır. Ancak piyasada 

poliamid iplikler naylon olarak bilinir. Filament iplik veya 

ştapel iplik olarak üretilebilir. Filament iplikler istenen 

boyda ve incelikte üretilebilir. Ştapel iplikler ise yün veya 

pamukla karışım halde kullanılırlar. Tekstüreli ve tekstü-

resiz olarak kullanılır. Yüksek mukavemet ve elastikiye-

te sahip naylon iplikler polyesterle birlikte tekstilde en 

çok kullanılan sentetik ipliklerdir. Dokuma ve örme yü-

zeylerde naylon iplikler tek başlarına kullanılacaksa ge-

nelde filament halde kullanılırlar. Ama pamuk ve yünle 

karıştırılarak ştapel iplik olarak da kullanılırlar. Böylece 

şardonlamaya elverişli kumaşlar üretilebilir. Naylon ku-

maşların önemli özellikleri dayanım, formu koruma ve 

kolay bakımdır. Statik elektriklenme düşüktür. Ancak 

piling problemi vardır. Sıcaklığa karşı direnci çok yük-

sek, ancak ışığa dayanıklılığı kötü olan naylon iplikler-

le üretilen kumaşlar, sürtünme ve aşınma dayanımının 

yüksek olması gereken yerlerde kullanılır. Özellikle ince 

çorap, iç çamaşırı, mayo, spor giyim eşyaları, ev tekstili 

ve dekoratif ürünlerde kullanımı vardır. Ayrıca endüstri-

yel alanlarda da yaygın bir kullanımı vardır.

Konuyla ilgili olarak TS 11353 Tekstil Mamulleri - Ağ 

İplikleri – Poliamid, TS 5504 Cerrahi Poliamid İplik ve 

TS 8870 Tekstil - Devamlı Lifl i Naylon (Poliamid) İplikler 

standardları yürürlükte bulunmaktadır.

Akrilik iplik

Petrol türevi olan akrilik elyafından üretilmiş sentetik 

ipliklerdir. Genelde ştapel haldeki elyafın eğrilmesiyle 

elde edilir. Dolgun, yumuşak tutumları ile yüne benzer-

ler. Yapısal bileşimlerinin oranlarında farklar olan çeşitli 

tipleri mevcuttur. Bunlardan en çok bilinen ikisi orlon ve 

modakriliktir. Orlon, poliakrinitrilden elde edilen ştapel 

elyaftan oluşan ipliktir. Yirmiden fazla çeşidi vardır. Mo-

dalakrilik ise özelliklerinde iyileştirilme yapılmış akrilik 

ipliğidir. Hafif ve sıcak tutan, ışığa ve iklime dayanıklı, 

bakımı kolay, parlak ve çabuk kuruyan iplikler olarak 

bilinirler. Akrilik iplikler gerek dokuma gerekse örme 

olsun, kumaşlarda yaygın olarak kullanılır. Yüne benze-

diğinden şardonlanmaya elverişlidir. Düşük nem alma 

yeteneği statik elektriklenme ve pilling gibi problemlere 

sebep olabilir. Yüksek ışık ve iklim şartlarına karşı diren-

cin gerektiği yerlerdeki tüm örgü veya dokuma kumaş 

ürünlerinde kullanım yeri bulmuştur. Bayan veya erkek 

dış giyim, yer döşemelikleri, ev tekstili (battaniye, halı, 

perde vb.), hacimli oluşundan dolayı özellikle kazaklar-

da çok kullanılır.

TS 13403 trikotaj makinelerinde kullanılan akrilik örme 

ipliklerin değerlendirilmesi için, özellik değerlerini ve de-

ney yöntemlerini kapsayan TS 13403 Standardı yürür-

lükte bulunmaktadır.

Melanj ipliği

Değişik renklerdeki elyafl arın belirlenen oranlarda ka-

rıştırılması ile elde edilen ipliklerdir. Bu işlem değişik 

metotlarla gerçekleştirilebilir. Harman hallaç dairesinde 

karıştırılabileceği gibi, vigure baskılı kamgarn tops veya 

bantlardan dublaj yapılarak karıştırılır. Bir elyaf için uy-

gun olan boyar maddenin diğer elyaf tarafından kabul 

edilmemesi melanj efektini oluşturur. Üretimde kullanı-

lacak boyalı elyaf miktarı, iplikten istenen renk özelliği-

ne göre belirlenir. Genelde kırçıllı, renk değişimli görü-

nümüne sahip olup, dokumada ve örmede kullanılırlar. 

Melanj kumaşlar kullanıldığı ham maddenin özelliklerini 

yansıtırlar. Kumaşta istenen renk oranları ve tonları iplik 

sayesinde sağlanır. Renk değişimli ve kırçıllı görünümü 

vardır. Genellikle karışım iplikler kullanılır. Melanj iplikler-

le yapılan kumaşların modaya bağlı olarak zaman za-

man kullanım yerleri artmaktadır. Ancak en çok kabul 

edilen kullanım yerleri sweatshirt, t-shirt ve eşofmanlar-

dır. Bunların dışında erkek ve bayan dış giyiminde yünlü 

melanj ürünler kullanılmaktadır.

Muline ipliği 

Farklı renklerdeki ipliklerin birlikte katlanarak bükülmesi 

ile oluşan ipliklerdir. Bu işlem ya ring iplik makinesinde, 

farklı renkteki fitillerin çekildikten sonra bükülmesiyle ya 

da tek kat ipliklerin katlanmasıyla elde edilirler. Verile-

cek büküm miktarı ipliğin kullanılacağı yere göre ayarla-

nır. Muline ipliklerin üretiminde değişik renklerdeki aynı 

veya farklı elyaf türleri kullanılabilir. İpliğin özellikleri iplik 

üretiminde kullanılan elyafın özelliklerine bağlı olarak 

değişir. Birbirinden farklı elyaf türleri kullanılarak kul-

lanım yerine uygun özelliklerde üretilen muline iplikler 

dokuma ve örme kumaş üretiminde kullanılır. Bu ku-

maşlar genellikle sert tuşeli olup, renk dağılımı homo-

jen olan yüzey görünümüne sahiptir. Muline iplik kul-

lanılarak üretilen dokuma ve örme kumaşlar dayanıklı 

yapıları nedeniyle aşınmaya ve sürtünmeye maruz dış 

giyimde ağırlıklı olarak kullanılırlar. Dokuma kumaşlar-

dan takım elbise, ceket, etek gibi; örme kumaşlardan 

ise kazak hırka gibi ürünler elde edilir.

Kaynak:

TSE Standard Net Sistemi

www.cottonexpert.com
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İletken İplikler ve Kullanım Alanları
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Günümüzde tekstil bilimi ve teknolojisi geçmişe na-

zaran çok daha dinamik bir hale gelmiştir. Diğer bilim 

dallarıyla karşılıklı etkileşim halinde gerçekleştirilen çok 

disiplinli çalışmalara sahne olmaktadır. İletken tekstil 

malzemesiyle ilgili gelişmeler de bu çalışmalara örnek-

tir. Son 20 yılda, iletken tekstil malzemeleriyle ilgili araş-

tırmalar çok önemli bir hale gelmiştir. Giysilerin rolleri 

eskiden koruma, estetik haz ve sosyal statü sağlama 

iken günümüzde bu rollere bir de “çok fonksiyonluluk” 

eklenmiştir. [1]

Tekstil malzemeleri, yapılarına yeterli derecede iletken 

malzeme kullanıldığında, gözeneklilik, tutum, esnek-

lik gibi konvansiyonel özelliklerinin yanı sıra elektriksel 

iletkenlik fonksiyonuna da sahip olabilmektedir. Yakın 

tarihe kadar, iletken karışımlar üretmeye yönelik olarak 

pek çok çalışma yapılmış, fakat lif çekim alanında pek 

bir gelişme olmamıştır. Bugün ise iletken polimerlerden 

lif çekmek mümkündür. İletken karışımlar veya kompo-

zitler, lif, film veya kaplama şeklinde üretilebilmektedir. 

[1,2]

İLETKEN LİFLER

İletken lifl erin geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. İnce 

metal tellerin tekstilde dekorasyon, bağlama ve tıbbi 

amaçlı kullanımlarına çok eski zamanlarda rastlanmak-

tadır. Endüstriyel devrim ile beraber tel çekme işleminin 

gelişmesiyle bu alanda çalışan firma sayısı hızla art-

mıştır. İlk iletken polimer olan poliasetilen, 1970’lerde 

üretilmiş ve daha sonra bunu polivinilfenil, polivinilsülfit 

ve polivinilfenilpirol kopolimerizasyonları izlemiştir.  Gü-

nümüzde ise hem doğal iletken özeliğe sahip lifl er hem 

de sonradan iletken özellik kazandırılmış lifl er pek çok 

farklı uygulamada, katma değeri yüksek ve fonksiyonel 

tekstil malzemelerinin üretilmesinde kullanılmaktadır. 

İletken lifl er, kullanıldığı uygulama alanları; zararlı elekt-

romanyetik etkilerden koruma, bilgi depolama, statik 

etkiyi azaltma vb. gibi özetlenebilmektedir. [2]

Bir katı maddenin iletkenliği, yapısındaki atom ya da 

moleküllerin dış kabuklarında bulunan elektronların 

serbest hareketiyle ilgilidir. Bu sebepten dolayı bakır 

(Cu), gümüş (Ag), altın (Au), platin (Pt) ve demir (Fe) 

gibi yapısında d orbitali bulunan metaller (yani peri-

yodik cetveldeki 1 ve 8. grup elementleri), yalıtkan ve 

yarı iletkenlere göre daha yüksek iletkenlik özelliği gös-

terirler. Yarıiletken elementler, karbon (C), Silikon (Si), 

Germenyum (Ge) ve elektrik iletkenliğinin materyalin 

nanokristalin yapısına bağlı olduğu bazı diğer kombine 

orbital yapılarını içermektedir. İletkenlik, yarıiletkenlik ve 

yalıtkanlık kavramları, siemens birimiyle aşağıdaki gibi 

tanımlanabilmektedir: [2]

• İletken >106 S (Cu ve Ag=106S, Au ve Çelik 105 S, 

Al=104 S)

• Statik dağıtıcı 106 S-102 S (Karbon pigmentli lifl er, 

polianilin ile kaplanmış olan lifl er)

• Antistatik 10-9S-106S (pamuk, viskoz, yün, özel bi-

tim işlemi görmüş olan lifl er)

• Yalıtkan <10-9S (yaygın olarak kullanılan sentetik 

tekstil lifl eri: PET, PA, PP, PAN) [2]

Çeşitli malzemelerin yüzey dirençleri Çizelge 1’de gös-
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terilmektedir. Yüzey direnci azaldıkça elektriksel ilet-

kenliğin arttığı bilinmektedir.

Çizelge 1. Çeşitli malzemelerin 20 °C’deki yüzey di-

rençleri. [3,4,5,6]

Malzeme Yüzey Direnci (Ω.m)

Gümüş 1.59×10−8

Bakır 1.68×10−8

Altın 2.44×10−8

Alüminyum 2.82×10−8

Kalsiyum 3.36x10−8

Tungsten 5.60×10−8

Nikel 6.99×10−8

Demir 1.0×10−7

Platin 1.06×10−7

Kalay 1.09×10−7

Kurşun 2.2×10−7

Mangan 4.82×10−7

Konstantan 4.9×10−7

Civa 9.8×10−7

Karbon 3.5×10−5

Germenyum 4.6×10−1

Silikon 6.40×102

Cam 1010 - 1014

Sert Kauçuk 1013

Sülfür 1015

Parafin 1017

Quartz 7.5×1017

PET 1020

Tefl on 1022 - 1024

İletken lifl er temel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar: 

1. Doğal olarak iletkenlik özelliğine sahip olan lifl er, 

2. Sonradan iletkenlik özellik kazandırılan lifl er. 

Doğal Olarak İletkenlik Özelliğine Sahip Olan 

Lifl er

Metal lifl eri doğaları gereği iletken olan lifl erdir. Metal 

lifl erin tipik olarak üretimi demet halindeki metalin çeki-

lerek inceltilmesi veya metal bir yaprağın kenarlarından 

tıraşlanması şeklinde yapılmaktadır. Metal eriyiğinden 

lif çekilmesi de mümkündür. Yüksek iletken özeliğine 

sahip metalik lifl erin kumaşın ağırlığını artırmak, esnek-

liği azaltmak gibi dezavantajları bulunmaktadır. Ayrıca, 

metal lifl erinin iletken ve kırılgan yapılarından ötürü iş-

lendikleri ring iplik makinesi belirli bir süre sonra zarar 

görebilmektedir. Ancak, ağırlıklarının doğal lifl ere kıyas-

la fazla olmasından ötürü doğal lifl erin tam homojen bir 

şekilde karışımını sağlamak oldukça güçtür.

Sonradan İletkenlik Özelliği Kazandırılmış Lifl er

Organik polimerler doğaları gereği zayıf elektriksel ilet-

kenlik özelliği göstermekte ve polimerlerin yüzeyinde 

elektriksel yük birikebilmektedir [7]. Bu sebeple, elekt-

riksel yük birikimini önlemek veya yük transferi olası-

lığını artırmak için tekstil malzemelerinin iletken hale 

getirilmesi gerekmektedir. [7,8] 

Tekstil malzemelerinin iletken hale getirilmesinde po-

lianilin, polivinilalkol, poliamid 11 gibi kendiliğinden 

iletkenlik özelliğine sahip polimerlerin de kullanılması 

mümkündür. İletken polimerler halen gelişmekte olan 

bir alandır. Bu polimerler arasında en çok dikkat çe-

keni, çevresel, ısıl ve kimyasal stabilitesinin yüksek ol-

ması nedeniyle polianilindir. İletken poliester, poliamid 

ve akrilik lifl erinin eldesinde kaplama malzemesi olarak 

polipirol de başarılı olmuştur. İletken polimerler konvan-

siyonel polimerlerle çeşitli yöntemler kullanılarak ka-

rıştırılabilmektedir. Ayrıca lif, iplik ve kumaş yapılarının 

iletken polimerlerle kaplanması veya bu polimerlerin bu 

yapılara ilave edilmesi de mümkündür. [1,9,10]

Tekstil polimerleri, aşağıdaki yollarla iletken hale getiri-

lebilmektedirler: [1]

• Polimer yapısında modifikasyon yapılması,

• Lif çekimi sırasında lifl ere iletken partiküllerin 

eklenmesi,

• Lifl erin iletken maddelerle kaplanması.

1. Polimer yapısında modifikasyon yapılması

Bazı polimerler, yapılarında elektronca zengin konjuge 

molekül orbitalleri yaratılarak iletken özellikte üretilebil-

mektedirler. İletken polimerler, sıra dışı elektriksel özel-

likler sergilemeleri ve sahip oldukları konjuge çift bağ 

zincir yapısı nedeniyle geniş bir renk varyasyonu inor-

ganik materyallerin yerine geçmeye uygundur. Ancak, 

iletken lifl er yapılarındaki güçlü moleküllerarası etkile-

şimler nedeniyle, çözünemez ve işlenemez özelliktedir. 

Bu sebeple, konvansiyonel polimerlerle yapılan yüksek 
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kalitedeki iletken karışımlar, hâlâ gelişme halindedir. 

İletken polimerlere örnek olarak Polianilin, Poliamid-11 

ve Polivinilalkol verilebilir. Bu lifl erin esneklikleri sınırlı 

olup, yalnızca konvansiyonel lifl erle karıştırılarak kulla-

nıma uygundurlar. [2]

2. Lif çekimi sırasında lifl ere iletken partiküllerin 

eklenmesi

Polimer eriyiklerine, polimer veya organik ve inorganik 

maddeler eklenerek iletken lifl er üretilebilmek mümkün-

dür. Bu amaç için en sık kullanılan katkı maddeleri; gü-

müş iyonları, bakır tuzları ve karbon karası olmaktadır. 

1010 S’den daha fazla iletkenlik göstermesi istenen lifl er 

için, lifteki katkı maddesinin oranı genellikle % 10-30 

civarında olmaktadır. Genellikle karbon karası olarak 

seçilen iletken katkı maddesi, bikomponent teknolojisi 

kullanılarak life entegre edilmektedir. Böylelikle, daha 

yüksek iletkenlikler elde etmek için, daha az miktarda 

katkı maddesi yeterli olmaktadır. [2]

3. Lifl erin iletken maddeyle kaplanması

Diğer bir önemli uygulama, kaplanmış iletken lifl erin 

kullanılmasıdır. Kaplamalar bazı elektrolitik yöntemler 

gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu yöntem-

lerle işlenen poliester iplik ve filamentlerin birçok uygu-

lama alanında kullanıldığı bilinmektedir. Bu tür iletken 

lifl erin sentetik lifl erle kombinasyonu, kumaşın dokuna-

bilme ve örülebilme özelliklerini iyileştirmektedir. Bu tip 

işlemlerde lifl er, galvanize maddeler veya bakır sülfat, 

bakır iyonu gibi metal tuzlarla kaplanmaktadır. Metalik 

kaplama ile elde edilen ipliklerin çok yüksek iletkenlik 

özelliğine sahip olmasına karşın bu ipliklerin yapış-

ma ve korozyona karşı olan düşük dayanımı problem 

yaratmaktadır. Galvaniz kaplamalar diğerlerine göre 

oldukça fazla oranda iletkenlik göstermekte, fakat 

sadece grafit ve karbon lifl erine uygulanabilmektedir. 

Üretiminin zor, pahalı olmasından ve yıkama sırasında 

çıkmasından ötürü galvaniz kaplama tekstillerde çok 

fazla kullanılmamaktadır. Birçok lif geleneksel tekstil 

makineleri kullanılarak metalik tuzlarla kaplanabilmek-

tedir. Bu kaplamalar çok düşük bir elektrik iletkenliği 

sağlamakta ve yıkama sırasında zamanla azalmaktadır. 

Gelecekte kaplama işleminde yapılacak geliştirmeler ile 

bu olumsuz özelliklerin azaltılması amaçlanmaktadır. 

[1,2,10,11,12,13]

İLETKEN İPLİK VE KUMAŞLAR

Tekstil malzemeleri çeşitli yollar izlenerek iletken hale 

getirilebilmektedir. Bu yollar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

[7,8,9]

1. Kumaş yapısında iletken malzemelerin kullanılması

a) İletken özellikli kesikli elyaf veya filamentlerle 

üretilen ipliklerin kumaş yapısına entegre edil-

mesi,

b) Kumaş üretimi esnasında iletken filamentlerin 

yapıya doğrudan entegre edilmesi.

2. Kumaşa iletken maddelerle yapılan kaplama ve bi-

tim işlemleriyle iletken özellik kazandırılması.

Kumaş Yapısında İletken Malzemelerin 

Kullanılması

Burada izlenebilecek yollardan biri, karbon ve metaller 

gibi iletkenlerin kesikli veya kesiksiz formlarda kumaş 

yapısına entegre edilmesi, diğeri de iletken özellikli po-

limerlerle üretimdir.

Tekstil yapısına karbon veya bakır, gümüş, çelik gibi 

metallerin tel, elyaf, mikro ve nano partiküller gibi farklı 

formlarda eklenmesiyle iletken özellikli tekstil malzeme-

lerinin eldesi mümkündür. İletken materyaller kumaş 

yapısına lif veya iplik formunda eklendiğinde birbirlerine 

yakın olarak yerleştiklerinden iletken ağlar kolaylıkla ku-

rulabilmektedir. [14] Karbon lifl eri veya karbon ile dol-

durulmuş lifl er iyi iletkenlik özelliği sergilemekte, ancak 

estetik bakımından sorunlar yaratmaktadır. Metal elyaf 

ve filamentler, ağırlık, maliyet, üretim sırasında maki-

nelere zarar verme gibi bazı dezavantajları bulunsa da 

yüksek iletkenlik özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edil-

mektedir. [10]
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1. İletken özellikli kesikli elyaf veya 

filamentlerle üretilen ipliklerin kumaş yapısına 

entegre edilmesi

Yapısında iletken lif bulunduran tekstil malzemeleri do-

kuma, örme veya nonwoven olarak üretilebilmektedir. 

Dokuma ve örme kumaşlarda iletken elyaf ve filament-

ler kumaşa genellikle iplik yapısından entegre edilmek-

tedir. Kumaş yapısında genellikle gümüş, bakır, çelik 

gibi elektriksel iletkenlik ve elektromanyetik ekranlama 

etkinliği özellikleri iyi olan metaller tercih edilmektedir. 

Metal içerikli ipliklerin üretiminde ring eğirme sistemi, 

open-end eğirme sistemi ve bunların modifiye edilmiş 

versiyonları, sürtünmeli eğirme sistemleri, katlama ve 

büküm makineleri kullanılabilmektedir. Çeşitli metal 

içerikli iplik yapıları Şekil 1’de gösterilmektedir.

Metal içerikli hibrid iplik yapıları, üretim yöntemlerine 

göre aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

• Özlü iletken iplikler,

• Karışımlı iletken iplikler,

• Sarımlı iletken iplikler,

• Katlı iletken iplikler.

- Özlü İletken İplikler

Özlü iplikler, öz ve manto olmak üzere iki kısımdan olu-

şan hibrid iplik yapılarıdır. İletken özlü iplik yapılarında, 

öz kısmında metal filament, manto kısmında ise kesikli 

doğal veya sentetik elyafl ar kullanılmaktadır. Özlü ip-

likler Şekil 2’de görüldüğü gibi, ring iplik eğirme siste-

minde üretilebilmektedir.  Özlü ipliklerin üretimi için bir 

özlü iplik aparatı kullanılmaktadır. Şekil 2’de görüldüğü 

gibi bu aparat, çıkış silindirlerinin üzerine yerleştirilerek 

filamentin ipliğin özüne, bükümden önce eğirme üçge-

ninin tam ortasına beslenmesini sağlamaktadır.

- Karışımlı İletken İplikler

İletken iplikler, elektriksel iletkenlik özelliğine sahip olan 

kesikli lifl erin, iletken olmayan lifl erle belli oranlarda ka-

rıştırılmasıyla da üretilebilmektedir. Bu tür ipliklerin üre-

tilmesi, konvansiyonel ring ve open-end iplik eğirme 

sistemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu tür ipliklerde iletken bileşen olarak kimyasal kap-

lama yöntemleriyle sonradan iletkenlik özelliği kazan-

dırılmış olan lifl er sıklıkla kullanılmaktadır. Karışım oranı 

 
Şekil 1. Bazı metal içerikli iplik yapıları. [15]

Şekil 2. Ring iplik eğirme sisteminde iletken özlü 

ipliklerin üretilmesi
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çalışmanın amacına ve nihai ürünün uygulama alanına 

göre değişmektedir. İletken bileşenin karışımdaki oranı 

arttıkça, son ürünün iletkenlik özelliği de artmaktadır.

- Sarımlı İletken İplikler

Sarımlı iletken iplikler, kesikli lifl erin üzerine metal fila-

mentlerin sarılmasıyla üretilmektedir. Chen ve arkadaş-

ları 2004 yılında yaptıkları bir çalışmada, sarımlı iletken 

ipliklerin üretimini modifiye edilmiş yeni bir rotor eğirme 

yöntemi kullanılarak gerçekleştirmişlerdir. Bu üretim 

tekniğinde, bir tangential kayış aracılığıyla motordan 

hareket alan içi oyuk bir rotor kullanılmakta, özde ka-

lacak iplikler rotorun ortasındaki oyuktan geçirilerek 

üzerlerine rotorun üzerine daha önce yerleştirilmiş olan 

bobinden sağılan filament sarılarak birlikte bükülmek-

tedir. Özde kalacak olan bakır tel ile poliamid filamenti 

sarma silindirinin hareketiyle ileri çekilmekte, bu sırada 

rotorun dönüşüyle iplik büküm almaktadır. Rotorun ve 

sarma silindirinin hızının değiştirilmesiyle verilen büküm 

miktarı değiştirilebilmektedir. Rotor sabit hızla döner-

ken, sarma silindirinin hızının azaltılmasıyla büküm mik-

tarı artırılabilmektedir. Hibrid ipliğin bir ucu sarma si-

lindiri tarafından tutulmakta, rotorun her dönüşüyle bir 

büküm almaktadır. Büküm alan hibrid iplik, sarma si-

lindiri üzerine sarılmaktadır. Rotorun oyuk iç yüzeyi ar-

tan bükümle birlikte lif-yüzey sürtünmesinin artmaması 

için pürüzsüz olarak üretilmektedir. Sisteminin çalışma 

prensibi Şekil 3’te şematik olarak gösterilmektedir. [16]

- Katlı İletken İplikler 

Bu tür iletken iplikler, iletken iplik veya filamentin başka 

iplik veya filamentlerle birlikte bükülmesi ile elde edilen 

iplik yapılarıdır. Bu ipliklerin üretimi, katlı büküm maki-

neleri kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

2. Kumaş üretimi esnasında iletken filamentlerin 

yapıya doğrudan entegre edilmesi

İletken filamentlerin kumaş yapısına dokuma işlemi sı-

rasında doğrudan entegre edilmesi de mümkündür. Bu 

tür uygulamalarda genellikle metal teller kullanılmakta 

ve dokuma işlemi sırasında makinelerde bazı modi-

fikasyonlar yapılmaktadır. Günümüze kadar, iletken 

özellik gerektiren uygulamalarda bakır, gümüş, çelik ve 

alüminyumdan yapılmış ya da bu metallerle kaplanmış 

filamentler kullanılmış olup, en iyi mekaniksel özellikler, 

paslanmaz çelik ve bakırdan elde edilmiştir. [2]

Kumaşa İletken Maddelerle Yapılan Kaplama ve 

Bitim İşlemleriyle İletken Özellik Kazandırılması

Kumaşların iletken maddelerle kaplanması veya yüzey-

lerine metal folyolar gibi iletken özellikli malzemelerin 

lamine edilmesi iletken özellikli tekstil malzemesi üret-

menin yollarındandır. Bu tür kumaşlar daha çok elekt-

Şekil 3. Open-end iplik eğirme sisteminde sarımlı iletken ipliklerin üretilmesi [16]
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romanyetik koruyuculuk gibi yüksek uygulamalar için 

tercih edilmektedir. [14]

İletken maddelerle kaplanmış veya kalıplama adımında 

içerisine iletken lifl er enjekte edilmiş plastiklerin kulla-

nımı her geçen gün daha da artmaktadır. Son zaman-

larda absorbe edici tabakayla kaplanmış tekstil malze-

meleri gibi hafif ve esnek materyaller ilgi çekmektedir. 

Bu materyaller esneklikleri ve nispeten düşük olan 

maliyetleri sayesinde, cihazların ve insanların EM rad-

yasyona karşı korunması için gelecek vaat etmektedir. 

1990’larda tekstil malzemelerinin endüstriyel bazda 

metalize edilmesi tekniğini takiben temelde kimyasal 

yöntemler kullanılarak metalle kaplanmış tekstil ekran-

ları ortaya çıkmıştır. Tekstil maddelerinin metalizasyo-

nunda en çok kullanılan metaller bakır, gümüş, nikel ve 

bunların kombinasyonlarıdır. 

Metalize edilmiş koruyucu ürünlere bazı örnekler:

– Falcron (Monsanto, şimdiki APM, ABD),

– Shieldex (Siemens, Almanya),

– REMP, (Remp, İsviçre),

– Shintron (Shintro Chemicron CO, Japonya). [18]

İLETKEN İPLİKLERDEN ÜRETİLEN 

TEKSTİLLERİN KULLANIM ALANLARI

Kumaş yapısında iletken iplikler kullanılmasıyla kumaş-

lara çeşitli fonksiyonlar kazandırılabilmektedir. Hem 

tekstil malzemelerinin konvansiyonel özelliklerini, hem 

de iletkenlik fonksiyonunu bünyelerinde birleştiren ilet-

ken tekstiller; tıbbi ve askeri uygulamalar, mimari teks-

tiller ve ev tekstilleri, spor ve serbest zaman gibi pek 

çok konuda uygulama alanı bulmaktadır. [1,11]

Elektrik iletkenliği özelliğine sahip olan tekstil malzeme-

leri fonksiyonel tekstiller arasında önemli bir yere sa-

hiptir. Bu malzemeler gibi bilgi iletimi, statik elektrik ve 

elektromanyetik alanların zararlı etkilerinden koruma, 

askeri ve tıbbi uygulamalar gibi farklı uygulama alanları 

için kullanılabilmektedirler [1,11]. Birçok uygulamada 

metal folyolar veya tel ızgaralar yerine iletken özellikli 

tekstil malzemelerinin kullanılmasının hafifl ik, çok çeşitli 

formlar halinde üretilebilme, paslanmaya karşı daya-

nıklılık ve metallere göre düşük maliyet gibi avantajlar 

sunduğu bilinmektedir [18]

İletken lifl ere ve tekstil yapılarına olan talep, her geçen 

gün artmakta olup, iletken tekstillerin uygulama alanları 

şu şekilde özetlenebilmektedir:

• Elektromanyetik alanın zararlı etkilerine karşı ko-

ruma,

• Statik elektriğin zararlı etkilerine karşı koruma,

• Temiz oda giysileri,

• Akıllı tekstiller ve giyilebilir elektronikler, 

• Plastiklerin kaynağı, 

• Korozyondan koruma,

• Isıtma.

Elektromanyetik koruyuculuk, iletken ipliklerin en 

önemli uygulama alanları arasında yer almaktadır. 

Elektromanyetik enerji, elektrikli ve elektronik aletlerin 

çalışma performansını olumsuz yönde etkileyerek is-

tenmeyen tepkilere ve hatta işleyişte komple bozukluk-

lara sebep olan bir enerji türüdür. Elektromanyetik etki-

leşimin temel kaynağı, elektrikli cihazların çevresinden 

yayılan veya iletilen elektriksel sinyallerle istenmeden 

etkileşime giren elektromanyetik radyasyondur. Elekt-

romanyetik radyasyon kaynağı elektromıknatıslar, bo-

bin bileşenleri, radyo frekans enerjisiyle yayınlayabile-

cek olan frekanslarda büyük alternatif veya doğru akım 
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taşıyan dijital aletler ve kablolar olabilmektedir. Elekt-

rikli bileşenleri bu tür radyasyonlara karşı korumak ve 

ekranlama amaçlı çözümlerin geliştirilmesi konusunda 

yoğun bir talep bulunmaktadır. Elektromanyetik etkile-

şimin önlenmesi için ekranlama gerekmektedir. Elekt-

romanyetik koruyuculuğun sağlanmasında ekranlama 

oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Elekt-

romanyetik ekranlama sayesinde kişiler, elektrikli ve 

elektronik cihaz ve sistemler elektromanyetik radyas-

yonun zararlı etkilerine karşı korunabilmektedir. [7,19]

Elektriksel iletkenlik özelliğine sahip olan tekstil melze-

meleri, elektromanyetik ekranlama için geliştirilmiş çö-

züm yollarından biridir. İletken ipliklerle üretilen kumaş-

lar, elektromanyetik ekranlama ve antistatik amaçlar 

için savunma, elektrik-elektronik sanayi gibi uygulama 

alanlarında gittikçe daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bunun nedeni, mekanik özellikleri, esneklikleri, iyi form 

alabilmeleri, elektromanyetik ve radyofrekans etkileri-

ne karşı koruyabilmeleridir. Elektromanyetik dalgaların 

zayıfl atılması, gönderilen dalganın frekans ve şiddetine 

bağlı olduğu gibi aynı zamanda ekranlamada kullanı-

lan kumaşın da atkı sıklığı, çözgü sıklığı, metal filament 

çapı ve kumaş konstrüksiyonu gibi özelliklerine bağlı 

olarak değişmektedir [19]

Tekstil malzemelerinin elektromanyetik koruyucu mal-

zemeler olarak kullanıldıkları yerler aşağıdaki gibi özet-

lenebilmektedir: [18,19,20]

• Yüksek frekanslı elektromanyetik alanlara karşı 

koruma, 

• Radyoloji ve fizyoterapi alanında çalışan perso-

nelin kıyafetleri, 

• Fizyoterapi odalarının duvarlarının kaplanması, 

• Hassas elektronik cihaz ve sistemlerin çevrede-

ki elektromanyetik alana karşı korunması, 

• Gizli odalar,

• Evde kullanılan elektrikli ve elektronik cihazların 

(kablosuz telefonlar, cep telefonları, bilgisayarlar 

ve çeşitli elektronik cihazlar) ekranlanması,

• Uçakların elektronik kontrol sistemlerinin ekran-

lanması,

• Uyku konforu sağlamaya yarayan cibinlik, çar-

şaf ve yatak örtüleri. 
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Önder ÖREN

Tekstil Yüksek Mühendisi

TSE Tekstil Laboratuvarı Müdürü (Denizli)

Tekstil ürünleri; hayatımız boyunca gerek giysilerimiz-

de, gerek yaşadığımız yerlerde ve eşyalarda çok sık 

haşır neşir olduğumuz ürünlerdir. İnsanoğlunun tekstile 

ihtiyacı hiç bitmeyeceği ve yerine de bir şey ikame ede-

meyeceğinden, tekstil hayatımızda geçmişte ve günü-

müzde olduğu gibi gelecekte de önemini kaybetmeyip 

varlığını sürdürecektir.  

Bu nedenle, tekstil sektörü ikame edilemeyen ürünler 

ürettiğinden;  dünyada olduğu gibi, ülkemiz ve biz-

ler için çok önemli bir sektördür. Ülkemizin ihracatına 

bakıldığında en çok katma değeri sağlayan sektörün 

tekstil sektörü olduğu görülür. Dünya ölçeğinde reka-

bete en hazırlıklı ve en iyi rekabet edebilen tekstil sek-

törümüz,  dünyaya ürettiğini satabilmektedir.

“Küresel pazarda, şirketlerin kıyasıya rekabet edip 

ayakta kalabilmesi için ürün veya hizmet kalitelerini 

yükselterek, sürekli gelişmeleri gereklidir. Bunun için 

şirketlerin ürettikleri ürün veya hizmetler, müşteri ihtiyaç 

ve beklentilerini karşılayan kalitede olmak zorundadır. 

Hatta ürün veya hizmetlerin kalitesi, müşteri istek ve 

beklentilerinin ötesine geçerek memnun edici kaliteye 

ulaşmalıdır.” 1) 

Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi, kalite, reka-

bet gücünü sağlayan en önemli unsurlarından biridir. 

Bu durum, dünyayla rekabet edebilen tekstil sektörü-

müzün kaliteyi yakaladığını gösterdiği gibi, rekabet gü-

cünü devam ettirebilmesi için kaliteyi sürdürmek mec-

buriyetinde olduğunu da gösterir. Bu nedenle sektörün 

öncelikleri arasında kalite mutlaka hep ön sıralarda 

olacaktır. 

Kaliteden bahs etmek için laboratuvarlardan bahs et-

mek gereklidir. Kaliteden bahs edebilmek için, TSE-

TSEK belgelendirme ve belgelerinin ara kontrol incele-

meleri, resmi kurum ve kuruluşlarımızın, sanayicilerimi-

zin, tüketicilerimizin deney taleplerinin karşılanabilmesi, 

Türk Standardları Enstitümüz;  Denizli Tekstil Laboratu-

varımızı 1995 yılında kurmuş, daha sonra tekstil sek-

törüne verdiği önemin bir nişanesi olarak, 2007 yılında 

yeniden yapılanmayla Tekstil Laboratuvarımızı, Labora-

tuvar Müdürlüğüne dönüştürmüştür. 

Tekstil Laboratuvar Müdürlüğümüz akreditasyonlu ihti-

sas laboratuvarı olarak tekstil sektörümüze bugüne ka-

dar başarılı şekilde sürdürdüğü hizmetlerini; yetişmiş, 

yetkin personeli ile kazandığı bilgi birikimini, tecrübe ve 

konusunda uzmanlığı da katarak tekrarlanabilir, hızlı, 

güvenilir, akredite muayene ve deney sonuçları verme-

ye devam etmektedir.  

Standard Dergimizin bu ayki konusuna, ipliğe gelecek 

olursak;  tekstil sektörümüzün bir parçasını oluşturan 

iplik sektörümüzün ürünleri olan iplikler; dikili tekstil 

mamullerinde, tekstil hazır giyim ürünlerinde kaliteyi 

belirleyen ve etkileyen önemli unsurlardandır.
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Kaliteli bir kumaş en muntazam şekilde ve en sağlam 

özelliklerde dikiş ipliği kullanıldığında kumaşın kalitesi 

bir anlam ifade eder. Genellikle de iyi kalite kumaşlar 

iyi kalite dikiş iplikleri ile dikilirler. Bu da tekstilde kaliteyi 

belirleyen hususun iplik olduğunu net olarak göster-

mektedir.

Tekstillerdeki dikiş ipliğinin kalitesi, dikiş sağlamlığının 

kötülüğü; insanı çok zor bir durumda,  yarı yolda ve 

hatta utanılabilecek hallere düşürebilecek kadar etkili 

tekstil ve hazır giyim ürünlerinin kalitesinde çok önemli 

rol oynayan hususlardır.

Dikiş ipliklerinin kalitesizliği, dikişlerin sağlam ve kalite-

siz olması nedeniyle, giysimizin dikişinin sökülmesi veya 

patlaması bizi ne kadar zor durumlara sokar, utandırır; 

hayatta en azından bir kere başımıza geldiğinden he-

pimiz biliriz. İsterseniz giysinizin bütün özellikleri en üst 

düzeyde olsun, dikişi, dikiş ipliği kaliteli, sağlam olma-

dıktan sonra hiçbir değeri ve faydası olmaz. 

Kumaşı oluşturan pamuk ipliği ve/veya sentetik iplikler-

de de durum buna benzerdir. İyi bir kumaş, iyi kaliteli 

bir iplikle dokunur, örülür, imal edilir. Kalite, pamuk ve/

veya sentetik elyaftan başlar, oradan ipliğe ve kumaşa 

uzanır. Dikişte tekrardan iplik hazır giyim ve tekstil ürü-

nünün kalitesinde çok büyük rol oynar. İplik tekstilde 

bir ham madde olarak, bir de dikiş ipliği olarak iki kere 

kaliteyi etkilemektedir.   

Bir hazır giyim ürününde dikişinin sağlamlığı ve mun-

tazamlığına bakarak o ürünün kalitesi hakkında genel 

bir fikir elde edilebilir. Kesin ve net olarak ipliğin kalitesi 

ve teknik değer ve özellikleri için mutlaka laboratuvar-

ca deneylere tabi tutulması gereklidir. Bunun için ve 

yukarıda sayılan nedenlerle Enstitümüz en üst düzey 

özelliklerde akredite ve ihtisas Tekstil Laboratuvarını 

Denizli’de Müdürlük olarak tesis etmiştir. 

Tekstil Laboratuvarımız; bazı tekstil deneyleri için ol-

mazsa olmaz şart olan % 65 + 4 nisbi nem ile 20 + 2 

sıcaklık değerlerini sağlayan kondisyonlama odası ile 

birlikte akreditasyon sayesinde dünya çapında bir ör-

neklik sağlanmış deneylerin yapılabildiği, alanında en 

iyi olan deney cihazları (bazı iplik deney cihazlarımız 

şekil 1’de görülmektedir.) ile donatılmıştır. Bu alt yapı 

ve cihazlarımızla iplik deneylerinin hemen hemen hepsi 

yapılabilmektedir. Müdürlüğümüzde deneyleri yapılan 

iplik ürünlerine ait bazı standardlarımız çizelge 1’de gö-

rülmektedir.  

Çizelge 1. Müdürlüğümüzde Deneyleri Yapılabilen Örnek İp-

lik Standardlarımız

Sıra 

No

Yapılan 

Deneyin Adı
 Standard Numarası

1 TS 606 Pamuk Nakış ve Dantel İplikleri

2 TS 626
İlmeklik Yün Halı İplikleri - El Dokusu 

Halılar İçin

3 TS 5502 Cerrahi Keten İplik

4 TS 5503 Cerrahi Polyester İplik

5 TS 5504 Cerrahi Poliamid iplik

6 TS 5505 Cerrahi İpek İplik

7 TS 8288
Pamuk Lifl erinden ve Kısmen veya 

Tamamen Sentetik Lifl erden Yapılmış

8 TS 8764 Lastik İplikler  

9 TS 8870 Devamlı Lifl i Naylon (Poliamid) İplikler

10 TS 11846 El Örgü İplikleri

11 TS 13043
Pamuk İpliği-Taraklanmış (Karde)-Ham, 

Tek Kat-Açık Uç (Open-End)

12 TS 13403
Akrilik Örme İplikleri - Trikotaj 

Makinelerinde Kullanılan

Tekstil Laboratuvarı Müdürlüğümüz, sahip olduğu de-

ney cihazları sayısı ve yapabildiği deney imkân ve ka-

biliyetlerinin genişliği ile TÜRKİYE’nin açık ara LİDER 

TEKSTİL LABORATUVARIDIR.

Tekstil mamul standardlarımızda, eğer üründe dikiş ipi 

kullanılıyorsa hemen hemen hepsinde, üründe kullanı-
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Şekil 1. Müdürlüğümüzdeki Bazı İplik Deney Cihazları Resimleri 

lan dikiş ipliklerinin TS 8288 Standardına uygun olma-

sı, istenilen teknik değerleri sağlaması ve karşılaması 

istenmektedir. Çizelge 2’de tekstil mamullerinin dikiş-

lerinde kullanılan dikiş iplikleri üzerinde TS 8288 “Dikiş 

İplikleri- Pamuk Lifl erinden ve Kısmen veya Tamamen 

Sentetik Lifl erden Yapılmış” Standardına göre Labora-

tuvar Müdürlüğümüzde kalitesinin uygunluğu için yapı-

lan 18 deney ve ilgili standardları görülmektedir. 

Çizelge-2 TS 8288’e Göre Dikiş İpliklerinin Geçtiği Deneyler 

ve Standardları

Sıra 

No

Standard 

Numarası
 Yapılan Deneyin Adı

1 TS 4739 İpliğin ham madde (lif) cinsi 

2 TS 244 EN ISO 2060
Nihai iplik numarası ve kat adedi 

tayini

3 TS 245 EN ISO 2062 Kopma mukavemeti

4 TS 247 EN ISO 2062 Büküm yönü tayini

5
TS 247 EN ISO 2062 

- TS 239 
Büküm değişim katsayısı tayini

6 Madde 2.3.6-TS 8288 Büküm sabitliği tayini 

7 TS12590-Ek B Sıcak suda çekme miktarı tayini 

8
TS 1008 EN ISO 105 

B02 
Işığa karşı renk haslığı tayini

9 TS EN ISO 105 C06
Yıkamaya karşı renk haslığı 

tayini

10 TS EN ISO 105 D01
Kuru temizlemeye karşı renk 

haslığı tayini

11 TS EN ISO 105 E04
Terlemeye karşı renk haslığı 

tayini

12 TS EN ISO 105 E08
Sıcak suya karşı renk haslığı 

tayini

13
TS 472 EN ISO 105 

X11

Sıcak pres ile ütülemeye  karşı 

renk haslığı tayini

14 TS EN ISO 105 E07
Su ile lekelemeye karşı renk 

haslığı tayini

15
TS 7807 EN ISO 105 

D02

Sürtmeye karşı renk haslığı 

tayini (organik çöz.)

16
TS 3515 EN ISO 105 

P01

Kuru ısıya karşı renk haslığı 

tayini

17 TS EN ISO 3071 pH değeri tayini 

18 TS 4416 Lif olmayan madde miktarı tayini

Bütün tekstil mamullerinde olduğu gibi, dikiş ipliklerin-

de de TSE belgeli ürünler tercih edilirse, labortuvarla-

rımızda yukarıdaki 18 deneyden geçmiş ve olumlu so-

nuç almış ürünler satın alınmış olur.  Müşterilerin can ve 

mal güvenlikleri için, aldanmadan ve strese girmeden 

alış veriş yapabilmeleri için TSE-TSEK markalı ürünleri 

tercih etmeleri hem zor duruma düşmemek hem utan-

mamak için faydalarına olacaktır. 

Aynı şekilde tekstil ürünlerinin dikişlerinde TSE belgeli 

dikiş ipliği kullanan, kumaşlarını TSE belgeli iplikler kul-

lanarak üreten sanayicimiz,  göz nuru ile kaliteli ürettiği 

ürününü bir anda kalitesiz hale gelme riskinden korun-

muş olacaktır. 

Tekstil Laboratuvar Müdürlüğümüzün adresi, iletişim 

bilgileri ve tanıtımı, standardlarımız, yapılan deneyler 

ve deney ücretlerimize, deney talep formumuza Ens-

titümüzün www.tse.org.tr internet adresindeki “Deney 

Hizmetleri” bölümünden ulaşılabilmektedir.   

1) ÖREN Ö. (2005). Denizli’deki Tekstil İşletmelerinde 

TS EN ISO 9001: 2000 Standardı ile Kurulan Kalite Yö-

netim Sistemlerinin Sağladığı Faydaların İncelenmesi 

Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli, s: 1.
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Tüm üretim sektörlerinde olduğu gibi iplikçilik sektö-

ründe de amaç, minimum maliyette ve maksimum ve-

rimlilikte, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılandığı 

ürünlerin üretilmesidir. Ancak iplik işletmeleri günümüz-

de çok çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Dengesiz ham 

madde fiyatları, artan enerji maliyetleri, personel sorun-

ları, deneyimi yetersiz personel, dünya çapında zorlu 

rekabet koşulları, sabit yüksek kaliteye olan talep bu 

sorunların en önemlileri olarak sıralanabilir. 

Günümüzde iplik kalitesinin ürünün pazardaki değeri 

ve işletmenin itibarı üzerine her zamankinden daha faz-

la etkisi vardır. Öte yandan, örmeciler, dokumacılar ve 

tekstil terbiyecileri karşılaştıkları herhangi bir problemi 

geriye dönerek ipliğe kadar takip etmektedirler.  

Ürünün, istenen standardlarda üretiminin sağlana-

bilmesi için üretimi etkileyen parametrelerin optimize 

edilmesi ve bu optimize edilmiş şartların devamlılığının 

sağlanması gereklidir. Bu da sürekli kalite kontrol yapı-

larak sağlanabilmektedir. Zira kalite kontrol günümüz-

de yaşanan küresel rekabette belirleyici bir rol oyna-

mak isteyen her şirket için bir “olmazsa olmazdır”.

İyi kalitenin üretilmesi zor değildir. Zor olan bu kalitenin 

Günümüzde başarılı işletmeler, kalite ile ilgili görüşlerini ve bununla ilgili stratejilerini oluştur-

muşlardır ve bu prensiplere kesinlikle uymaktadırlar. Bu isim yapmış işletmelerin ortak özel-

likleri çok iyi kalitede üretim yapmaları, üretim masrafl arını çok iyi kontrol etmeleri ve güncel 

kontrol teknolojilerini işletmelerinde sıkı bir şekilde uygulamalarıdır. 

Bu makalede iplik üretiminde kalite kontrol faaliyetleri, işletme şartlarına ve günümüzde mev-

cut kontrol teknolojilerine göre ele alınmış, on-line ve off-line kalite kontrol sistemleri açıklan-

mıştır. İşletmeler, bu kontrol sistemlerini uygulamaları halinde iplik üretiminin her aşamasında 

kalite güvencesi sağlayacakları gibi son üründe de istenilen kalitenin elde edilmesini garanti 

etmiş olmaktadırlar. 

İplik İşletmelerinde Güncel İplik İşletmelerinde Güncel 

Kalite Kontrol TeknikleriKalite Kontrol Teknikleri
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sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu da sadece kalite konu-

sunda yeterli bilgi birikimine sahip laboratuvar olanak-

larının iyi kullanımı ve elde edilen laboratuvar bilgilerin-

den yaralanılarak proses optimizasyonu yapılmasıyla 

sağlanabilir. 

Bu makalede günümüzde iplik işletmelerinde prosesin 

kontrol altında tutulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen 

kalite kontrol çalışmaları hakkında bilgi verilecek, iplik 

işletmelerinde uygulanabilecek mevcut en gelişmiş 

kontrol teknolojileri açıklanacaktır.  

ON-LİNE ve OFF-LİNE KALİTE KONTROL 

Tekstil sanayinde kalite, ham maddeden bitmiş ürüne 

kadar her üretim safhasında eşit derecede öneme sa-

hiptir. İplik üreticisinin amacı mümkün olduğu kadar az 

masrafl a uygun ve sabit kalitede iplik üretmektir. Üreti-

len ipliğin kalitesi ham maddeye ve eğirme öncesi pro-

seslere bağlıdır. Son cer pasajına kadar saptanamayan 

kalite bozuklukları iplik üretim aşamasında düzeltile-

mez ve hiç şüphesiz ki hatalı üretim nedeniyle yüksek 

maliyetlerin oluşmasına yol açar. Üretimde kalitenin 

sağlanması ise off-line ve on-line kalite kontrolünün bir 

arada kullanılmasına bağlıdır. 

Dokuma ve örme sürecinde bir ipliğin mevcut özel-

likleri ve bu ipliğin bitmiş kumaştaki görünüşü off-line 

kontrol sağlayan cihazlarla kolayca saptanabilir. Bir 

ipliğin beklenilen kalitede üretiminin iplik işletmelerinde 

anlık kontrolü ise sadece yüksek yatırım maliyetleri ile 

gerçekleştirilebilmektedir. On-line kontrol ile işletmede 

üretim sırasında, otomatik ve yüksek üretim kapasite-

sine sahip iplik makinelerinin mümkün olan her yerde 

devamlı olarak izlenmesi gerektirmektedir. Örnekleme 

sadece devamlı bir kontrolün gerekmediği, on-line sis-

temin uygulanmasının mümkün olmadığı veya finansal 

olarak güç olduğu off-line kontrollerde yapılmaktadır. 

Sensörler, ölçüm başlıkları ve veri toplama sistemleri 

iplik işletmelerinde üretimin on-line kontrolünü müm-

kün hale getirmektedirler.  Sürekli aynı yüksek iplik 

kalitesinin elde edilmesi bu tür bir donanımın uygulan-

ması ile kolaylaşmaktadır. Böylece kalitesiz üretim riski 

düşürülmekte ve verimlilik artırılmaktadır. Öte yandan 

laboratuvarda rutin olarak yapılan manüel testler de 

azaltılmaktadır. Makine arızaları otomatik olarak sap-

tanmakta ve verimli bir makine bakım programı uygu-

lanabilmektedir. 

Prof. Dr. Erhan KIRTAY

Ege Üniversitesi, 

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Dr. Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ

Ege Üniversitesi, 

Emel Akın Meslek Yüksek Okulu
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On-line kalite kontrolü yanında, iplik laboratuvarlarında 

gerçekleştirilen off-line kalite kontrol işlemlerinin gerek-

li olup olmadığı sorusu aklımıza gelebilir. Laboratuvar 

bir iplik işletmesi için mutlaka gereklidir. Çünkü eğirme 

öncesi ham madde ile ilgili olarak bilinmesi gereken lif 

özellikleri ile üretilen ipliğin mukavemet, tüylülük ve bü-

küm gibi özelliklerinin on-line olarak saptanması müm-

kün değildir. Öte yandan on-line sistemlerinin kontrolü 

ve kalibrasyonu ancak off-line olarak gerçekleştirilen 

laboratuvar testleri ile mümkün olmaktadır. 

İplik özelliklerinin, tüm dünya çapında üretilen ipliklerin 

özellikleri dikkate alınarak oluşturulan ve standard hali-

ne gelmiş olan Uster İstatistikleri ile karşılaştırılmasında 

da laboratuvarda yapılan testlerin sonuçları kullanılma-

ya devam etmektedir. 

Her durumda göz önüne alınması gereken önemli bir 

nokta, on-line sistemin verdiği sonuçların değişen sı-

caklık, toz ve uçuntu vb. iplik makineleri üzerindeki çe-

şitli koşullara bağlı olmasıdır. Bu nedenle on-line kont-

rol sonuçlarının, laboratuvar sonuçlarına göre daha 

fazla varyasyon göstereceği sonucuna varılabilir. Öte 

yandan her ne kadar sabit bir kalitenin sürekliliği on-

line sistemler sayesinde mümkünse de bu sistemle 

elde edilemeyecek test sonuçlarının alınmasında labo-

ratuvarın tamamlayıcı rol oynayacağı unutulmamalıdır. 

Bilindiği gibi iplik üretiminde her bir proses kademesi 

bir varyasyon kaynağıdır. Dolayısıyla kalite ile ilgili verile-

rin toplanmasının temel amacı hatalı üretim pozisyonla-

rının mümkün olduğu kadar erken saptanmasıdır. Her-

hangi bir üretim kademesinde meydana gelen, ancak 

zamanında tespit edilemeyen bir hata iplik kopuşların-

da veya dokunmuş kumaşta görülen hatalarda aşırı bir 

artış oluncaya kadar saptanamayacaktır. On-line ve 

off-line kalite kontrollerinin kombinasyonu bu ve ben-

zeri hataların üretimin ilk safhalarında tespit edilmesini 

ve böylece hatalı, dolayısıyla kalitesiz üretimin minimu-

ma indirilmesini sağlamaktadır.  

İplik İşletmelerinde On-Line Kalite Kontrol

Artan rekabetle birlikte pazar yapısının değişmesi ve 

müşteri isteklerinin ekonomik bir şekilde karşılanma 

beklentisi ile birlikte işletmelerin yürüttüğü kalite kontrol 

çalışmaları da büyük değişimler göstermektedir. İşlet-

meler, yapay zekâ tekniklerini üretim, planlama, kalite 

kontrol gibi alanlarda kullanarak verimliliklerini artırma-

yı ve problemlere en kısa zamanda çözüm üretmeyi 

amaçlamaktadırlar. On-line kontrol olarak isimlendire-

bileceğimiz bu sistemde veri analizi, tahmin, yorumla-

ma, hata teşhisi gibi pek çok kalite kontrol problemi 

için yapay zekânın alt dalı olan uzman sistemler kul-

lanılmaktadır. Uzman sistem ile birlikte kalite kontrol 

faaliyetleri daha etkin uygulanmakta ve kontrol süreleri 

minimize edilebilmektedir.

Uzman sistemler belli bir problem hakkındaki gerçek-

ler, kurallar ve bilgileri içeren bilgi tabanı; problemlere 

çözümler üretmek üzere depolanan bilgiyi ustalıkla kul-

lanan, çıkarım mekanizması; kullanıcı ile iletişimi sağ-

lamak üzere, kullanıcı ara yüzü; bilgi tabanını geliştir-

meye yardım etmek üzere, bilgi edinim modülü olmak 

üzere farklı bileşenlerden oluşmaktadır.

Bu bölümde, pamuk iplik işletmelerinde kullanılan baş-

lıca on-line sistemler anlatılacaktır. 

1. Belgian Monitoring Systems (BMS) 

Sistemde pamuğun içinde bulunan tüm istenmeyen 

maddeler ultra-hızlı CCD kameralarla (4 adet kamera) 

tespit edilerek yüksek hızlı hava valfl eri (20 adet hızlı 

hava valfi) vasıtası ile pamuktan uzaklaştırılmaktadır. 

Her iki taraftan eş zamanlı görüntü alınması yabancı 

maddenin tespiti olasılığını artırmaktadır.

Makine balya açıcıdan hemen sonra pamuk iplik üre-

tim hattına ilave edilebilir. Makineye pamuk girişi yatay-

dır. Bu sayede minimum miktarda pamuk ayrılmakta 

ve bunların üretim hattına tekrar girmesi mümkün ol-

maktadır. Yabancı maddenin pamuk iplik üretim hat-

tında erken bir süreçte ayrılması sürekli kaliteyi sağlar 

ve yabancı mad deden dolayı daha az hataya neden 

olmaktadır. İplik temizleyicilerinde daha az yabancı 

madde nedeniyle kesmelerin azalması sonucu open 

end ve bobin makinelerinde yüksek randımanlara ula-

şılabilmektedir. 

2. KITMaster 

KITMaster sistemi ile tarak ve cer makineleri üretimle-

rinin anlık izlenmesinin yanında, gerçek zamanlı olarak 

şerit numarası ve düzgünlüğü ile ilgili bilgiler, spektrog-

ram ve histogram eğrileri kullanıcıya sunulmaktadır. Bu 

sistem sayesinde numune alma ve laboratuvar testleri 

ortadan kalkmakta ve kalitenin iyileştirilmesine yardım-

cı olunmakta ve ham madde kaybı da önlenmektedir.

Sistemde her bilgi için, beklenen değerler tanımlanıp 

problemli makinelerin belirlenmesi sağlanmakta ve dü-

şük randımanlı makineler duruş analiz raporuyla ko-

laylıkla izlenebilmektedir. Duruş sebeplerini ve her bir 

duruş sebebi için duruş zamanını gösteren rapor, her 

bir makine için ayrı ayrı istenebildiği gibi tüm makineler 



39 TEMMUZ 2012

için toplu halde de alınabil-

mektedir.

KITMaster sisteminde yer 

alan bir modül yardımı ile ta-

raklarda kullanılan bütün gar-

nitür tellerin durumu ve bileme 

periyotları izlenebilmektedir. 

Böylece kullanıcı bir bakışta 

tarak tellerinin durumunu gö-

rebilmekte; ayrıca tarak deği-

şim ve bileme zamanları gel-

diğinde sistem uyarı mesajları 

verebilmektedir.

3. SliverWatch 

1. pasaj cerin veya vatka ma-

kinesinin cağlığına yerleştirilen 

SliverWatch, yabancı madde tespit etme sistemi, ya-

bancı madde içeren bir şerit tespit edildiğinde makine-

yi durdurmaktır. Böylece yabancı maddenin metrelerce 

ipliğin üzerine yayılması önlenmektedir.

4. OptiSpin 

OptiSpin her iğde yer alan bir dedektör sayesinde du-

ruşları, hızı, kopuşları tespit edip boşta çalışan iğleri 

rapor edebilme özelliğine sahiptir. Kopuş oranı, boşta 

çalışan iğ, makine ve iğ randımanı vardiya, hafta, ay 

bazında raporlanabilmektedir. Bu raporlarda tekrarla-

yan problemli iğler işaretlenerek kullanıcıya sunulmak-

tadır.

5. BarcoProfile ve Corolab

Corolab veya BarcoProfile iplik temizleyicisidir. Sistem 

kullanıcıya, online hata sınıfl andırılması, online %CV he-

saplama, gerçek zamanlı spektrogram, histogram ve 

% CVL analizleri, şerit hatalarının belirlenmesi, ince yer, 

kalın yer, neps ve moire efektinin tespiti, online tüylülük 

ölçümü, çap değerlerinin histogramı, spektrogramlar 

sayesinde periyodik hata analizleri, periyodik olmayan 

hatalar için (CVL) uzunluk değişim eğrisi vermektedir.

6. ABS 

Open end iplik makinesinin üzerindeki her türlü iplik te-

mizleyicinin üzerine takılabilen ABS yabancı elyaf yaka-

lama detektörü ile donatılmış sistemlerde her rotorun 

yabancı elyaf kesme sayısı, 

yabancı elyaf sınıfl andırması 

gibi bilgiler merkezi kontrol 

sisteminden alınabilmektedir. 

7. SpinMaster

SpinMaster tüm iplik işletme-

sindeki kaliteyi ve üretimi on-

line olarak izleyen bir sistemi-

dir. Grafik ara yüzü yardımıyla, 

SpinMaster sistemi kullanıcı-

ları, sürekli olarak işletmenin 

o anki gerçek durumu hak-

kında bilgi vermektedir. Bu 

sistem sayesinde anlık olarak 

düşük performanslı makine 

ve iğler tespit edilebilmekte; 

bu sayede problemlere hızlı 

Şekil 1. SpinMaster sisteminin yerleşim planı

Şekil 2. SPIDERweb iplikhane izleme sisteminin tasarımı
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tepki verilip, kalite seviyesi 

ve verimlilikte artışlar sağ-

lanabilmektedir. Şekil 1’de 

SpinMaster’ın tasarımı görül-

mektedir.

8. SPIDERweb 

SPIDERweb, tüm iplik iş-

letmesinin online izlenme-

si için geliştirilmiş bir kalite 

izleme sistemidir. Harman 

hallaç dairesinden iplikhane-

ye kadar bir bakışta işletme 

verilerini görmeye imkân ve-

ren bir uzman sistem olarak 

kullanıcıya sunulmaktadır. Bu 

sistem ile işletmelerdeki üretim süreçleri detaylı olarak 

gözlenebilmekte, işletmenin durumu ve üretim kalitesi 

gibi önemli bilgilere kolayca ulaşabilmektedir. İplikha-

nede her seviyede sağlanan veri şeffafl ığı sayesinde 

bilgi akışı optimize edilebilmekte ve olaylara daha hızlı 

müdahale edilebilmektedir. Şekil 2’de SPIDERweb’in 

tasarımı görülmektedir.

Rieter iplik eğirme sistemleri için tasarlanmış olan SPI-

DERweb sistemine, modüler yapısı sayesinde istenilen 

sayıda makine bağlanabilmektedir. Sistemde her ma-

kine çeşidine göre randıman alarmları istenilen kaliteye 

ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre belirlenebilmektedir. De-

ğerleri belirlenen limitlerin altına düşen makineler, ran-

dıman genel görünüş tablosunda kırmızı renkle göste-

rilmekte ve kullanıcı uyarılmaktadır (Şekil 3). 

SPIDERweb sistemi, sorunların görselleştirilmesinde, 

sorun çıkan noktaların yerlerinin kolayca belirlenmesin-

de, hataların hızlı bir şekilde düzeltilmesinde, fabrikanın 

kapasitesinin optimize edilmesinde, ürün kalitesinin 

uzun vadede devam ettirilmesine ve artırılmasına yar-

dımcı olabilen on-line bir sistemdir.

SPIDERweb sisteminin diğer bir önemli fonksiyonu 

CV% metre, CV% uzunluk varyasyonu ve spektrog-

ram gibi kalite diyagramlarının oluşturulmasıdır. On-line 

olarak izlenen sistemde her eğirme ünitesi için, iplik ko-

puşları, bobin değişimi, eksik şerit, eksik masura, top-

lam iplik hatası, kısa kalın yer, uzun kalın yer, ince yer, 

iplik hatası Mo (moiré) gibi özelliklere ait alarm limitleri 

belirlenmekte ve bu değerler izlenebilmektedir. 

9. ISM 

Rieter firması tarafından geliştirilen bu bireysel iğ izleme 

sistemi (ISM) ile iğler teker teker izlenebilmektedir. Ring 

iplik makinesindeki her bir iğ, bilezik sehpasına kalıcı 

olarak yerleştirilen kızıl ötesi sensörler tarafından sü-

rekli olarak kontrol edilmektedir. SPIDERweb ile bağ-

lantılı olan ISM her bir eğirme pozisyonundan verileri 

toplamakta ve problemli iğleri göstermektedir. Sistem-

de her bir iğ, kopuşlar ve hız açısından sürekli olarak 

izlenmektedir. Kopuşlar ve kopça hızındaki sapmalar 

anında saptanmakta ve 3 seviyeli optik kılavuz sistemi 

ile operatöre gösterilmektedir. 

Yukarıda açıklanan on-line sistemlerin dışında USTER 

technology firmasının, tarak ve cer makineleri için Sli-

ver Expert, ring makinelerinde iğ izleme sistemi olarak 

Ring Expert, open end ve bobin makinelerinde Uster 

Quantum iplik temizleyicisi ile entegre olarak çalışan 

Uster Quantum Expert uzman sistemi ile merkezi bir 

laboratuvar veri sistemi olan Uster Lab Expert isimli 

sistemler vardır. Ayrıca Loepfe firmasın ait YarnMaster 

iplik temizleme sistemleri merkezi online kalite yönetim 

sistemleri MillMaster Easy, MillMaster Standard veya 

MillMaster Pro ile birleştirilebilmektedir. Bu modüler 

yapılı sistemler, YarnMaster tarafından sunulan veri-

leri görüntülemekte, kaydetmekte ve yönetmektedir. 

Böylece MillMaster uzman sistemleri, kalite kontrol 

alanında şeffafl ık ve düzeltme olanakları konusunda 

üreticiye kaynak oluşturulmaktadır. Ayrıca MillMaster 

Visual opsiyo nu ile iplik kalitesi bilgisayarda bir kumaş 

yüzeyine dönüştürebilmekte ve önceden oluşabilecek 

hatalar saptanabilmektedir.

Şekil 3. Randıman alarmı tablosu
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İplik İşletmelerinde Off-Line Kalite Kontrol

Lif ve iplik testlerinin önemi özellikle geçen 10 -15 

yıl içerisinde önemli derecede artmıştır.  Geçmişte 

tesadüfî olarak balyalardan alınan örneklerin test edil-

mesi ile parti hakkında bilgi sahibi olmak yeterli iken, 

artan makine hızları her balyanın teker teker kontrolü-

nü gerektirmiş ve ilave lif bilgilerine olan gereksinimin 

artmasına sebep olmuştur.  Her bir eğirme sisteminde 

önemli olan lif özelliklerinin ölçülmesi kalitenin sağlan-

ması için bir şart haline gelmiştir. Tablo 1`de çeşitli lif 

özelliklerinin farklı eğirme sistemlerindeki önem sırası 

verilmektedir. 

Pamuk ipliğinin yaklaşık üretim maliyetinin %50-70’ini 

lif maliyeti oluşturduğundan, pamuk özelliklerinin tespit 

edilmesi çok önemlidir. 1920’lere kadar pamuk alım 

satımından sadece subjektif olarak lif özellikleri belir-

lenirken, 1920’lerin sonuna doğru sorter tarağı ile lif 

uzunluğu objektif olarak ölçülmeye başlanmıştır. 1940`lı 

yıllar boyunca lifl erin incelik, uzunluk ve mukavemet 

özelliklerinin ölçümü için fibrograf, stelometer, presley, 

mikroner gibi çeşitli cihazlar geliştirilmiştir. 1973’te bu 

cihazları tek bir ölçüm cihazında birleştirmek mümkün 

olmuş ve HVI (High Volume Instrument) cihazı geliştiril-

miştir ve 1991’den beri ABD`de tek balya sistemi deni-

len ve üretilen tüm balyalara HVI cihazından elde edilen 

test sonuçlarının işlendiği bir kart verilmesi biçimindeki 

yöntem kullanılmaya başlanmıştır. 1988’de Shofner`ın 

USA`deki Schafner Technologies Firması’ndaki ça-

lışmaları sonucunda pazara sunulan AFIS (Advanced 

Fiber Information System)  cihazı ise 

başlangıçta neps ölçümü için geliş-

t irilmiş, ancak daha sonraki yıllarda 

cihaza uzunluk, olgunluk, yaban-

cı madde modülleri eklenmiştir. Bu 

yüksek kapasiteli ve hızlı test aletleri 

bir partide işlenecek tüm balyalarla il-

gili özellikleri çok kısa sü-

rede saptayabilmektedir.

HVI cihazında demet 

halindeki lifl erin ölçümü 

ile lif özellikleri hakkında 

ortalama bir değer elde 

edilebilmektedir. Detaylı 

araştırmalar ve prosesin 

en iyi şekilde kontrol edi-

lebilmesi için gerekli olan 

liften life varyasyonlar 

demet halindeki ölçüm-

lerle elde edilemez. Bu 

nedenle tek lifl erin ölçümünde AFIS cihazı kullanılmak-

tadır.

HVI  cihazı ile uzunluk, uzunluk üniformitesi, mukave-

met, uzama, mikroner, renk, çepel, kısa elyaf indeksi, 

iplik eğrilebilirlik endeksi (SCI) ve iplik mukavemetinin 

tahminlenme indeksi (CSP) saptanabilmektedir. 

Uzunluk ölçümleri fibrograf ünitesi ile yapılmaktadır. 

Taraklar tarafından rasgele kıstırılan lifl er optik olarak 

taranmakta ve tarak tarafından lifl erin tutulduğu baş-

langıç noktası % 100 olacak şekilde tarak tarafından 

tutulan lif miktarları (%) ile uzunluk değerleri yardımıy-

la lifl ere ait fibrogram oluşturulmaktadır. Lifl erin % 50 

Span uzunluğu, % 2.5 Span uzunluğu, ortalama uzun-

luk (ML), üst yarı ortalama uzunluk (UHML), üniformi-

te indeksi (UI) ve üniformite oranı (UR), kısa lif indeksi  

(SFI) tespit edilmektedir.

Lif mukavemetinin ve uzaması ölçümleri fibrograf üze-

rinde uzunluk ölçümleri ile beraber yapılmaktadır. Lif in-

celiği ölçümü pamuk lifl erinde hava geçirgenliği yönte-

mine göre sabit hacimli bir hazne içerisine yerleştirilmiş 

belirli bir ağırlıktaki lif demeti arasından hava akımı ge-

çirerek yapılmaktadır. Bu sırada lifl erin geçirilen havaya 

karşı gösterdikleri direnç farklılığından yararlanılarak in-

celik tespit edilmektedir. Parlaklık (Rd), sarılık (+b), renk 

sınıfı (Color Grade) (C-G) iki filtreli bir kolorimetrede 

belirlenmektedir.  İplik eğrilebilirlik indeksi (SCI), lifl erin 

eğrilebilirliğinin tahmin edilmesi için kullanılan bir değer-

Tablo 1. Çeşitli lif özelliklerinin farklı eğirme sistemlerindeki önem sırası

Ring İplikçilik Open End İplikçilik Hava Jetli İplikçilik Friksiyon İplikçilik

1 - Uzunluk ve uzunluk  

      üniformitesi
1 - Mukavemet 1 - İncelik 1 - Lif - lif sürtünmesi

2 - Mukavemet 2 - İncelik 2 - Olgunluk 2 - Mukavemet

3 - İncelik
3 - Uzunluk ve uzunluk     

     üniformitesi
3 - Mukavemet 3 - İncelik

4 - Çepel ve toz
4 - Uzunluk ve uzunluk 

      üniformitesi

4 - Uzunluk ve uzunluk 

      üniformitesi

5 - Lif-lif sürtünesi 5 - Çepel ve toz

Şekil 4. HVI cihazında ölçülen lif uzunluk özellikleri
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dir. Lifl erin içerdiği çöpel miktarı, çöpel alanı,  çöpel de-

recesi renk ölçümünün yapıldığı alanda ölçülmektedir.

Açma, temizleme, taraklama, tarama ve cer kademe-

lerinde kullanılan makinelerin hızlarının çok artması pa-

muk lifl erinin ilave test parametrelerine olan gereksinimi 

artırmıştır. Geçmişte çok fazla önemli olmayan neps, 

çepel ve kısa elyaf gibi sorunlar günümüz iplik işletme-

lerinde çok büyük problemlere sebep olmaktadır. Üre-

tim sırasında işlenen pamuğun sonuçlara etkisi ile ilgili 

olarak günümüzde AFIS Gelişmiş Bilgi Sistemi kullanıl-

maktadır. Bu ilave bilgiler sayesinde iplik üretim prosesi 

kontrol edilerek en iyi üretim randımanının ve en yüksek 

iplik kalitesinin alınması sağlanmaktadır.  

AFIS cihazında lifl er, tarama segmentleri ile çevrelen-

miş iğneli silindirler ile tek tek açılmaktadır. Lif açma 

ünitesi döküntü parçacıklarını ve büyük tohum kabuğu 

parçalarını lifl erden uzaklaştırmaktadır. Lif açma ünite-

sinden çıkan lif ve nepsler hava yardımıyla elektro optik 

sensörlerin bulunduğu ölçüm bölgesine taşınmaktadır. 

AFIS cihazı farklı modüller halinde çalışmaktadır ve her 

modülde farklı ölçümler yapılmaktadır. 

Lif nepsi, büyüklüğü ve sayısı, tohum kabuğu nepsi, 

büyüklüğü ve sayısı için NC modülü; lif uzunluğu, kısa 

elyaf içeriği, lif olgunluğu ve olgun olmayan lif miktarı 

için LM modülü; çöpel sayısı ve büyüklüğü, toz sayısı 

ve büyüklüğü için T modülü olmak üzere önemli para-

metreler üç ayrı modülde ölçülebilmektedir.

Lif özelliklerinin yanında üretilen ipliklerin özelliklerinin 

tespit edilmesi için işletmelerde yaygın olarak kullanılan 

cihaz Uster Tester iplik düzgünsüzlük test cihazıdır.  

Kapasitif ve optik ölçüm prensibine göre düzgünsüzlük 

ölçümü yapabilen cihaz farklı ölçüm sensörleri içer-

mektedir. OH sensörü, iplik tüylülüğünün ölçümün-

de kullanılmaktadır. OM sensörü ile iki boyutlu ölçüm 

yöntemi sayesinde çap varyasyonu, şekil ve yoğunluk 

ölçümlerinin eşzamanlı ölçümü yapılabilmektedir. Ter-

biye işlemlerinde müşteri şikâyetlerinin % 12’sini iplik 

çap, yoğunluk ve şekil farklılıkları nedeniyle oluşan renk 

varyasyonları ve bantlar oluşturmaktadır. Bu tip hatalar 

iplik kütle varyasyonlarından kaynaklanmaktadır ve OM 

sensörü ile sağlanan iki boyutlu elektro-optik sensör 

teknolojisiyle bu özellikler ölçülebilmektedir. OI sensö-

rü, dokuma ve örme proseslerinde önemli bir sorun 

oluşturan yabancı maddelerin tespit edilmesini sağla-

yan sensördür. İplikteki çöpel, toz gibi bitkisel madde-

lerin düzgünsüzlük ölçümü sırasında test edebilmesini 

sağlamaktadır. FM sensörü ile iplik yapısındaki yabancı 

elyafl ar tespit edilebilmektedir.  

Uster cihazında tüylülük ölçümü entegre edilmiş OH 

sensörü ile yapılmaktadır. Bu sensörün alıcısı yalnızca 

çıkıntı oluşturan lifl erden yansıyan ışığı algılamaktadır. 
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İplik gövdesi siyah kalmakta ve ışığı yansıtmamakta-

dır. Alıcıdaki ışık yoğunluğu böylece ipliğin tüylülüğü 

oranında yansıyan ışığı ölçmektedir. H olarak ifade edi-

len iplik tüylülüğü 1 cm ölçüm uzunluğu boyunca iplik 

yüzeyinden dışarıya çıkan lifl erin toplam uzunluğudur. 

Tüylülük değeri ile birlikte “sh” standard sapma değeri, 

bobin içerisindeki tüylülük varyasyonunu ifade etmek-

tedir. Tüylülük değeri yanında kumaş görünümünün 

düzgünlüğü açısından bu varyasyonun düşük olması 

da istenilen bir durumdur. 

Bir ipliğin kalite düzeyini belirleyebilmek için, örneğin 

numara varyasyonu veya büküm gibi seçilmiş bir ya 

da iki özelliğin ölçümü yeterli değildir. İpliklerin sonraki 

işlemlerdeki davranışları hakkında tahmin yapmak için 

geliştirilen yöntemler, sadece laboratuvar testlerine da-

yalı çeşitli özelliklerin karşılaştırılmasıyla elde edilebilir. 

Bir ipliğin karakterize edilmesinde en temel özellikler-

den ikisi kopma mukavemeti ve uzamasıdır. İpliğin eğ-

rilmesinden sonraki işlemler sırasında karşılaşabileceği 

etkilere dayanması ve hasar görmemesi için ipliğin be-

lirli bir minimum mukavemete ve uzama değerine sahip 

olması gerekmektedir. Dolayısıyla gerilme kuvveti ve 

uzama değerinin bilinmesi, sadece sonraki işlemler ve 

verilen bir bitmiş ürün için ipliğin uygunluğu açısından 

bir tahmin yapılmasını sağlamamakta, aynı zamanda 

iplik üretim prosesinin analizine ve üretim problemleri-

nin belirlenmesine de olanak sağlamaktadır. 

Mukavemet cihazlarının gelişimi hemen hemen teks-

til sektörünün kendisi kadar eskidir. İlk kez 1940`ların 

sonunda otomatik test cihazları gelişmiş, 1981’de ise 

mikro işlemci kontrollü cihazlar ortaya çıkmıştır. Böy-

lece test süresinde önemli bir azalma, kısmi yapılan 

iş gibi yeni özelliklerin belirlenmesi, ölçüm koşullarının 

sistematik programlanması sayesinde ölçüm hataları-

nın giderilmesi söz konusu olmuştur. Uster Tensorapid 

konvansiyonel mukavemet test cihazı ve Tensojet ultra 

yüksek hızlı mukavemet test cihazı iplik işletmelerinde 

yaygın olarak kullanılan test cihazlarıdır.  

SONUÇ

Günümüz rekabet ortamında üreticilerden beklenilen, 

istenilen kalite standardlarında ürünün müşteriye su-

nulmasıdır. Bu amaçla işletmelerde genellikle, offl ine 

olan geleneksel kalite kontrol yöntemleri ile sadece 

elde edilen ara ve nihai ürünlerin kontrolü yapılmakta-

dır. Elde edilen ara ürünler laboratuvarlara götürülüp 

gerekli testler yapıldıktan sonra üretimde hata olup ol-

madığı gözlenmektedir. Bu da değerli zamanın kaybı, 

aynı zamanda oluşabilecek bir hataya müdahalenin 

gecikerek belli bir üretim saati boyunca hatalı üretim 

yapılabileceği anlamına gelmektedir. Oysaki iplikhane-

de kullanılan online sistemler ile ara ürünler hakkında 

işletme personeli sürekli olarak bilgilendirilmekte ve ha-

talara anında müdahale edilebilmektedir. Ancak böyle 

bir çalışma ile istenilen kalite seviyesine ulaşılabilmek-

tedir. 

Bu sistemlerle kalitenin online denetimi sayesinde, ge-

rekli rutin laboratuvar testlerinin sayısının azaltıldığı ve 

hataların hızlı şekilde belirlendiği, bunun yanı sıra kalite-

de sürekliliği engelleyebilecek sapmalar ve potansiyel 

hata noktaları tam olarak belirlenerek hiçbir gecikme 

olmaksızın sorunun kaynağına ulaşılabilecektir. Ancak 

yine de tüm lif ve iplik özelliklerinin online olarak öl-

çülmesinin mümkün olmaması nedeniyle offl ine kalite 

kontrol testlerinin önemi de oldukça fazladır. 
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Sanayi devrimi ile birlikte Avrupa’da büyük sanayi ku-

ruluşları oluşmaya başlamış ve ham madde sıkıntısı 

ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu devrime ayak 

uydurmak yerine, kapitülasyonlarla da açık bir pazar 

haline gelmesi neticesinde Anadolu toprakları sadece 

ham madde ihraç eder hale dönüşmüştür. Avrupa’ya 

Türk kumaşı ihraç eden Osmanlı Devleti, artık sadece 

pamuk ve ipek ihraç edebilmiştir. 

Cumhuriyet Döneminde 1933 yılında Sümerbank’ın 

kurulmasıyla ülkede ilk endüstri dalı tekstil olmuş, önce 

kamu daha sonra da özel sektör eliyle iplik, dokuma 

ve terbiye işletmeleri kurulmuştur. Türkiye 1950’li yıllar-

da tekstil, 1970’li yıllarda ise konfeksiyon ürünleri ihraç 

eden bir ülke konumuna gelmiştir.

Tekstil ve konfeksiyon üretimi elyaf ve iplik üretimi ile 

başlamaktadır. Bugün sanayi sicile kayıtlı yaklaşık 

10.000 (Nace Rev.2-13 koduyla kayıtlı) tekstil işletme-

sinin % 11’i iplik büküm ve katlaması yapan işletme-

lerdir1. 2011 yılında sanayi sicile kayıtlı olan aktif iplik 

işletmelerinin kapasitesi yaklaşık 15 milyon ton/yıl’dır1.

Türkiye mevcut kapasitesi ile open-end iplik üretiminde 

dünyada dördüncü, ring iplikte ise beşinci büyük üretici 

olup, Avrupa’nın en büyük iplik üreticisi konumunda-

dır3.

TÜRKİYE’DE İPLİK SEKTÖRÜ

Seda ÇOTUK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Uzman Yardımcısı

Tekstil Yüksek Mühendisi
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Türkiye’de iplik üretim tesisleri sırasıyla; İstanbul, Ga-

ziantep, Bursa, Uşak, Kahramanmaraş, Tekirdağ, De-

nizli ve Adana’da yoğunlaşmaktadır1. Bu tesislerde iş-

lenen başlıca elyaf çeşitleri pamuk, polyester, akrilik ve 

polipropilendir. 

Dünya tekstil ihracatının % 3,6’sını gerçekleştirerek 

dünyanın 8. büyük ihracatçısı2 konumunda olan Türki-

ye, toplam ihracatının % 8,5’ini tekstil ürünleriyle (kon-

feksiyon hariç) gerçekleştirmektedir. Tekstil ticaretinde 

geçmiş yıllarda olduğu gibi 2011 yılında da ihracat 

fazlası vermesine karşılık, elyaf ve iplik ticaretinde açık 

vermektedir. Küresel krizin de etkisiyle 2009 yılında 2,5 

milyar Dolardan 2,2 milyar Dolara gerileyen elyaf ve ip-

lik sektörünün dış ticaret açığı, 2011 yılında 4,1 milyar 

Dolara ulaşmıştır (Tablo 1).

2011 yılı ithalat rakamları incelendiğinde 

en büyük ithalat kalemlerinin suni-sente-

tik ipliklerde ve pamuk lifinde gerçekleş-

tiği görülmektedir. 

Dünya elyaf tüketimi incelendiğinde elyaf 

arzındaki yükseliş ağırlıkla sentetik elyaf 

üzerinde yoğunlaşmaktadır (Tablo2). An-

cak bu dönemde sentetik elyaf kullanımı 

artmasına rağmen talebe yönelik pamuk 

arzı da miktar olarak yıllık ortalama % 2,6 

artışla 23,4 milyon tona ulaşmıştır3.

Dünya suni-sentetik elyaf üretiminin yarı-

dan fazlasını Çin karşılanmakta olup3 özellikle polyester 

elyaf üretiminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 

de Çin kaynaklı rekabet sebebiyle sıkıntılar yaşanmak-

tadır. 

Sentetik elyaf, petro-kimya sanayi ürünü olan cipsle-

rin eriyik halinde delikli düzelerden geçirilmesiyle üre-

tilmektedir. Dolayısıyla sentetik elyaf üretimi, tedarik 

zincirindeki petro-kimya sanayinin gelişimine bağlıdır. 

Türkiye’de sentetik elyaf için cips üretimi sadece 2008 

yılında özelleştirilen PETKİM’de yapılmakta, bu nedenle 

de yurt-içi üretim, ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bunun 

yanında iplik üretiminde ekonomik anlamda Çin’le mü-

cadele etmek zor olduğundan sektör ithal cipsi işlemek 

ve iplik haline getirmek yerine doğrudan iplik ithal et-

Tablo 1. Türkiye’nin Elyaf ve İplik Dış Ticareti (Milyon Dolar)

Ürünler

2008 2009 2010 2011

İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge

İpek lifleri 0 2 -2 0 1 -1 0 2 -2 0 3 -3

Yün lifl eri 28 174 -147 12 25 -13 23 35 -11 31 39 -8

Pamuk lifl eri 169 1.006 -837 112 1.089 -977 136 1.840 -1.703 269 2.004 -1.735

Keten, jüt vb. lifl er 0 2 -2 2 1 1 2 3 -1 3 4 -1

Suni-sentetik lifl er 342 887 -545 282 796 -514 375 1.082 -707 426 1.306 -880

TOPLAM 539 2.071 -1.532 409 1.912 -1.504 537 2.962 -2.425 729 3.357 -2.628

İpek iplikler 0 8 -8 0 4 -4 0 3 -3 0 2 -2

Yün iplikler 58 66 -8 41 56 -15 49 59 -10 59 82 -24

Pamuk iplikler 387 414 -27 267 283 -16 324 560 -236 499 512 -12

Keten, jüt vb. iplikler 5 130 -125 4 115 -111 4 220 -216 5 217 -212

Suni-sentetik lifl erden 

iplikler 686 1.569 -883 614 1.301 -687 791 1.797 -1.005 938 2.178 -1.240

TOPLAM 1.136 2.186 -1.050 925 1.759 -834 1.169 2.639 -1.471 1.501 2.990 -1.489

GENEL TOPLAM 1.675 4.257 -2.582 1.334 3.672 -2.338 1.706 5.601 -3.895 2.230 6.347 -4.117

Kaynak: TÜİK 

Tablo 2. Türlerine Göre Dünya Elyaf Tüketimi 3

Pamuk 

%

Yün 

%

Sentetik 

%

*Selülozik 

%

Toplam 

(1000 ton)

2000 38 3 54 5 52.643

2005 38 2 55 5 66.153

2006 39 2 54 5 69.069

2007 37 2 56 5 72.173

2008 35 2 57 5 67.690

2009 36 2 57 5 70.526

*Selülozik esaslı lifl er: Ağırlıkla suni elyafl ar

Kaynak: Oerlikon-The Fiber Year 2009/10, A World Survey on Textile and 

Nonwovens Industry
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meyi tercih etmektedir. Bu durumda Çin’e karşı haksız 

rekabete uğrayan yerli iplik üretimini korumak amacıyla 

anti-damping uygulamaları devreye girmektedir. 

Petro-kimya sanayii ile yerli üretimin desteklenmesi için 

Ekim 2011’de stratejik yatırımlar kapsamında yer alan 

Star Rafinerinin İzmir’de temeli atılmıştır. 2015’te bu 

rafinerinin faaliyete geçmesiyle sentetik iplik sektörüne 

girdi tedariği kolaylaşacağından, Çin rekabetinden ve 

2009 yılı krizinden olumsuz etkilenen sektörün topar-

lanması için yeni bir umut kaynağı olmuştur. 

Suni elyaf üretimi ise Türkiye’de bulunmadığından ta-

mamı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ancak bu alan-

da yapılacak yatırımlar için sektörün çalışmaları devam 

etmektedir.

Her ne kadar dünyada sentetik elyafa doğru bir yönel-

me varsa da pamuk doğal olmasıyla sağlık ve hijyen 

için önem arz eden bir elyaftır ve bu nedenle dünya 

tekstil sektörü içinde her zaman önemli bir konuma 

sahip olacaktır. 

Pamuk ipliği üretiminde geniş bir makine parkuruna 

sahip olan Türkiye dünyanın 4. büyük pamuk tüketi-

cisidir4. Buna karşılık 2011 yılı verilerine göre Türkiye, 

dünyada 8. büyük pamuk üreticisi4 konumundadır. 

Yine 2011 yılı verilerine göre Türkiye’de, yaklaşık 1.600 

ton5 pamuk lifi tüketimine karşılık 800 ton5 üretiliyor ol-

ması, ülkemizin pamuk lifindeki yüksek ithalatını açık-

lamaktadır.

2010-2011 yıllarında dünyada pamuk lifi arzında yaşa-

nan sıkıntılar nedeniyle fiyatlar aşırı yükselmiş ve bir kı-

sım girdisini ithal olarak tedarik etmek durumunda olan 

iplik sektörümüz için risk oluşturmuştur. Ancak sektö-

rün krize karşı alternatif tedarik şekilleri geliştirmesi, kâr 

marjlarını düşürmesi, alınan korunma önlemleri ve bu 

dönemde Doların TL karşısında değer kazanması gibi 

sebepler sektörün bu krizi atlatabilmesini sağlamıştır. 

Bunun yanında iplik üretimini desteklemek için yerli pa-

muk üretimimizin artırılması amacıyla kamu-özel sektör 

iş birliğinde çeşitli çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye’de yün üretimi, küçükbaş hayvan sayısındaki 

azalmadan ve mevcut hayvan varlığındaki pek çoğu 

iklimsel nedenlere bağlı olarak yeterince yün üretile-

memesinden dolayı düşüş göstermektedir. 1990 yılın-

da 43 milyonun üzerinde olan küçükbaş hayvan sa-

yısı son yıllarda ortalama 30 binlerde seyretmektedir. 

Bunun yanında dünyada da yün arzı yıllık ortalama 

% 2,2 düşüşle gerilemektedir. Türkiye yün iplik konu-

sunda dünyanın dördüncü büyük yün elyaf kullanıcı-

sıdır. Erkek takım elbise üretiminde ön sıralarda olan 

Türkiye’de ince yün ipliğini daha çok birinci sınıf takım 

elbise üretiminde kullanılmaktadır.3

Dünya ipek lifi üretiminin yaklaşık yarısı Hindistan ta-

rafından gerçekleştirilmekte olup, ipek iplik ve kumaş 

üretiminde ise İtalya birinci sırada yer almaktadır6. 

Türkiye’de ise Bursa’da ipek üretimi gelişmiş olup, 

sektör daha çok ipek eşarp ve fular üretiminde ön pla-

na çıkmaktadır.

İplik sektörü; toplam ihracatın % 18,5’ini7 gerçekleşti-

rerek ihracat fazlası veren tekstil ve konfeksiyon sek-

törünü besleyerek, ülke ekonomisine önemli katkılar 

sağlamaktadır. Bugün Türkiye’de güçlü bir iplik sektö-

rünün varlığı, hızlı tedarik noktasında tekstil sektörünü 

güçlendirmektedir. Bu nedenle tekstil ve konfeksiyon 

sektörüne yönelik stratejilerde elyaf ve iplik sektörü her 

zaman önemini korumaktadır. 

Bilindiği gibi Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 için 

Türkiye’nin 500 milyar Dolar ihracat hedefi bulunmak-

tadır. 2023 yılında dünya tekstil ticaretinin 550 milyar 

Dolara, hazır giyim ticaretinin ise 740 milyar Dolara 

ulaşacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin 2023 hedefine 

ulaşabilmesi için konfeksiyonda 52 milyar Dolar, kon-

feksiyon dahil tekstil sektörü için toplam 100 milyar 

Dolar ihracat hedefi belirlenmiştir. 

Elyaftan kumaşa, kumaştan giysiye devam eden üre-

tim zincirinde tekstil ve konfeksiyon sektörünün 2023 

hedefl erini en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için Do-
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kuzuncu Kalkınma Planı 

çerçevesinde hedefl enen 

“tedarikçi ülkeden piyasa 

yapıcı ülkeye dönüşüm” ve 

“bilgi bazlı ürünlerin üreti-

mine yönelme” yolunda ka-

mu-özel sektör iş birliği ile 

çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu çerçevede 2008-2010 

yıllarında, sektörün rekabet 

edebilirliğinin artırılması ve 

dönüşümünün kolaylaştırıl-

ması amacıyla Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı koor-

dinasyonunda “Tekstil, Ha-

zır Giyim, Deri ve Deri Ürün-

leri Stratejisi ve Eylem Planı” 

kapsamında çalışmalar yapılmıştır. Kamu-özel sektör 

birlikteliğinde yürütülen çalışmalarda birinci öncelik, 

sektörün içinde bulunduğu çevrenin düzenlenmesine 

yönelik “iş ortamının iyileştirilmesi”, ikinci öncelik ise “iş-

letme kapasitelerini destekleyerek, işletmelerin rekabet 

edebilirliğinin artırılması” olarak tespit edilmiştir. Belir-

lenen öncelikler çerçevesinde 26 eylem yürütülmüş, 

özellikle pamuk üretimi ve finansman destekleri konu-

larında pek çok gelişme kaydedilmiştir. 

Devamında ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından 2011 - 2014 yılları için hazırlanmış Sanayi 

Strateji Belgesine paralel yürütülmekte olan tekstil, ha-

zır giyim, deri ve deri ürünleri sektörlerine yönelik yeni 

strateji çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalış-

tayda genel amaç  “Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri 

Ürünleri Sektörünü katma değeri yüksek, yenilikçi, bil-

gi ve ileri teknoloji içeren ürün ve hizmet sunumları ile 

rekabetçiliğini artırarak dünya ticaretinden daha fazla 

pay alan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak” olarak 

belirlenmiştir. Bu kapsamda çalışmalar halen yürütül-

mektedir.

Ayrıca son dönemde cari açığın artarak devam etmesi 

sebebiyle Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda İh-

racata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu 

tarafından tüm sektörlere yönelik olarak yürütülen Girdi 

Tedarik Stratejisi altında tekstil sektörüne yönelik Pa-

muk Eylem Planı çalışmaları da sürdürülmektedir.

İplik Sektörüne Yönelik Mevzuatlar

İplik, tekstil ve konfeksiyon sektöründe kalite ve verimi 

doğrudan etkileyen en önemli girdilerden biridir. Bu ne-

denle sektörde üretilen yedi tip iplik çeşidi için sektörün 

de talebi doğrultusunda zorunlu standardlar yürürlük-

tedir (Tablo 3). 

İplik sektörüne yönelik zorunlu bu standardlar, ipliğin teks-

til yüzeyi oluşturmak için minimum taşıması gereken 

standardlarını ortaya koyarken, aslen piyasaya arzında 

Tablo 3. İplik Sektörüne Yönelik Zorunlu Standardlar

STANDARDIN 

NUMARASI

STANDARDIN ADI KARARNAME/

TEBLİĞ

RESMİ GAZETE

TS 260 Pamuk İpliği- Taraklanmış (Karde)- ham-Tek Kat-Dokumalık ÖSG-2003/41 02.05.2003-25096

TS 262 Pamuk İpliği-Taraklanmış (Karde)-Ham Tek Kat-Örgülük ÖSG-2003/42 02.05.2003-25096

TS 263 Pamuk İpliği-Taranmış (Penye)-Ham Tek Kat-Dokumalık ÖSG-2003/43 02.05.2003-25096

TS 265 Pamuk İpliği-Taranmış (Penye)-Ham Tek Kat-Örgülük ÖSG-2003/44 02.05.2003-25096

TS 606 Tekstil-Pamuk Nakış ve Dantel İplikleri ÖSG-2002/63 31.10.2002-24922

TS 11846 Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri ÖSG-2003/35 01.05.2003-25095

TS 13043 Pamuk İpliği-Taraklanmış(karde)-Ham,Tek Kat-Açık-Uç (open-end) ÖSG-2003/85 27.092003-25242

ÖSG: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü (mülga Ölçüler Standartlar Genel Müdürlüğü)
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ambalajlama, etiketleme, sınıfl ama ve numaralamada-

ki hususları düzenlemektedir. Üretilen ipliklerin belirli 

standardlara uygun sınıfl ama ve ambalajlanması, mü-

teakip üretim hattında kullanmak üzere depolanacak 

ipliklerin işletmeye doğru şekilde sevk edilmesinde, 

üretim öncesi yapılan tasarım ve planlanmanın doğru 

bilgiyle yapılmasında katkı sağlamaktadır. 

Örneğin standardlara göre Sınıf 1 olarak işaretlenmiş 

bir penye pamuk ipliği düzgünsüzlük bakımından en 

kaliteli iplikler arasında yer almaktadır.  Bu iplik seçi-

lerek tasarlanacak bir dokuma kumaş, yüksek kaliteli 

bir gömlek markasına yönelik arz edilebilmektedir. Eğer 

etiketlemede Sınıf 1, standarda uygun olmayan şekilde 

beyan edildi ise -ki bu durum ambalaj açılmadan ve 

bazı hallerde laboratuvar testi olmadan anlaşılamaz- 

kumaş üreticisi hem fiyat konusunda aldanmış, hem 

de tasarıma uygun olmayan bir sonuç elde etmiş ola-

caktır ki, bu durum kumaşın elinde kalarak üreticinin 

zarar etmesine yol açabilir. Bu da piyasadaki dengeleri 

bozar niteliktedir. 

İplik numaralamadaki standardlar ise ipliklerin birim 

ağırlıklarının uzunluğu cinsinden uluslararası kabul 

gören numaralama sistemleriyle sağlanmaktadır. Söz 

konusu standardlarda yer alan iplik numaralamadaki 

toleranslar, uygulamalar ise kumaş üreten işletmelerde 

ihtiyaç miktarlarının hesaplanmasına katkı sağlarken, 

doğru ipliğin doğru yerde kullanılması, depolardan çe-

kilen ipliklerin doğru miktarlarda, ihtiyaç kadar çekilme-

si gibi planlamada esas teşkil eden hususlarda katkı 

sağlamaktadır. 

Bu da bir örnekle açıklanacak olursa; numara bilgisi 

olduğundan ince (standarda göre olduğundan büyük) 

beyan edilmiş bir iplikten kumaş üretildiğinde, tasarla-

nandan farklı bir kumaş ortaya çıkacak, ihtiyaç için he-

saplanan iplik yetersiz kalacak ve depolardaki hesaplar 

karışacak, belki de işletmedeki tezgâhlar gün ortasında 

durma noktasına gelecek ve verim düşecektir. 

Görüldüğü gibi üretimde standardizasyon, tedarik zin-

cirinde üreticilerin birbirine sorumluluklarını düzenleye-

rek piyasada rekabeti düzenlemekte ve sektörde kali-

tenin, verimin artmasına katkı sağlamaktadır.

Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen hususların yaşanma-

ması ve tedarik zincirinin düzenli işlemesi için Metroloji 

ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü (mülga Ölçüler 

ve Standartlar Genel Müdürlüğü) tarafından yayım-

lanan tebliğler ile Tablo 3’te beyan edilen standardlar 

zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda standardlarda 

adı geçen iplikler piyasaya arz esnasında sınıfl ama, pa-

ketleme ve etiketleme gibi hususlar yönüyle denetime 

tabiidir. 

Diğer yandan, Avrupa Birliğinde tekstil ürünlerinin eti-

ketlenmesi hususu bir teknik düzenlemeyle kontrol 

edilmektedir. Türkiye’de ise Gümrük Birliğinden doğan 

sorumluluk sebebiyle aynı düzenleme Tekstil Ürünle-

rinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında 

uyumlaştırılmış ve uygulanmaktadır. Söz konusu yö-

netmelik kapsamında kütlesinin en az % 80’i tekstil 

lifl erinden oluşan ürünler (giysiler, çarşafl ar, mobilyaları 

vb.) lif içerikleri ve bunların karışım oranları bakımından 

tüketiciyi bilgilendirecek şekilde etiketlenmelidir. 

Etiketlemede yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan lif 

isimleri kullanılmalıdır. Karışım oranlarındaki beyanda 

tolerans her bir lif oranının ±% 3’ü kadardır. Örneğin 

etiketinde % 60 polyester içerdiği beyan edilen bir ürün 

için polyesterin toleransı ±% 1,8 olmalıdır. Diğer bir ifa-

deyle denetim esnasında polyester oranı için labora-

tuvar sonuçları % 58,2 - % 61,8 arasında bir değerde 

olmalıdır. 

Nihai tüketiciye satış amacıyla üretilmeyen ve yarı ma-

mul olarak üretimde kullanılmak üzere piyasaya arz 

edilen tekstil ürünleri ve iplikler için de adı geçen yö-

netmelik hükümleri geçerlidir. Ancak yönetmeliğin 8. 

maddesi gereğince ticari amaçla piyasaya sunulan söz 

konusu yarı mamul ürünlerin beraberindeki ticari bel-

geler (faturalar, irsaliyeler vb.) üzerinde, etiketlemeye 

yönelik hususların kısaltma kullanılmadan yönetmeliğe 

uygun şekilde beyan edilmesi yeterlidir.

Sonuç olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

yukarıda bahsi geçen mevzuatlar çerçevesinde, plan-

lı kampanyalar düzenlenmekte veya şikâyet gibi diğer 

durumlarda denetim ve muayene çalışmaları sürdürül-

mektedir. 

Kaynaklar

1. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Kayıt-

ları, 2011

2. DTÖ, 2011
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Merkezi, 2011
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5. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

6. TrademapStatistics, 2011
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Pamuk sektörünün ülkemiz için büyük öneme sahip 

olduğu bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-

şundan beri pamuk tarımı önemli bir paya sahip olmuş 

ve buna bağlı olarak tekstil sektörü de sanayimiz için 

lokomotif sektör olmuştur. 1933’te kurulan Sümerbank 

ile tekstilde dışarıya bağımlı olmadan ihtiyaçlarımızı kar-

şılamak ve halka ucuz mal sağlamak amaçlanmıştır ve 

programlarda pamuklu sanayine öncelik verilmiştir [1].  

İlk Beş Yıllık Plan (1934-1938) çerçevesinde tekstil en-

düstrisine öncelik tanınmış, Kayseri ve Nazilli’de büyük 

pamuklu tekstil fabrikaları kurulmuştur [1]. 1960’larda 

Sümerbank’a bağlı 15 tekstil fabrikası faaliyette olup, 

özel girişimler bu dönemde devleti geride bırakmıştır 

[1]. Bugün geldiğimiz nokta ise tamamen özel girişim-

cilere ait dev bir tekstil sektörüdür. Tekstil üreticilerinin 

yanı sıra ham madde üreticileri ve bu işin ticaretini ya-

panların da dâhil olduğu bu sanayi kolunda çok büyük 

bir iş gücü istihdam edilmektedir.

Sektöre Genel Bakış

Pamuk iplikçiliğinin temel ham maddesi olan pamuk, 

ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP), Çuku-

rova, Ege Bölgesi ve Antalya yöresinde ekilmektedir. 

Ülkemizde 2011/2012 yılları itibarıyla yaklaşık 500.000 

ton pamuk üretimine (Tablo 1) karşılık, 1.154.000 ton 

pamuk tüketimi (Tablo 2) söz konusudur. Ülkemiz pa-

muk üretiminde dünyada 8. büyük ülke olmasına rağ-

men, son yıllarda önemli ölçüde pamuk ham madde-

sinde dışa bağımlı hale gelmiştir. 

Tablo 1. Dünya Pamuk Üretimi (1000 Ton-Lif)

ÜLKELER 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12(*)

ÇİN 7,729 8,056 7,991 6,967 6,641 7,294

HİNDİSTAN 4,746 5,225 4,921 5,182 5,748 5,879

ABD 4,700 4,182 2,790 2,654 3,942 3,413

PAKİSTAN 2,155 1,872 1,894 2,090 1,916 2,264

BREZİLYA 1,524 1,602 1,193 1,187 1,960 1,960

AVUSTRALYA 294 139 327 386 914 1,089

ÖZBEKİSTAN 1,165 1,165 1,002 849 893 914

TÜRKİYE 849 675 457 380 488 500

DİĞER 4,258 3,144 2,826 2,642 2,855 3,543

TOPLAM 26,573 26,061 23,400 22,337 25,356 26,855

Kaynak: USDA - (*) Tahmin

 

Tablo 2 – Dünya Pamuk Tüketimi (1000 Ton-Lif)

ÜLKELER 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12(*)

ÇİN
10,886 11,104 9,580 10,886 10,015 9,580

HİNDİSTAN
3,941 4,050 3,865 4,300 4,583 4,246

PAKİSTAN 2,613 2,613 2,449 2,351 2,177 2,243

TÜRKİYE 1,589 1,350 1,110 1,263 1,219 1,154

BREZİLYA 996 1,002 914 958 936 936

ABD 1,074 998 771 773 849 762

BANGLADEŞ 697 762 827 849 806 740

DİĞER 5,157 4,039 4,503 4,530 4,373 4,226

TOPLAM 26,953 26,917 24,020 25,911 24,960 23,887

Kaynak: USDA-(*)Tahmin
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Ülkemizde gelişmiş ve güçlü bir kısa elyaf iplik sektörü 

bulunmaktadır. Dünyadaki ekonomik krize ve artan re-

kabet koşullarına rağmen, bu alanda yapılan yatırımlar 

devam etmektedir. 

Türkiye, pamuk üretiminde dünyada 8'nci, pamuk tü-

ketiminde dünyada 4'ncü, ring ipliği üretiminde dünya-

da 5'nci, open end ipliği üretiminde dünyada 4'üncü, 

organik pamukta ise dünya lideri konumundadır. Türk 

iplik sektörü Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü 

büyük üretici konumunda bulunmaktadır. Kısa elyaf 

ring ipliği üretiminde dünya beşincisi, open-end ipliği 

üretiminde dünya dördüncüsü olan Türk iplik sektörü, 

Türkiye'de ise otomotivden sonra en büyük sanayi dalı 

haline gelmiştir. [3]

Bu kadar büyük bir iplik sanayi bulunan ülkemizde pa-

muk üretiminin tekrar eski seviyelerine gelmesi tekstil 

sanayimiz için de önemlidir. Ülkemiz pamuk tarımı tarla 

verimi açısından oldukça iyi durumda olmakla birlikte 

verimlilik açısından rakip ülkelerin birçoğunun gerisinde 

kalmakta ve bu durum, yüksek girdi fiyatlarıyla birlikte 

üretim maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu 

konuda gerekli önlemlerin alınması ve ayrıca pamuk lif 

özelliklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması 

önemlidir. [4]

19 Nisan 2012 tarihinde İtalya’nın Milano kentinde ya-

pılan Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu’nun 

(ITMF) toplantısında dünyada tekstil sektörünün genel 

bir değerlendirmesi yapılmış ve dünya genelinde 2011 

yılında bir önceki yıla göre yüzde 7’lik bir artışla 11.3 

milyon adetlik kısa elyaf iğ sevkiyatı yapıldığı ve en çok 

yatırım yapan ülkelerin Çin (7.9 Milyon), Hindistan (2.5 

milyon), Türkiye (0.6 Milyon) ve Bangladeş (0.6 Mil-

yon) olduğu belirtilmiştir. Pamuk iplikçiliğinde önemli 

bir paya sahip open-end rotor sevkiyatının ise dünya 

genelinde bir önceki döneme göre yüzde 17’lik artışla 

529.000 adete ulaştığı ve en çok yatırım yapan ülkele-

rin Çin (345.000 adet), Hindistan (37.700 adet), Türkiye 

(35.200 adet), Brezilya (30.200 adet) ve ABD (12.200 

adet) olduğu belirtilmiştir. [5]

Dünya genelinde de çok büyük bir yatırım payına sahip 

olan pamuk iplikçiliği sektöründeki yeni teknolojik ge-

lişmeler devam etmektedir. 

Teknolojik Gelişmeler 

Tekstil sektörü için çok önemli olan pamuğun işlenmesi 

ve bir tekstil mamulü haline getirilmesi elyafın pek çok 

aşamadan geçirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu bağ-

lamda, ham madde özellikleri ve fiyatı, iplik özellikleri ve 

fiyatı, üretim teknolojisi gibi parametreler son kullanım 

ürününün kalitesini ve fiyatını etkileyen en önemli pa-

rametreler arasında sayılabilir. Dolayısıyla, bu bölümde 

pamuğun iplik haline geliş süreci hakkında bilgi veril-

meye çalışılacaktır.

Pamuk iplikçiliğinde kullanılan ham madde özellikleri ve 

istenilen iplik özelliklerine bağlı olarak, ring iplik eğirme 

sistemi, open-end rotor iplik eğirme sistemi, open-end 

friksiyon iplik eğirme sistemi ve hava jetli iplik eğirme 

sistemleri gibi farklı eğirme sistemleri kullanılmaktadır. 

Geleneksel iplik üretim sistemi olarak anılan ring iplik 

eğirme sistemi, pamuk için oldukça elverişli bir eğirme 

sistemidir. Sistemin temeli, tek lifl erin birbirlerine en pa-

ralel, düzgün bir şekilde yerleşimini sağlamak ve ardın-

dan da bunlara büküm vererek iplikte istenen mukave-

meti sağlamaktır [6]. Bu işlemler ilk olarak makinenin 

çekim sisteminde lif demetinin çekilmesi; ardından da 

bilezik, onun üstünde gezinen kopça ve üstüne ipliği 

taşıyacak olan masura “kops”un yerleştirildiği iğ ile bü-

küm verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Şekil 1. Ring İplik Makinesi [6]

“Geleneksel” ring iplik sisteminde, gerek kaliteyi artır-

mak gerekse de verimlilik artışı yakalamak adına çeşitli 

geliştirmeler yapılmıştır. Örneğin sistemlerde iğ sayısı 
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artırılmış ve böylelikle makinelerde daha fazla üretimin 

gerçekleştirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması 

amaçlanmıştır. Bu tip makinelerde makinenin yalnızca 

başından ve sonundan tahrik verilmemekte, makine 

ortasından da tahrik verilerek burulma olmaması sağ-

lanır ve sorunsuz bir iplik üretimi sağlanmış olur [7,8]. 

Yine, makinelerde kullanılan geliştirilmiş elektrik motor-

ları sayesinde enerjiden de tasarruf yapılabilmektedir. 

Makine’ye, kopuşları takip edecek sistemler konularak 

üretimin aksamasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Makinede yapılan yeniliklerden biri de Marzoli firması-

nın geliştirmiş olduğu Wonderclean sistemidir. Bu sis-

temin amacı iğe sarılmış iplikleri kesip-emerek iğden 

uzaklaştırmaktır. Marzoli firması ayrıca kops yapılarının 

değiştirilmesiyle % 10’a kadar daha fazla iplik sarımı 

sağlamıştır [9]. Makinelerdeki otomatik takım değiştir-

me tertibatları ve operatörlerin kolay kullanımını hedef-

leyen kullanıcı ara yüzleri farklı üreticilerin makinelerin-

de değişiklik gösterse de ortak yanları bulunmaktadır 

[7,8,9]. Ayrıca yeni ring iplik makinelerinde, isteğe bağlı 

olarak pek çok üretici firma, şantuklu iplik üretim olana-

ğını da sunmaktadır.

Şekil 2. Marzoli Wonderclenaer [9]

Klasik ring eğirme sistemi günümüzde iplik numarası 

ve kullanılan lif özellikleri açısından en esnek iplik üretim 

sistemidir. Üretilen ipliklerin yapısı ve kalite parametre-

leri açısından da ideale yakın kabul edilmektedir. Diğer 

yöntemlerle üretilen ipliklerin yapısı ve kalite özellikleri 

ring ipliklerininkilerle karşılaştırılmaktadır. Ancak klasik 

ring iplik eğirmenin de bazı olumsuz özellikleri bulun-

maktadır. Klasik ring eğirme sisteminde üretim hızı açı-

sından kısıtlamalar söz konusudur ve bugün gelinen en 

yüksek iğ devri 20.000-25.000 dev./dak. civarındadır. 

İplik mukavemeti, iplik düzgünsüzlüğü ve iplik tüylülü-

ğü gibi iplik özellikleri açısında da bazı olumsuzluklar 

bulunmaktadır.

Klasik ring iplik eğirme makineleri üzerinde çeşitli mo-

difikasyonlar yapılarak iplik özellikleri geliştirilmeye çalı-

şılmış ve özlü iplik eğirme, siro iplik eğirme ve kompakt 

iplik eğirme yöntemleri geliştirilmiştir.

Özlü iplik, dış yüzeyi oluşturan manto ve onun içine 

yerleşen, genellikle filament, özden oluşan kompozit 

yapıda bir ipliktir. Bu iplik iki değişik özellikte lifin, bu 

özelliklerin kombine edilmesi amacıyla üretilmektedir. 

Bu ipliğin üretilmesi için ring iplik makinesinin çekim 

sisteminin çıkışına bir öz besleme sistemi yerleştirilmiş-

tir. Bu iplikler çok fonksiyonlu performansa ihtiyaç du-

yulduğu durumlarda kullanılmaktadır. Genellikle manto 

kısmında kesikli lif kullanılmaktayken özde istenen me-

kanik özellikleri sağlayan filament bulunmaktadır [10]. 

Bir başka ring eğirme sistemi modifikasyonu olan siro 

iplik üretim yönteminde iki fitilin aynı çekim bölgesine 

beslenmesiyle, tek bir işlemle çift katlı iplik elde edil-

mektedir. Bu sayede, katlama ve büküm işlemlerinin 

elimine edilebilmesiyle bu proseslerde oluşabilecek ka-

lite problemlerini ortadan kaldırmakta ve yatırım, enerji 

ve personel maliyetlerini düşürmektedir [11]. Bu sistem 

yalnızca yukarıda sayılan getirileri sağlamamakta, aynı 

zamanda daha mukavim, daha düzgün ve daha az 

tüylülüğe sahip iplik üretimini de sağlamaktadır [11]. 

Sistemin temeli, Şekil 3’te de görülebileceği üzere gez-

diricinin iptal edilerek yerine iki fitilin tek çekim bölge-

sine paralel bir şekilde iletimini sağlayan bir kılavuzun 

dâhil edilmesi ve sonuçta çift katlı ipliğin üretilmesi 

prensibine dayanmaktadır [12].

Şekil 3. Siro ipliği eğirme sisteminin bileşenleri ve

iplik oluşumu [12]
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Kompakt iplikleri de yine ring iplik sisteminin değişime 

uğratılmasıyla elde edilmiştir. Bu iplikler, firmaların üret-

tiği farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemlerde 

ortak amaç çıkış silindirlerinden sonra oluşan eğirme 

üçgenin elimine edilmesi olsa da, bunu gerçekleştirme 

şekilleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu amaç, 

lifl erin hava ya da mekanik yolla çıkış silindirlerinin biti-

minde yoğunlaştırılmasıyla yerine getirilir [13]. Kompakt 

iplik eğirme yönteminde eğirme üçgeninin ortadan 

kaldırılması ile klasik ring ipliği yapısından daha farklı, 

daha düzgün, daha sağlam ve daha az tüylü iplik üre-

tilebilmektedir. 

Rieter firmasının geliştirmiş olduğu K45 kompakt iplik 

eğirme makinesinde elyafın çıkışta yoğunlaştırılma-

sı için Şekil 4’te de görülebileceği gibi delikli (perfore) 

metal bir silindir, emiş kapağı ve hava kılavuz elemanı 

kullanılmaktadır. Ayrıca, farklı uygulamalar için Rieter 

firmasının geliştirmiş olduğu farklı emiş kapağı tipleri 

de bulunmaktadır. Bu sayede iplik kalitesinin artırılması 

amaçlanmıştır. Bu emiş kapaklarından Com4®twin ile 

siro eğirme sistemiyle kompakt eğirme sisteminin bir-

leşimi gerçekleştirmektedir. Bu sayede çift katlı kom-

pakt ipliği üretilebilmektedir. Bir başka emiş kapağı 

Com4®light ile daha az tüylülüğe sahip ipliklerin elde 

edilebileceği iddia edilmektedir [7]. Bu sistemler dışın-

da, yine Zinser ve Suessen hava emişli kompakt eğir-

me sistemleri ve RoCoS manyetik kompakt sistemleri 

bulunmaktadır.

Klasik eğirme sistemi olan ring iplik eğirme sistemine 

alternatif üretim yöntemleri arayışı çok uzun yıllardır de-

vam etmektedir. İşlem basamaklarının azaltılması, do-

layısıyla yer ve personel ihtiyacının azaltılmasını sağla-

yan ve yüksek otomasyon olanağına sahip yeni üretim 

yöntemleri içinde en yaygın kullanıma sahip iplik üretim 

sistemi, bir açık uç eğirme sistemi olan open-end rotor 

iplik eğirmedir. Bugün pamuk iplikçiliğinde klasik ring 

eğirmeden sonra en fazla kullanılan sistemdir. Ring ip-

liklerinin yapısından çok farklı bir iplik yapısına sahiptir. 

İplik numara aralığı, ring iplik makinesine göre daha 

dardır. 

Şerit halinde hazırlanan lifl er bir açma ünitesinde tek 

tek lifl er haline getirilmekte ve bu halde iken yeniden is-

tenilen iplik numarasına göre toplandıkları büküm ver-

me elemanı olan rotora iletilmektedirler. Dairesel çanak 

şeklinde bir yapısı olan rotorun iç kenarı boyunca açıl-

mış olan yivde lifl er bir bilezik halinde toplanmaktadır.  

Bilezik formunu alan bu lifl eri almak ve iplik oluşumunu 

başlatmak için bir tohum ipliği iplik çıkış borusundan 

rotor yüzeyine doğru sarkıtılır ve ipliğin açık ucu ile lif 

bileziğinin ucu büküm ile bağlanınca beslenen iplik ge-

riye doğru çekilerek iplik oluşumu başlatılır. Yeni lifl er 

beslendiği ve iplik çekildiği sürece iplik üretimi devam 

ettirilir. Büküm verme elemanı rotorun devrinde sağla-

nacak artışlar üretim artışı anlamına gelmektedir. Bu 

sistemle fitil ve bobin makineleri elimine edilmektedir. 

Besleme şerit halinde kovalardan yapılmakta olup, ip-

likler de bobin olarak sarılmaktadır. [16]

Şekil 4. Rieter K45 Kompakt İplik Sistemi Çekim Bölgesi.
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Rotor Eğirme sisteminde günümüze kadar pek çok 

gelişme görülmektedir. Open-end rotor iplik makinele-

ri çok yüksek üretime ve otomasyon olanağına sahip 

makinelerdir. Yüksek üretim ve daha kısa üretim hattına 

sahip olduğu için yerden ve personelden kazanç sağ-

lanmaktadır. Yeni nesil open end iplik makinelerinde 

kalite, verimlilik, esneklik ve daha az enerji gereksini-

mi gibi konular ön plana çıkmaktadır. Bugün 170.000 

dev./dak.’ya kadar çıkabilen çok yüksek rotor hızlarına 

ulaşılmıştır. Makine uzunlukları artırılmış ve otomasyon 

olanakları geliştirilmiştir.  Rieter Firmasının yeni rotor 

makinesi R60’da Amsler Tex firmasıyla birlikte gelişti-

rilen VARIOspin ile şantuklu rotor ipliklerinin üretilmesi 

sağlanmıştır. Bunun dışında yine aynı firma makine-

lerinde geliştirmiş oldukları yeni eğirme kutusu S60’ı 

kullanmışlardır. Burada yeni bir rotor geometrisi ve 

sürtünmesiz yataklama kullanılmış ve böylelikle enerji 

tasarrufu sağlanmıştır [7]. Oerlikon Schlafhorst’un yeni 

rotor makinesi Autocoro 8 (Şekil 5) ise tamamen yeni 

özelliklerle donatılmıştır. Bu makinedeki yeni S 20 eğir-

me kutusundaki rotorlarla 200.000 devir/dk’lık üretim 

hızlarına çıkmak mümkün kılınmıştır. Makinenin, diğer 

rotor makinelerine kıyasla en büyük farkı tek tek tahrik 

edilen rotorlar ve onların yapılarıdır. Makine üzerinde 5 

parti üretim yapılabilmektedir. Bağlama işlemi her bir 

rotor için müstakil gerçekleştirilmektedir. Bunun için 

bobin makinelerindekine benzer bağlama tertibatları 

kullanılmıştır. Makinede her bir rotor kendi başına ve 

elektro manyetik olarak çalışmaktadır [8].

Başka bir açık-uç (open-end) iplik eğirme sitemi de 

friksiyon (sürtünmeli) iplik eğirme sistemidir. Bu siste-

min prensibi, şeridi bir açma sistemi yardımıyla tek life 

ayırmak, bu lifl eri hava akımı ile taşıyarak iki friksiyon 

yüzeyi arasındaki açık iplik ucuna yatırmak ve bu sırada 

friksiyon kuvvetleri sayesinde büküm kazandırarak ipli-

ği oluşturmaktır [17]. Bu sistem mekanik/aerodinamik 

sistemle çalışmaktadır [15]. Sistemin en 

büyük artılarından biri hızıdır, ancak ka-

lın numaralarda üretimin yapılabilmesi en 

büyük handikabıdır. En çok kullanılan frik-

siyon eğirme makinesi olan DREF III’ten 

sonra Suessen ve Schlafhorst firmalarıy-

la birlikte DREF 5 makinesi geliştirilmiştir. 

DREF 5 iplik makinesi ile Ne 16-40 arası 

iplikler 200 m/dk hızlara kadar üretilebil-

mektedir [15].

İplik üretiminde hızın, dolayısıyla üretimin 

artırılması ve otomasyon için çalışmalar 

sürmektedir. Bu çalışmaların sonuçların-

dan olan Murata - Vortex ve Rieter - Air-

JET hava jetli iplik eğirme makineleri dikkat çekmek-

tedir. Hava jetli iplik makineleri yüksek üretim hızı ve 

otomasyon olanaklarına sahiptir. Hava jetli iplik maki-

nesinde üretilen ipliklerin tüylülüklerinin çok az oldu-

ğu ve bu nedenle aşınma dayanımlarının da oldukça 

yüksek olduğu, ayrıca ipliklerin hacimli ve yumuşak 

olduğu, iplik yapısından dolayı sıvı emiciliği yüksek ku-

maşlar üretmenin mümkün olduğu pek çok çalışmada 

da belirtilmiştir. Ayrıca bu makinelerden üretilen iplikle-

rin düzgünsüzlük değerlerine ilişkin araştırmalarda, ring 

ve rotor iplikleri ile karşılaştırıldıklarında daha az düz-

günsüzlüğe sahip oldukları görülmektedir. Hava jetli 

ipliklerin yapısındaki bağlayıcı lifl er sebebiyle, bu iplik-

lerden üretilen kumaşların daha iyi boyutsal stabiliteye 

ve daha düşük boncuklanma eğilimine sahip oldukları 

belirtilmektedir.

Rieter Firmasının geliştirdiği J 20 hava jetli iplik eğir-

me makinesinin 450 m/dak.’ya varan üretim hızlarına 

ulaşabildiği belirtilmektedir. Hava jetli iplik makinesine 

beslenen şerit halindeki lifl er çekim ünitesinde istenilen 

iplik numarasına göre inceltildikten sonra eğirme dü-

zesine beslenmektedir. Hava akımı yardımıyla, dış ta-

raftaki lifl er ipliğin özü (çekirdeği) etrafında bükülür. [18]

Murata Firması ilk olarak Murata Hava Jetli iplik eğirme 

sistemi MJS’yi piyasaya sunmuştur. Daha sonra geliş-

tirilen Vortex iplik eğirme prosesi (Şekil 6) yalancı bü-

küm prensibine dayanmaktadır ve bu sistemde büküm 

hava jeti ile verilmektedir. Tek bir hava jetinin kullanıldığı 

Vortex iplik üretim sisteminin geliştirilmesi ile hava jet-

li ipliklerin mukavemetlerinin artırılması için bükümsüz 

merkez lifl erinin üzerine sarım yapan lifl erin sayısının ve 

sarım uzunluğunun artırılması ve kullanılan ham madde 

ve harman kısıtlamalarının giderilmesi hedefl enmiştir. 

İğneli nozul olarak da adlandırılan lif geçiş ünitesi, hava 

jeti (düze) ve iğne tutucudan oluşmaktadır. Vortex ip-

Şekil 5. Autocoro 8 Rotor İplik Makinesinde İplik Bağlama İşlemi
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lik üretim sistemi kullanılarak elde edilen iplik, ortada yer alan 

merkez lifl eri ve bu lifl erin bir arada tutulmasını sağlayan sarım 

lifl erinden oluşan bir yapıya sahiptir. Yüksek hızda (450 m/dk) % 

100 karde pamuk ipliği üretiminin gerçekleştirilebilmesi ve elde 

edilen ipliğin ring iplik yapısına büyük ölçüde benzerlik göster-

mesi, vortex iplik eğirme sisteminin en dikkat çekici özellikleri 

olarak vurgulanmaktadır. [19]

S onuç

Pamuk iplikçiliği dünyada en fazla üretim miktarına sahip iplik-

çilik sektörüdür. Pamuk ham maddesi yetiştirilmesi açısından 

dünyada önemli bir konuma sahip ülkemiz için pamuk iplikçili-

ğinin önemi büyüktür. Dünyada ekonomik kriz ve artan rekabet 

koşullarına rağmen Türk Tekstilcileri pamuk iplikçiliği alanında 

yatırıma devam etmektedirler. 

Pamuk iplikçiliğinde teknolojik gelişmeler de devam etmektedir. 

Makine üreticileri ağırlıklı olarak üretim adımlarının kısaltılması, 

üretim hızının ve veriminin artırılması, iplik kalite özelliklerinin 

iyileştirilmesi, otomasyon olanaklarının geliştirilmesi, enerji sar-

fiyatının düşürülmesi gibi konularda çalışmaktadırlar. Bu sayede 

ham madde, işçilik, kapalı alan ihtiyacı ve enerji gibi konularda 

kazanç sağlanması amaçlanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin 

yanı sıra pamuk ham maddesi konusunda da çalışma yapılma-

sına, pamuk ekim alanlarının artırılması ve lif özelliklerinin iyileşti-

rilmesi konularına önem verilmesi gerekmektedir.
Sekil 6. MVS iplik eğirme sistemi [19].
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1970’lerden sonra bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere paralel 

olarak sentetik polimer esaslı lif ve filament ipliklerin üretimi ve 

çeşitliliği de hızla artmıştır. Bu lifl erin özel amaçlar için tasarlanan 

ve üretilenleri dünyada teknik uygulama alanlarında giderek önem 

kazanmışlardır. Dolayısı ile yüksek performans, yüksek esneme 

kabiliyeti, hafifl ik ve kullanım kolaylığı gibi kavramların ön pla-

na çıktığı uygulama alanlarında geleneksel ürünler yerine tekstil 

esaslı malzemelerin kullanımı hızla artmaktadır [1].

1985 yılına kadar özel lifl er, yüksek performanslı lifl er veya yüksek 

fonksiyonlu lifl er olarak adlandırılan bu lifl er, 1985 sonrası ise bir 

sınıfl andırma kapsamına tutularak “Yüksek Teknolojili Lifl er” grubu 

altında toplanmışlardır. Yüksek teknolojili lifl er; yüksek teknoloji ile 

üretilen ve teknik amaçlı olarak kullanılan lifl er ve filament iplikler 

olarak tanımlanabilirler. Bu lifl er aşağıdaki şekilde üç kategoriye 

ayrılmaktadırlar [2]. 

Ümit Halis ERDOĞAN

Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Mühendislik  Fakültesi,  

Tekstil Mühendisliği  Bölümü
Asırlardır giysi ve ev tekstili olarak 

kullanılan tekstil malzemeleri günümüzde 

teknik uygulamalarda da giderek önem 

kazanmaktadır. Teknik tekstiller olarak 

adlandırılan bu malzemeler inşaat 

sahalarından otomotiv sektörüne, 

askeri gereçlerden ağır iş giysilerine, 

uzay mekiği ve uçak parçalarından 

gemilere olmak üzere birçok mühendislik 

projesinde kullanılmaktadırlar. Teknik 

tekstillerin ham maddesi olan lif ve 

ipliklerin ise bu uygulama alanları 

için gerekli olan özel fonksiyonları 

yerine getirmesi beklenmektedir. 

Bu nedenle günümüzde özellikle 

sentetik polimerlerden elde edilen 

yüksek performanslı lifl er / filamentler 

üzerine yapılan araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin sayısı artmıştır. Bu yazıda 

teknik tekstillerde ham madde olarak 

kullanılan yüksek mukavemetli lifl er 

incelenerek bu lifl erin sınıfl andırılması, 

üretim yöntemleri, genel özellikleri 

ve kullanım alanları hakkında bilgiler 

verilmiştir.
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Yüksek Teknolojili Lifl er

- Yüksek Performanslı Lifl er

- Yüksek Fonksiyonlu Lifl er

- Yüksek Konforlu Lifl er

Yüksek teknolojili lifl erin geliştirilmesi ve istenilen yeni lif 

fonksiyonlarının sağlaması ya mevcut tekstil ham mad-

delerinin modifikasyonu ya da yeni geliştirilen tekstil 

ham maddeleri veya polimer ile gerçekleştirilebilmekte-

dir. Yüksek teknolojili lifl erin üretiminde bilinen polimer 

maddelerle birlikte likit kristal polimerler, katı-rijid poli-

merler vb. ham maddeler kullanılmaktadır. Bu polimer 

maddelerden lif çekimi ise geleneksel yöntemlerden zi-

yade jelden lif çekimi, likit kristal lif çekimi, elektrik alanı 

lif çekimi yöntemleri ile yapılmakta ve nihai ürün olarak 

yüksek performanslı lifl er, yüksek fonksiyonlu lifl er, yük-

sek konforlu lifl er, mikro ve nano lifl er elde edilmekte-

dir. Ayrıca mevcut lif çekim sistemlerinde hem polimer 

madde içerisine hem de lif bitim işlemleri sırasında lifin 

üzerine çeşitli kimyasal maddeler eklenerek bio-aktif 

lifl er, elektrik ileten lifl er vb. gelişmiş özellikteki lifl er de 

elde edilebilmektedir.

Bu yazıda; yüksek performansı lifl er arasında yer alan 

yüksek mukavemetli lif ve filament iplikler incelenerek 

bu lifl erin tanımı, sınıfl andırılması, üretim yöntemleri ve 

genel özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

YÜKSEK PERFORMANSLI LİFLER

“Yüksek Performanslı Lif” terimi mukavemet, modül, 

termal dayanım, kimyasal dayanım, hava şartların da-

yanım vb. özellikleri diğer lifl ere göre çok yüksek olan 

lifl eri ifade etmekte kullanılmaktadır. Tanımda da ifade 

edildiği gibi bu lifl er yüksek performansın gerektiği uy-

gulama alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış ve bu 

amaçla özel üretim teknikleri ile üretilmişleridir. Bu lifl er 

bazı kaynaklarda aynı zamanda “Süper Lifl er” olarak 

da isimlendirilmektedirler. Yüksek performanslı lifl er ise 

kendi aralarında üç kategoride incelenebilirler [3].

- Yüksek Mukavemetli Lifl er

- Isıya Dayanıklı Lifl er 

- Kimyasallara Dayanıklı Lifl er

Yüksek performanslı lif sınıfına giren lifl er genellikle bir-

den fazla özelliği bünyelerinde barındırırlar (mukave-

met, ısı dayanımı vb.). Ancak kullanım alanlarına göre 

öncelikli fonksiyonları bu lifl erin hangi sınıfa dahil edi-

lebileceğini belirler. Bununla birlikte yapılan sınıfl andır-

ma kesin bir yargı taşımaz. Örneğin bir meta aramid lifi 

olan Nomex geleneksel lifl ere göre hem daha mukavim 

hem de ısıl dayanımı yüksektir. Ancak nihai kullanım 

yerine göre Nomex lifl erin en önemli fonksiyonları ısıl 

dayanımlarıdır. Dolayısı ile bu lifl er ısıya dayanıklı lifl er 

sınıfına dahil edilebilirler. Yüksek performanslı lifl erin ge-

nel bir sınıfl andırması ve bazı ticari lif isimleri tablo 1’de 

verilmiştir.

Tablo 1. Yüksek Performanslı Lifl er [2,3]

1. YÜKSEK MUKAVEMETLİ LİFLER

1.1. Aromatik Polyamidler – Para aramidler    

(Kevlar, Twaron)

1.2. Yüksek Mukavemetli Polyetilen Lifl eri    

(Dyneema, Spectra)

1.3. Benzazole Polimerlerinden Elde Edilen 

Lifl er (Zylon, PBZT)

1.4.  Aromatik Polyesterler (Vectran)

1.5. İnorganik Lifl er (Karbon Lifi, Cam Lifi, 

Seramik Lifi) 

2. ISIYA DAYANIKLI LİFLER

2.1. Aromatik Polyamidler – Metaaramidler    

(Nomex, Conex)

2.2. Termoset Lifl er 

2.2.1. Melamin Formaldehit Lifl eri (Baso-

fil)

2.2.2. Fenol Formaldehit Lifl eri- Novoloid 

Lifl eri (Kynol)

2.3. Polyamide-imid Lifl eri (Kermel)

2.4. Polyimid Lifl eri (P84)

2.5. Polybenzimidazol Lifl eri (PBI)

3. KİMYASALLARA DAYANIKLI LİFLER

3.1. Polyvinilden Klorit Lifl eri (Saran)

3.2. Flor Esaslı Lifl er 

3.2.1. Polytetrafl oroetilen (PTFE) (Tefl on)

3.2.2. Polyvinilfl orid Lifl eri (PVF)

3.2.3. Polyvinilden Florit Lifl eri (Kyner, 

Trofil)

3.2.4. Florlu Etilen Polimerleri (Halar, Tef-

zel, Tefl on-FEP)

3.3. Polyetereterketon Lifl eri (PEEK)

3.4. Polyfenilen Sülfid Lifl eri (PPS)

3.5. Polyeterimid Lifl eri (PEI)
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Tablo-1’de verilen yüksek performanslı lifl erin çoğu 

kimyasal liftir ve genellikle teknik tekstiller alanında kul-

lanılmaktadırlar. Bununla birlikte bazı doğal lifl er de tek-

nik tekstil ürünlerinde kullanılmaktadır. Şekil 1’de teknik 

tekstil alanında kullanılan lifl erin üretim dağılımları yüz-

de olarak verilmiştir.

Dünya E ndüs triyel L if Üretimi-2010
PES  Endüs triyel 

Filament
20%

PA  Endüs triyel 
Filament

13%
PP Endüs triyel 

Filament
5%

Cam (Fitil ve İplik)
60%

Diğer
0%

Karbon
1%

A ramidler 
1%

Şekil 1. Dünya Teknik Tekstil Alanında Kullanılan Lifl er [4,5]

Dünyada yaklaşık olarak 80 milyon ton lif üretilmektedir 

ve bunun 50 milyon tonu kimyasal lifl erden oluşmak-

tadır. Şekil 1’de verilen lifl erin toplam üretimi ise 7,5 

milyon ton civarındadır. Bunlar arasında en fazla üre-

tim miktarına sahip olan 4,5 milyon ton ile cam lifl eridir. 

Cam lifl erinden sonra sırası ile polyester (PES), polia-

mid (PA) ve polipropilen (PP) endüstriyel filamentler 

üretimi en fazla yapılan lifl erdir. Karbon lifl eri, aramidler 

ve diğer yüksek performanslı lifl erin üretimdeki payları 

düşük olmasına rağmen, özel uygulama ve ürünler için 

üretilmiş lifl er olduklarından pahalı ve katma değerleri 

çok yüksek lifl erdir. 

Yüksek Mukavemetli Lifl er

Geleneksel olarak kullanılan tekstil lifl ere göre daha 

yüksek mukavemetli (özgül mukavemet) ve modüllü 

(Young modülü) olan lifl erdir. Herhangi bir lifin yüksek 

mukavemetli lifl er sınıfına dahil edilebilmesi için özgül 

mukavemet ve modül gibi mekanik özelliklerinin belirli 

bir seviyede olması gerekir. Bu değerlerin alt sınırı çe-

şitli kaynaklarda özgül mukavemet için en az 20 gr/

denye veya 2.2 Gpa, modül için 500 gr/denye veya 

55 Gpa olacak şekilde tanımlanmıştır [2,3]. Bu özel-

liklerin yanında aynı zamanda bu lifl erin termal daya-

nımlarının, hava şartları ve kimyasallara dayanımlarının 

yeterli olması gerekmektedir. Yüksek mukavemetli lifl e-

rin sınıfl andırması ve bazı ticari lif örnekleri tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Yüksek Mukavemet Lifl er [2,3]

I. Para- Aramid Lifl eri (poly p-fenilen terafitalamid)

- Kevlar  [DuPont]

- Twaron [Teijin]

- Technora [Teijin] (ko-polimer tipi para-aramid)

II. Yüksek Modüllü ve Yüksek Mukavemetli Polyetilen 

Lifl eri

- Dyneema [DSM High Performance Fibers & Toyobo]

- Spectra [Honeywell]

III. Benzazole Polimerlerinden Elde Edilen Lifl er

- PBO lifl eri (poly parafenilen benzobisoxazole)    

Zylon [Toyobo]

- PBZT lifl eri (poly parafenilen benzobisthiazole)  

[Dow Chemical Company]

IV. Aromatik Polyesterler (Vectran) 

V. İnorganik Lifl er

- Karbon Lifl eri

- Cam Lifl eri

- Seramik Lifl eri

Yüksek mukavemetli lifl er arasında ticari olarak en 

yaygın olanları aromatik polyamidler (para-aramidler) 

ve yüksek modüllü ve yüksek mukavemetli polyetilen 

lifl eridir. Tablo 2’de görülen diğer yüksek mukavemet-

li lifl erin üretim miktarları ise sınırlıdır ve özel kullanım 

amaçlıdır. Dolayısı ile aşağıdaki kısımlarda öncelikle pa-

ra-aramidler ve yüksek modüllü / yüksek mukavemetli 

polyetilen lifl eri incelenmiş ve bunların üretim yöntem-

leri ile özelliklerine değinilmiştir.

1. Para-aramidler 

Aramidler (aromatik poliamidler), aromatik halkalarının 

en az % 85’inin –[CO-NH]- (amid) bağlarıyla birbirine 

bağlandığı uzun zincirli sentetik polyamidlerdir.

Aramidlerin polimerizasyonu düşük sıcaklıkta polikon-

denzasyon polimerizasyonu şeklinde gerçekleşir. Po-

limerizasyon sonucu elde edilen polimer maddedeki 

gruplarının yerleşimine göre para ve meta aramid ola-

rak isimlendirilirler (Şekil 2).

Meta-aramid Para-aramid

Şekil 2. Para ve Meta Aramid Yapısı [6]

nNH
2

AR     COCl            -[NH-AR-CO]
n
- + nHCl

Amin
Grubu

Aromatik
Halka

Karboksil
Grubu

Polykondenzasyon Polyaramid
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Para-aramid polimeri bir tür likit kristal polimerdir. Likit 

kristal, moleküllerin birbiri ile paralel oryante olduğu sı-

vılar olarak tanımlanabilir. Şekil 3’te likit kristal yapının 

şematik gösterimi görülmektedir. Likit kristal faz hem 

çözeltide (Lyo-tropik) hem de eriyikte (Termo-tropik) 

oluşturulabilir.

Şekil 3. Likid Kristal Yapının Şematik Gösterimi

Likit kristal polimerler ise yoğun çözeltide veya eriyik 

durumunda uygun koşullara geldiklerinde likit kristal-

leri oluşturan aramidler ve termotropik polyesterler gibi 

polimerlerdir. Yüksek performanslı lifl erin üretimi için li-

kit kristal polimerlerin kullanılmaya başlanmasıyla birlik-

te lif üretiminde büyük gelişmeler sağlanmıştır. İlk defa 

1960’lı yılların sonlarında ABD’de DuPont firmasında 

Dr. Kwolek ve çalışma arkadaşları tarafından yüksek 

modüllü, yüksek mukavemetli para-aramid lifl erinin 

üretimi için likit kristal polimerler kullanılmış ve lif elde 

etmek için geliştirilen çekim sistemi de “Likit Kristal Lif 

Çekim Sistemi” olarak adlandırılmıştır [7]. Lyo-tropik 

likit kristal polimerlerden lif çekimi likit kristal lif çekim 

yöntemi ile yapılırken, termo-tropik likit kristallerden lif 

çekimi eriyikten lif çekim yöntemine göre yapılmakta-

dır (örn. aromatik polyester-vectran). Her iki durumda 

da esas amaç lif çekim işleminde çok yüksek molekül 

oryantasyonunu sağlayarak yüksek modüllü, yüksek 

mukavemetli lif elde etmektir. Bu amaçla lif çekim iş-

lemi nematik kristal fazda gerçekleştirilerek bu fazdaki 

moleküllerin yüksek kayma etkisinin avantajından ya-

rarlanılmıştır. Şekil 4’te likit kristal polimerler ve lif çekim 

yöntemleri görülmektedir.

Şekil 4. Likit Kristal Polimerler ve Lif Çekimleri

Para-aramid lifl erin eldesinde kullanılan likit kristal lif çe-

kim yöntemi, basit olarak yaş ve kuru çekim sistemleri-

nin her ikisinden yararlanılarak geliştirilen bir yöntemdir. 

Kuru-püskürtme yaş-çekim yöntemi olarak da adlandı-

rılan sistem ilk olarak aromatik poliamidlerin üretimi için 

kullanılmıştır. 1960’ların sonunda Dr Kwolek ve çalışma 

arkadaşları normalde organik çözücülerde çözünme-

yen para-aramidleri sülfürik asit çözeltisinde çözmüş 

ve likit kristal bir form elde etmişlerdir. Bu rijit polimer-

lerin likit kristal fazdaki çözeltisi daha sonra düzeler-

den geçirilmiştir. Düzeler koagulasyon banyosundan 

bir hava boşluğu ile ayrılmışlardır. Bu hava boşluğunda 

polimer zincirleri lif eksenine paralel yönde oryante ol-

muş ve rijit polimerlerin yüksek oryantasyonlu kristalleri 

meydana getirmişlerdir. Lifl er daha sonra koagulasyon 

banyosunda sertleştirilirler. Elde edilen lifl erde likit kris-

tal yapı, molekül zincirlerinin lif eldesi sırasında lif ekseni 

doğrultusunda oryante olmalarını sağlamakta, böylece 

ayrıca bir germe çekme işlemine gerek duyulmadan 

yüksek mukavemetli lifl er elde edilmektedir [7,8].

Likit kristal polimer esaslı ilk lif poly (p-benzamide)’den 

hazırlanmıştır, ama daha sonraları bu poly (p-fenilen 

terafitalamid) (PPTA) ile yer değiştirmiş ve çok önemli 

bir lif olan Kevlar elde edilmiştir. Kevlar parafenilendi-

amin ve teraftaloil kloridinin birleşmesiyle oluşan poly 

(p-fenilen terafitalamid) polimerinden elde edilir. Poli-

mer amin ve karboksil grubu içeren bileşiklerden oluşur 

(Şekil 5). 

Düşük sıcaklıktaki polymerizasyon ile elde edilen poli-

mer madde lif çekimine gönderilir. Likit kristal lif çeki-

minin işlem basamakları ve şematik gösterimi ise Şekil 

6’da verilmiştir.

Poly (p-fenilen terafitalamid) 

Şekil 5. Kevlar Lifl erinin Polimerizasyonu [6]

Likit kristal lif çekim yöntemiyle elde edilen lifl erde mo-

lekül zincirleri lif çekimi öncesinde ve sırasında hemen 

hemen tamamıyla oryante olmuş ve kristalize hale 

gelmiş olduğundan daha sonra ek bir çekim işlemi ol-

maksızın lifl er yüksek mukavemet ve yüksek modüle 

sahiptirler. Lif çekim işlemi sırasında aramid ve polieti-

Rastgele Oryantasyon Paralel Oryantasyon
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len terafitalat (PET) lifl erinde içyapı oluşumu şekil 7’de 

şematik olarak karşılaştırılmıştır. 

Bu lifl erin eldesi sırasında; lifl ere mukavemet ve oryan-

tasyon kazandırmak için ek bir çekim işlemine gerek 

duyulmaması, klasik çekim sistemlerine göre bu işlem 

basamağının ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. 

Bu da ekonomik açıdan bir avantajdır. 

Şekil 7. Aramid ve PET Lifl erinde İç Yapı Oluşumunu [10]

Günümüzde likit kristal lif çekim yöntemi ile en çok üre-

tilen lifl er para-aramid lifl eridir. Bu lifl er Kevlar ve Twaron 

ticari isimleri ile üretilmektedirler. Kevlar ve Twaron yapı 

olarak birbirine benzemektedir. Tecnora ise kopolimer 

bir aramid lifidir; dolayısı ile özellikleri Kevlar ve Twaron-

dan biraz farklıdır. Kevların farklı uygulamalar için Kevlar 

29, Kevlar 49 gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Bunun-

la birlikte Rusya’da da ticari olarak para-aramidlerden 

yüksek mukavemetli lifl er elde edilmektedir. Bu lifl erden 

% 100 para-aramid olanı Terlon, kopolimer olanları ise 

Armos ve SVM ticari isimleri ile üretilmektedirler. Tablo 

3’te para-aramid lifl erinin bazı fiziksel özellikleri veril-

miştir. Bu lifl erin yaygın kullanım alanları balistik koru-

ma, kompozitler, halatlar, otomobil lastikleri ve koruyu-

cu giysilerdir.

Tablo 3. Para Aramid Lifl erinin Fiziksel Özellikleri [3,8, 11]

Tip Yoğunluk

(gr/cm3)

Özgül 

Mukavemet

(N/tex)

Başlangıç 

Modülü (N/tex)

Kopma 

Uzaması

(%)

Kevlar 29 1,44 2,03 (2.7 GPa) 49 3,6

Kevlar 49 1,44 2,08 (2.7 GPa) 78 2,4

Kevlar 149 1,44 1,68 (2,2 GPa) 115 1,3

Twaron 1,44 2,1 60 3,6

Twaron HM 1,45 2,1 75 2,5

Technora 1,39 2,2 50 4,4

Armos 1,45 4,5-5,5 (GPa) - 3,5-4

2. Yüksek Mukavemetli Polyetilen Lifl eri

Yüksek mukavemetli lifl er arasında ticari olarak yaygın 

olan bir diğer lif, yüksek modüllü ve yüksek mukave-

metli polyetilen lifl eridir. Polyetilen, etilenin polimerizas-

yonu ile elde edilir. Ticari olarak kullanım için uygun 

olan iki tip polyetilen mevcuttur. İlki yumuşak dallanmış 

düşük yoğunluklu polyetilen (d= 0,91-0,93 EN: 107-

121Co) ve diğeri sert, düzgün (lineer) yüksek yoğunluk-

lu polyetilendir (d=0,95-0,97 EN: 130-136 Co). Yüksek 

yoğunluklu polyetilenden lif çekimi için ilk çalışmalar 

1970’li yıllarda başlamıştır.

Yüksek mukavemetli polyetilen lifl eri ilk olarak Leeds 

Üniversitesinde Cappaccio ve Ward tarafından yüksek 

molekül ağırlıklı polyetilenden eriyikten lif çekim yönte-

mi ile elde edilmiştir. Daha sonra 1976 yılında Gronnin-

gen Üniversitesiende Pennings yüksek molekül ağırlıklı 

polyetilenin seyreltik çözeltisini a-polar bir çözücüde 

karıştırırken şiş-kebap şekilli kristal yapıyı gözlemlemiş 

ve süreklilik arz eden şiş kısmını ayırmayı başararak çö-

zeltiden lif çekim yöntemi ile yüksek mukavemetli pol-

yetilen lifl erini üretmiştir. Son olarak DSM şirketinden 

Smith ve Lemstra, Pennings’in tekniğini uygulayarak 

yüksek modüllü ve yüksek mukavemetli polyetilen lif-

lerinin eldesi için jelden lif çekim yöntemini geliştirmiş-

lerdir [12, 13].

İşlem Basamakları Şematik Gösterim

I. Lif Çekim Çözeltisinin Hazırlanması

II. Likid Kristal Formun Oluşumu

III. Filtrasyon ve Düzelerden Lif Çekimi

IV. Filamentlerin Hava Kanalından Geçmesi

V. Koagulasyon Banyosu

VI. Yıkama / Nötürleştirme / Kurutma

VII. Filament Halde Bobinlere Sarma

VIII. Isıl İşlem

Şekil 6. Likit Kristal Lif Çekimi [9]
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Jelden lif çekim metodu, seyreltik bir polimer çözelti-

sinden jel formu elde etme ve bu jeli life dönüştürmeyi 

içerir. Jel formunda yüksek germe çekme işlemi ger-

çekleşir. Yani jelden lif çekim yöntemi hem lif çekimi-

ni hem de yüksek oranda bir germe çekme işlemini 

içermektedir. Jelden lif çekimde işlem basamakları ve 

şematik görünüm şekil 8’de verilmiştir.

Yüksek mukavemetli polyetilen lifl erinin hazırlanması 

özel bir morfolojinin oluşumunu içerir. Burada bilinen 

katlanmış zincir şeklindeki kristalin yapılar yüksek or-

yante olmuş gerilmiş zincir yapısı ile yer değiştirirler. 

Şekil 9’da klasik germe çekme işlemi ile yüksek oran-

daki germe çekme işleminde lifl erin zincir yapılarındaki 

farklar görülmektedir.

Şekil 9.  Klasik Germe-Çekme ve Yüksek Oranda Germe 

Çekme İşlemlerinin Karşılaştırılması [2].

Jelden lif çekim yöntemi ile en fazla üretilen lifl er Spect-

ra ve Dyneema ticari isimli polyetilen lifl eridir. Bunlar 

Polyetilen lifl eri alifatik bir yapıda olmasına rağmen 

aromatik polyamidler ve aromatik polyesterler gibi çok 

yüksek mukavemete sahiptirler. Dyneema ve Spectra 

multifilament iplik olarak üretilirler. İncelikleri 0,3 dpf 

(0,44 dtex) ile 10dpf (11 dtex) arasında değişir. Enine 

kesitleri daireseldir. Lifl er % 80 kristalin bölgeden olu-

şur. Amorf bölge oranı az olduğu için % uzama ve nem 

alma oranları düşüktür. Dolayısı ile higroskobik değildir-

ler. Yapılarında aromatik halka, amid, hidrosiklik veya 

diğer kimyasal grupları içermedikleri için kimyasallarla 

ve UV ışınlarına dayanımları yüksektir. Erime noktaları 

koşullara göre 144-155oC arasında değişebilir. Limit 

oksijen indeksi % 20’den küçüktür. Kullanım alanları; 

balistik koruma, ağlar, oltalar, koruyucu giysiler şeklin-

de özetlenebilir. Lifl erin bazı fiziksel özellikleri tablo 4’te 

verilmiştir.

Tablo 4.  Yüksek Mukavemetli Polyetilen Lifl erinin Fiziksel 

Özellikleri [3,11,13]

Tip
Yoğunluk

(gr/cm3)

Özgül 

Mukavemet

(N/tex)

Başlangıç 

Modülü

(N/tex)

Kopma 

Uzaması

(%)

Dyneema SK60 0,97 2,8 91 3,5

Dyneema SK65 0,97 3,1 97 3,6

Dyneema SK 75 0,97 3,5 110 3,8

Spectra 900 0,97 2,6 75 3,6

Spectra 1000 0,97 3,2 110 3,3

Spectra 2000 0,97 3,4 120 2,9

Yöntemin başarısına eş zamanlı olarak çeşitli polimer-

ler ile jelden lif çekimi çalışmalarına teşebbüs edilmiştir. 

Ancak ticari açıdan pozitif sonuçlar alınamamıştır. Ör-

neğin, Allied Kimya Şirketi jelden lif çekimi ile üretilen 

polyvinilalkol (PVA) lifl erini geliştirmiş. Yöntemde lifl er 

hava ile soğutulmuş ve yeni bir jelden yaş çekim yönte-

İşlem Basamakları Şematik Gösterim

I Polimerin Seyreltik Çözeltisinin Hazır-

lanması

II. Çözeltinin Düzelerden Geçirilmesi

III. Jel Oluşumu

IV. Çözücünün Uzaklaştırılması ve Sıcak 

Germe-Çekme İşlemi

V. Filamentlerin Bobinlere Sarılması

A.  Polimer Çözeltisi

M.  Isıtıcı

N.  Düze Sistemi

O.  Basınç Pompası

C.  Filamentler

B.  Soğutma Banyosu

D.  Besleme Silindiri

E.  Germe-Çekme ve Çözücü 

Uzaklaştırma İşleminin Yapıldığı 

Fırın

F. Çekim Silindiri

P. Kılavuz

Şekil 8. Jelden Lif Çekim Yönteminin Şeması [13, 14]
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mi ile hazırlanmışlardır. Ama bu lifl er ticari açıdan polye-

tilen kadar başarılı olamamıştır. Çalışmalar polyolefinler, 

polyvinilalkol ve polyakrilonitril polimerleri üzerinde hâlâ 

devam etmektedir.

3. Benzazole Polimerlerinden Elde Edilen Lifl er

Hem yüksek mukavemetli hem de ısıya dayanıklı lifl er-

dir. Lifl erin üretimleri meta-aramidlere benzer yani likit 

kristal polimerlerdir ve likit kristal lif çekimi kullanılarak 

üretilirler. Polimer çözücüsü polyfosforik asit veya me-

tansülfonikasittir. İlk olarak ABD hava kuvvetleri için 

geliştirilmişlerdir. Heterosiklik rijit çubuk polimerleri olan 

benzazole polimerlerinden elde edilen lifl er; poly pa-

ra-fenilen benzobisaxazole (PBO) ve poly para-fenilen 

benzobisthiazole (PBZT) lifl eridir. PBO, Zylon ticari ismi 

ile Toyobo firması tarafından üretilmektedir, PBZT ise 

Dowchemical firması tarafından üretilmektedir. Benza-

zole polimerlerinden elde edilen lifl erin genel özellikleri 

tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. PBO ve PBZT Lifl erin Genel Özellikleri [3]

Tip Yoğunluk

(gr/cm3)

Özgül 

Mukavemet

(GPa)

Başlangıç 

Modülü

(GPa)

Kopma 

Uzaması

(%)

PBO 1,56 5,8 280 1-3

PBZT 1,58 4,1 325 1-2

Lifl erin mekanik özelliklerinin çok yüksek olması, ge-

lecekte öneminin artacağının göstergesidir. Başlıca 

kullanım alanları kompozit malzemelerdir. Öte yandan 

lifl erin basıdaki mukavemetleri düşüktür. Bu değer para 

aramidlerin yarısı kadardır, dolayısı ile bu da lifl erin kul-

lanımı için bir dezavantaj oluşturmaktadır. 

4. Aromatik Polyester

Likit kristal polimerler üzerine yapılan çalışmalar sonu-

cu tamamen aromatik yapıda olan polyesterlerden lif 

çekimine olanak sağlamıştır. Aromatik polyesterler ter-

motropik likit kristaller oldukları için erikten lif çekimi ile 

lif elde edilmektedir. Bu yöntemle ticari olarak üretilen 

ilk lif Vectran’dır. Vektran, 1970’lerde bulunmuş olma-

sına rağmen ancak 1985 yılından sonra ticari önem ka-

zanmıştır. Lifl er günümüzde Hoechst Celanese ve Ku-

raray firmaları tarafından Vektran TS, Vektran M, Vektra 

HS gibi ticari isimlerle üretilmektedir. Polimer madde 

para-hidroksi benzoik asit ve 6-hidroksi-2 naftoik asit 

monomerlerinin polymerizasyonu ile elde edilir. Vektran 

lifl erin su almaları neredeyse sıfırdır. Asit ve kimyasallara 

dayanıklıdır, nem geri kazanımı < % 0,1’dir. UV ışınlara 

karşı zayıftır. LOI’si % 30, erime sıcaklığı 330oC’dir. Lif-

lerin mekanik özellikleri tablo 6’da verilmiştir [2,3]. Uy-

gulama alanları diğer yüksek performanslı lifl ere ben-

zer; halatlar ve kablolar, koruyucu giysiler ve malzeme-

ler, spor malzemeleri, endüstriyel kumaşlar vb.'dir.

Tablo 6. Vectran Lifl erinin Mekanik Özellikleri

Tip
Yoğunluk

(gr/cm3)

Özgül 

Mukavemet

(N/tex)

Başlangıç 

Modülü

(N/tex)

Kopma 

Uzaması

(%)

Vectran 1,4 2-2.5
80-90 

(105-124 GPa)
3,3

5. Karbon Lifl eri 

Karbon lifl erinin gelişimi son 50 yıl içerisinde gerçekleş-

miştir. Lifl erin ana ham maddesi karbondur. Karbonun 

doğada farklı izotopları bulunur ve sanayide farklı şekil-

lerde kullanılabilir. Karbon lifl erinin üretimi rayonlardan 

ve polyakrilonitrilden (PAN) olmak üzere iki farklı şekilde 

denenmiştir. Ancak daha sonra rayonlardan üretimden 

vazgeçilmiş, PAN’dan üretim devam etmiştir. PAN yön-

temi en çok kullanılan yöntemdir. Lif üretiminde kulla-

nılan bir diğer yöntem ise zift esaslı üretimdir. Burada 

sadece daha yüksek performanslı olan PAN esaslı lif-

ler üzerinde durulmuştur. Yöntemde PAN grafit haline 

getirilir, daha sonra karbon lifl eri elde edilir. Karbon lif 

üretimi gerçekleştirmek için seçilen lifl i maddeler iki 

aşamalı bir işleme tabi tutulurlar. İlk önce havada 200-

3000C’de okside edilirler, sonra ısı 1000ºC’ye yükselti-

lerek karbonizasyon sağlanır. İkinci aşamada kontrollü 

koşullar altında ısı 3000ºC’nin üstüne yükseltilerek kar-

bonize olmuş lifl er grafit haline dönüştürülür [3, 15] 

Lifl erin en önemli özellikleri; yüksek mukavemet, yük-

sek modül, çok yüksek ısıl dayanıma sahip olma 

(14000C’ye kadar), yüksek sürtünme dayanımı ve kim-

yasallara dayanıklılık olarak özetlenebilir. Dezavantaj-

ları ise kırılgan olmaları ve kopma uzamalarının düşük 

olmasıdır. Lifl erin önemli kullanım alanları kompozit 

malzemelerde takviye lifi ve ısıya dayanıklı giysilerdir. 

Karbon lifl erinin en büyük üreticisi Toray firmasıdır. Bazı 

karbon lifl erinin fiziksel özellikleri tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7. Karbon Lifl erinin Özellikleri [3]

Tip Ticari İsmi
Yoğunluk

(gr/cm3)

Özgül 

Mukavemet

(GPa)

Başlangıç 

Modülü

(GPa)

Kopma 

Uzaması

(%)

PAN

T 300 (Toray) ≈ 1,80 3,53 230 1,5

T1000 (Toray) ≈ 1,80 7,06 294 2,0

M55 J (Toray) ≈ 1,80 3,92 540 0,7

IM7 (Hercules) ≈ 1,80 5,30 276 1,8

6. Cam Lifl eri

Cam lifl erinin ham maddesi soda-kireç silikatları ve bo-

raks silikatlarıdır. Farklı amaçlar için üretilen cam lifl eri 

ve özellikleri aşağıda özetlenmiştir. 

Cam Lifi Çeşitleri:

- C Tipi: Kimyasallara dayanıklı filament çeşittir.

- E Tipi: Elektriksel özellikleri farklı, daha düşük su 

emme özelliğine sahip. Daha yalıtkandır. Fiyatları dü-

şüktür. E tipi takviye lifi olarak en çok kullanılan liftir.

- S+R Tipi: Yüksek performanslı lifl erdir. Çok pahalı-

dırlar.

- Fiberglass: Polyester ile çapraz bağlanmış plastik 

şeklindedir. 

Genel olarak cam lifl erinin nem almaları düşüktür 

(%0,3). 250ºC’ye kadar sıcaklıktan etkilenmezler, 

bu sıcaklıktan sora mukavemetleri düşmeye başlar. 

700ºC’nin altında yumuşamazlar. Isı ve elektriği ge-

çirmemeleri röntgen ve radyasyon ışınlarını önlemeleri 

açısından önemlidir. Tablo 8’de cam lifl erinin bazı özel-

likleri verilmiştir [3].

Tablo 8. Cam Lifl erinin Özellikleri

Tip Yoğunluk

(gr/cm3)

Özgül 

Mukavemet

(Gpa)

Başlangıç 

Modülü

(GPa)

Kopma 

Uzaması

(%)

E-Glass 2,55 1,5-3 72 1,8-3,2

S-Glass 2,5 3,5 87 4,0

Lifl er genellikle kompozit malzemelerde takviye amaçlı 

kullanılırlar (küvetler, çatı kaplamaları, su boruları, araç 

kaportaları, uzay mekikleri, uçaklar vb). Yalıtım gerekti-

ren yerler, ateşe dayanıklı kumaşlar ve fiberoptik kab-

loların kaplanması diğer kullanım alanlarıdır. Cam Lifl eri 

Türkiye’de ŞİŞECAM firması tarafından üretilmektedir.

7. Seramik Lifl eri 

Yüksek mukavemetli lifl er içerisinde yer alan seramik 

lifl erinin bazı önemli özelikleri tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Seramik Lifl erinin Özellikleri [3]

Tip
Yoğunluk

(gr/cm3)

Özgül 

Mukavemet

(Gpa)

Başlangıç 

Modülü

(GPa)

Kopma 

Uzaması

(%)

Si-C Esaslı 2,39-2,74 2-2,9 180-263 1-1,45

Al Esaslı 3,6-3,92 1,02-1,9 344-414 0,29-0,5

Tablo 10. Yüksek Mukavemetli Lifl erin Karşılaştırmalı Özellik-

leri [2,3,16,11,17]

Tip
Yoğunluk

(gr/cm3)

Özgül 

Mukavemet

(N/tex)

Başlangıç 

Modülü

(N/tex)

Kopma 

Uzaması

(%)

Para 

Aramidler

Kevlar 29 1,44 2,03 (2.7 GPa) 49 (58 GPa) 3,6

Kevlar 49 1,44 2,08 (2.7 GPa) 78 (120 GPa) 2,4

Kevlar 149 1,44 1,68  (2,2 GPa) 115 (166 GPa) 1,3

Twaron 1,44 2,1 (2,6 GPa) 60 (72 GPa) 3,6

Twaron HM 1,45 2,1 (2,6 GPa) 75 (112 GPa) 2,5

Technora 1,39 2,2 (2,8 GPa) 50 (88 GPa) 4,4

Armos 1,45 4,5-5,5 (GPa) - 3,5-4

Yüksek 

Mukavemetli 

Polyetilen 

Lifl eri

Dyneema SK60 0,97 2,8 (2.7 GPa) 91 (87 GPa) 3,5

Dyneema SK65 0,97 3,1 97 3,6

DyneemaSK 75 0,97 3,5 110 3,8

Spectra 900 0,97 2,6 75 3,6

Spectra 1000 0,97 3,2 110 3,3

Spectra 2000 0,97 3,4 120 2,9

Benzazole 

Polimerleri 

PBO 1,56 5,8 (GPa) 280 (GPa) 1-3

PBZT 1,58 4,1(GPa) 325 (GPa) 1-2

Aromatik 

Polyesterler
Vectran 1,4 2-2,5 

80-90 (105-124 

GPa)
3,3

İnorganik 

Lifler

E-Glass 2,58 0,78 (1,5-3 GPa) 28 (72 GPa) 1,8-3,2

Karbon HT 1,78 1,91 (1.85 GPa) 134 (390 GPa) 1

Karbon HM 1,83 1,23 256 1

Çelik Tel 7,85 0,33 20 -

SONUÇ

Bu çalışmada, günümüzde önemi ve kullanım alanları 

giderek artan teknik tekstillerin yüksek mukavemet ge-

rektiren uygulamalarında ham madde olarak kullanılan 

yüksek mukavemetli lifl erin üretim yöntemleri, genel 

özellikleri ve kullanım alanları incelenmiş ve elde edilen 

bilgiler özetlenerek sunulmuştur. Bu lifl ere ait yukarıdaki 

bölümlerde ayrı ayrı verilen özellikler tablo 10’da karşı-

laştırmalı olarak verilmiştir.

Tablo 10’da görüldüğü gibi yoğunlukları çelik tele göre 

çok düşük olan tekstil lifl erinin mukavemetleri oldukça 

yüksektir. Dolayısı ile hem mukavemet hem de hafifl ik 

gerektiren mühendislik uygulamalarında yüksek muka-

vemetli tekstil lif ve filament ipliklerin kullanımı giderek 

önem kazanmaktadır. Bu lifl erin kullanımındaki artış bu 

konuda yapılan araştırma ve yatırımlara da yansımak-

tadır. Bu çalışma kapsamında yapılan bilgi derlemesi-

nin bu konuda araştırma yapacak bilim insanlarına ve 

sanayicilere yardımcı olması beklenmektedir.
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Nem Yönetimi Sağlayan  

PERFORMANS KUMAŞLARI

Tekstilde en hızlı büyüyen pazarlar:

• Yeni lifl er 

• Yeni kumaşlar

• Yenilikçi proses teknolojileri

• İleri teknoloji ürünü performans kumaşları; birçok 

aktif spor faaliyetinde kullanıldığı gibi artık gittikçe 

modaya uygun olarak  tasarlanmakta ve sınırları-

nı aşarak gündelik giyim için de kullanılır olmaya 

başlamıştır. Son 4 yılda performans kumaşlarının 

kullanımı % 19,4 artmıştır. (Ref:www.just-style.

com)

Bir giyim ürününün tüketiciye sağlayacağı perfor-

mans markanın önüne geçmektedir. Tüketicinin satın 

alma kararını en çok etkileyen özelliklerin başında ürü-

nün sağladığı performans özellikleri gelmektedir.

Tüketici ürün satın alırken sırasıyla şu unsurlara dikkat 

eder;

1. Konfor ve uyum

2. Performans özellikleri ( emicilik, elastikiyet, nefes 

alabilirlik, vb.)

3. Fiyat 

4. Bakım kolaylığı (ütü tutumu, renk solması vb.)

5. Moda , trend

6. Lif yapısı 

7. Marka

8. Ülke orjini 

Performans kumaşlarının özelliklerini belirleyen birçok 

faktör vardır. Bunlar:

 Lif şekli

 İplik yapısı

 Kumaş konstrüksiyonu

 Kumaş gramajı 

 Bitim işlemleri

 Son kullanım alanı
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Performans Kumaşlarında Tercih Edilen Özellikler:

Nefes alabilirlik

Emicilik

Çabuk kuruma

% 82 % 60

% 36 % 27

Nefes alabilirlik

Emicilik

Elastikiyet

Emicilik

Çabuk kuruma

UV koruma

Emicilik

Elastikiyet

Koku oluşumunun 

önlenmesi

Performans kumaşları içinde de en çok kullanılan 

MMF ( Moisture Management Fabric) dediğimiz nem 

yönetimi sağlayan kumaşlardır. Nem yönetimi, giysi-

nin nemi tenden uzaklaştırarak kumaş yüzeyine taşıya-

bilme kabiliyetidir. Geniş dış yüzey alanına yayılan nem 

hızlı şekilde buharlaşarak kumaştan uzaklaşır. 

 Sıcak havalarda, nemin vücut ile giysi arasında 

hapsedilmesi, vücut ısısının aşırı yükselmesine ve 

performansta düşüşlere sebep olur. Aşırı terleme 

vücut tuz ve mineral kaybettiği için sporcunun per-

formansını düşürür.

 Bu durum soğuk havalarda ise sıcaklığın düşmesi-

ne, üşümeye ve daha ileriki aşamalarda hipotermi-

ye yol açabilir.

 Ayrıca yüksek nem giysiyi ağırlaştırarak cildin sür-

tünmeye bağlı olarak akne üretmesine ve cilt prob-

lemlerine sebep olur.

NEM YÖNETİMİ SAĞLAYAN KUMAŞLAR

KANALLAR

Nemin tekstil materyallerinde yer değiştirmesi kapi-

larite ve emicilik ile mümkün olur. Normal ipliklerde 

kesitler yuvarlak şekilli olurken nem yönetimi sağlayan 

tekstillerdeki iplikler aralarında boşluk kalacak kesit 

yapılarına sahiptir. Lifl er arasındaki boşluklar kapilar 

görevi görerek sıvının yüzeyden uzaklaşmasını sağlar.

Polyester ipliklerinin kanallı yapıda olması nem ve hava 

transferini kolaylaştırmaktadır. Hava dışarıdan içeriye, 

nem ise içeriden dışarıya bu kanallar vasıtası ile akta-

rılmaktadır. KORTEKS’in geliştirdiği 5 kanallı polyester 

iplikleri aynı ağırlıktaki normal ipliğe göre yaklaşık 3 kat 

daha fazla yüzey alanına sahiptir. Yapısının girintili ve 

 Kumaşlar

Çok farklı kullanım alanları olan ve çeşitli fonksiyonel özelliklere sahip 

kumaşlar performans kumaşlarıdır.

Nem yönetimli,  Isı İzolasyonu Sağlayan, Antimicrobial, Su itici, Rüzgâr 

Korumalı, UV Korumalı, Güç Tutuşur, Ses İzolasyonlu, Antistatik, Koku 

Yayma gibi özellikler gösterirler. 

Mutlu SEZEN 

Malzeme/Tekstil Yüksek Mühendisi

KORTEKS AR-GE Bölüm Müdürü
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çıkıntılı olması yüzey alanını arttırıcı etki yapmaktadır.

Yuvarlak ve Korteks’in kanal kesitli ipliklerin kesit görü-

nüşleri arasındaki fark aşağıdaki şekilde görülmektedir:

Yüksek emicilik, kumaş tarafından nemin çekilmesini 

artırırken, emici lifl er giysi doyma noktasına geldiğinde 

nem seviyesini kabul edilebilir konfor düzeyinde tutma 

eğilimindedir. 

Bünyesinde çok az su tutan, ancak nemi hızlı bir şekil-

de emen kumaşlar, vücut sıcaklığını ayarlamada, kas 

performansını artırmada ve yorgunluğu geciktirmede 

etkili bulunmuştur.

En etkili şekilde nem yönetimi sağlayan ileri teknolo-

ji ürünü sentetik kumaşlar, hafif olmaları, nemi etkili 

şekilde uzaklaştırabilmeleri ve çabuk kurumaları 

nedeniyle tercih edilmektedir.

Nem yönetimi özellikleri sağlayan kumaş ve lif çeşitli-

likleri arttıkça, uygulama alanları da artmaktadır. Nem 

yönetimi özelliğinin diğer fonksiyonel özelliklerle birleş-

tirilmesiyle yeni kullanım alanları oluşmuştur.

Kapilerite sağlayan farklı kesitte kanallı iplikler 

 Yuvarlak kesitli polyester iplik Korteks kanal kesitli polyester iplik Korteks kanal kesitli kapilarite 

sağlayan iplğin şematik görünümü. 
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5 KANALLI POLYESTER İPLİKLERİN 

KAZANDIRDIĞI ÜSTÜNLÜKLER

Gelişmiş Nem Yönetimi

Cilt üzerinde oluşan birçok problem ve irritasyonun 

vücut sıcaklığı ve nem dengesinin iyi ayarlanmamasın-

dan kaynaklandığı sağlık uzmanlarınca tespit edilmiştir. 

Bu nedenle birçok uzman, iç çamaşırlarında ve giysi-

lerde hava geçirgenliği yüksek olan kumaşların tercih 

edilmesini tavsiye etmektedir. Bu kumaşlar aktif spor 

giyim için performans giysilerinin üretiminde, iç çama-

şırlarında ve tıbbi, askeri giysilerde kullanılmaktadır. Lif-

lerin (dolayısı ile ipliğin ve kumaşın) yüzey alanının diğer 

lifl ere göre fazla olması kuruma süresini kısaltacaktır. 

Aynı büyüklükteki normal kumaş ve nem yönetimli ku-

maş aynı miktar sıvı ile ıslatıldığında kumaşa dökülen 

sıvı diğer kumaşa oranla yaklaşık 3 kat daha büyük 

bir yüzey alanına yayılacak, dolayısıyla çok daha ça-

buk kuruyacaktır. Bu da kullanıcısına sürekli bir kuruluk 

hissi verecektir. Gelişmiş nem yönetiminin kullanıcısına 

sağladığı faydalar:

• Vücut daha rahat nefes alır.

• Ter daha rahat atılır. Vücudun sıcaklığını çabuk at-

masını, kuru ve serin hissetmesini sağlar.

• Vücut daha rahat soğuduğundan, vücudun ken-

dini soğutması için fazladan harcayacağı enerji-

yi yaptığı spor faaliyetine aktarmasını ve dolayısı 

ile daha iyi bir sportif performans elde edilmesini 

sağlar.

Yumuşak Tutum

Bu kumaşların yapısındaki 5 kanal 

kesitli lifl er kumaşa diğer yuvarlak ke-

sitli lifl ere oranla çok daha yumuşak bir 

tutum kazandırır. Kanal kesitli lifl erin eğilme 

ve esneme kabiliyetleri diğer şekillerdeki lifl ere 

oranla daha fazladır. Bu özellik 5 kanal kesitli lifl erin 

şerit benzeri bir şekilde olmasından kaynaklanmakta-

dır. Bu şerit benzeri yapı 5 kanal kesitli lifl erin eğilme 

modülünün diğer lifl ere oranla 3 kat daha az olmasını 

sağlamakta, bunun sonucunda da kanal kesitli lifl erin 

eğilmesi için diğer yuvarlak kesitli lifl ere oranla 3 kat 

daha az bir kuvvet yeterli olmaktadır.

Havlı Yüzeylerde Eğilme Direnci

Şerit benzeri şekildeki 5 kanal kesitli lifl erin düz kenar-

ları üzerinde eğilmesi çok kolay olmasına karşın ince 

kenarları üzerinde eğilmesi zordur. Lifl er rastgele bir 

şekilde birbirlerine dolanarak iplik içerisinde dağılırlar, 

dolayısıyla iplik büküldükten ve eğildikten sonra ser-

best bırakıldığında çok daha kolay ve hızlı biçimde eski 

şekline döner. Bu özelliğin neticesinde, kumaş üzerine 

uygulanan kuvvet kaldırıldığında kumaş eski düzgün 

yüzey yapısına kavuşur. Özellikle döşemelik ve havlı 

kumaşlarda aranan bir özellik olan “parmak izinin kay-

bolması”  kumaşta üst düzeydedir. Örnek olarak kadife 

kumaşa parmak ile bastırıp geri çekildiğinde yüzeyde, 

normal ipliklerle mukayese edildiğinde, hemen hemen 

hiçbir iz kalmamaktadır. Ayrıca bu özellik kumaşın bu-

ruşmazlık değerlerini yükseltmekte daha kolay ütü-

lenmesini sağlamaktadır. Bu da kullanım kolaylığında 

önemli bir artı değer yaratmaktadır.

Gelişmiş Örtücülük

Şerit benzeri şekildeki bu lifl er diğer yuvarlak kesitli lif-

lerden oluşan ipliklere oranla çok daha iyi örtücülüğe 

sahiptir ve kumaş konstrüksiyonlarında maksimum 

optimizasyon sağlar. Lifl erin şerit şeklinde olması yü-

zey alanını artırır. Lifl er geniş yüzeyli olduğundan dola-

yı aynı ağırlıktaki ve uzunluktaki bir iplikten daha fazla 

yüzeyi (kumaşta) kaplayarak örtücülüğünü artırıp aynı 

ağırlıktaki bir kumaştan daha tok ve dolgun gösterir, 

bunu yaparken aynı görünümdeki bir kumaştan ağırlık 

olarak daha hafiftir. Bu da kumaşa “hafifl ik” gibi ilave 

bir avantaj sağlar.

Yüksek Verimlilik

Kumaş gelişmiş örtücülük özelliği sayesinde normal 

yuvarlak kesitli ipliklerden yapılan kumaşlarla aynı örtü-

cülüğü daha az iplikle elde edebilmekte ve maliyetlerde 

azalma sağlamaktadır. Örnek olarak, kadife kumaşta 
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kullanılan hav sayısı % 10 hatta % 15 azaltılmasına 

rağmen aynı miktar yuvarlak kesitli iplik kullanılarak ya-

pılan kumaşlarla aynı örtücülüğü elde edebilmiştir.

Daha Doygun Renkler

Nem yönetimli kumaşları oluşturan ipliklerin yüzey ala-

nının fazla olması kumaşın boyama sırasında daha faz-

la boya almasını ve kumaşın daha doygun renklerde 

görünmesini sağlamaktadır.

Doğal Görünüm

5 kanallı ipliklerden oluşan kumaş diğer işlenmiş pol-

yester kumaşlardan daha doğal bir görünüme sahiptir. 

Çok kanal kesitli lifl er ışığı dağıtılmış şekilde yansıtarak 

kumaşın daha doğal görünmesini sağlamakta, kuma-

şın estetik özelliklerini üst düzeyde tutmakta ve göze 

hitap etmesini sağlamaktadır.

Doğa Dostu Çevreci Kumaşlar

Kumaşların nem yönetme özelliği kanal kesitli iplikle-

rin fiziksel yapısından geldiği için, kumaşlara apre ile 

ekstradan bitim işlemleri uygulamaya gerek kalmaz. 

Kumaşlar daha az kimyasala maruz kaldığı için ekstra 

karbon salınımının önüne geçilir.  

Daha üstün performans

Konfor hissinin sağladığı zihinsel ve bedensel rahatlık 

sayesinde daha verimli egzersiz yapılır.         

NEM YÖNETİMLİ KUMAŞ TEKNOLOJİSİNİN 

TÜKETİCİYE FAYDALARI

Vücut Sıcaklığı

• Vücudu serin tutar.

• Egzersizden veya hava sıcaklığından kaynaklanan 

teri emer.

• Kaslar optimum sıcaklıkta tutulur.

• Diğer bütün kumaşlardan daha iyi sıcaklık kontrolü 

sağlar.

Kuruluk Hissi

• Bu kumaşları diğer bütün kumaşlardan daha hızlı 

kurur.

• Beş kanallı yapının sağlamış olduğu nem transferi 

giysileri kuru tutar.

• Vücut konforlu bir şekilde kuru olur.

Konfor

• Kumaşlar nem tutmaz.

• Giysilerin bir süre sonra ağır ve ıslak olmasını en-

geller.

• Giysilerin ıslak, yapışkan ve rahatsız edici his ver-

mesini ortadan kaldırır.

• DRY TOUCH® kumaşları yumuşak ve konforlu-

dur.

Daha Düşük Kalp Atış Hızı

• Sıcaklık kontrolü vücudu serin ve kuru tutar.

• Kan dolaşımı için ekstra soğuma eforu gerekmez.

• Kalp atış hızı antrenman için gerekli seviyede tutu-

lur.

• Kalp hastalıkları riskini düşürür.

Daha Üstün Performans

• Dayanıklılık

• Düzenli kan dolaşımı

• Konfor hissinin sağladığı zihinsel güç

• Daha verimli egzersiz yapabilme

KUMAŞIN PERFORMANS TESTLERİ

Yapılan performans testlerinde ipliklerden üretilen nem 

yönetimli kumaştan üretilen giysilerin pamuktan yapı-
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lan giysilere oranla 10 kat daha hızlı nem absorbe ettiği 

ve iki kat daha hızlı kuruduğu tespit edilmiştir.

Kuruma Süresi Testi

Yapılan testle belli bir miktar kumaşın distile su ile ısla-

tıldıktan sonra ne kadar zamanda kuruduğu ölçülmek-

tedir. Kumaş 52 dakika içinde tamamen kurumuştur.

Bu kumaşlar nem tutmaz. Giysilerin bir süre sonra ağır 

ve ıslak olmasını, yapışkan rahatsız edici bir his verme-

sini engeller. Kumaşta optimum yumuşaklık ve konfor 

sağlanır.

Emicilik Testi: Uluslararası AATCC 79 Test 

Standardları

Yapılan testle kumaş üzerine belli miktarda (yaklaşık 1 

damla büyüklüğünde) distile su damlatılarak kumaşın 

bu suyu emme süresi ölçülmektedir. Kumaş damlatılan 

suyu 1 saniyeden daha kısa sürede emmiştir.

Dikey Emicilik: Korteks Test Standardları

Yapılan bu testte belli uzunlukta kumaş parçası dikey 

olarak suyun içerisine alttan çok az bir kısmı suya te-

mas edecek şekilde daldırılır, daha sonra 10 dakika 

içinde suyun kumaş üzerinde kaç cm yukarı doğru yü-

rüdüğüne bakılır. Su kumaş üzerinde 10 dakika içinde 

14 cm yukarı yürümüştür.

Sertifikasyon Standardları 

• Uluslararası AATCC 79 Standardlarında yapılan emi-

cilik test limit değerleri geçerlidir

• Yüksek performans güvencesi 

Test Şartları:

*  40° C’de 3 yıkamadan ve  55° C’de tamburlu kurut-

madan sonra 

** 30 dakikada 

DRY TOUCH® PERFORMANS KUMAŞI

Polyester bazlı nem yönetimi sağlayan materyalleri üre-

ten büyük firmalardan biri de KORTEKS ipliktir. DRY 

TOUCH® markası birçok spor ve outdoor aktivite giy-

silerinde kullanılmaktadır.

• İleri teknoloji ürünü fonksiyonel iplikler

• Beş kanal kesitli

• Hızlı nem transferi için kanallı yapı

• Kumaşın yüksek derecede nefes alabilirliği

 Geniş yüzey alanının sağladığı hızlı koruma

• Nemi vücuttan uzaklaştırır.

• 30 % daha fazla yüzey alanı sağlar.

• Hafiftir.

• Hava geçirgenliği yüksektir.

• Pillingleşme düşüktür.

• Dayanıklı, uzun ömürlüdür.

Bu kumaşlar diğer kumaşlardan daha hızlı kurur. Beş 

kanallı yapının sağladığı nem transferi giysileri kuru tu-

tar. Performans açısından daha fazla özellik sağlaması 

bakımından diğer etkilere de dirençli olması için anti-

mikrobiyel olarak da üretilebilmektedir. Pamuk benzeri 

dokunuş sağlanarak kumaşa yumuşaklık kazandırıl-

mıştır.

DRY TOUCH® ANTIMICROBIAL

DRY TOUCH® Antimicrobial kumaşlarda, antimikro-

biyel özellik ipliğe üretim esnasında verildiğinden,  gü-

neş ışığı, sıcak yıkama, yıpranma gibi dış etkilere karşı 

sonsuz kalıcı özellik gösteren çift özellikli, nem yönetimi 

sağlayan antimikrobiyel özellik sağlanır. Kullanılan bi-

yolojik aktif maddenin OEKO-TEX Class 1 belgesi ile 

bebek tenine dahi zarar vermediği onaylanmıştır. 

DRY TOUCH® COTTONLIKE

Dokusu pamuk gibi, özellikleri pamuktan da iyidir. Do-

ğal elyaf görüntüsüne sahip olan cottonlike ile üretilen 

DRY TOUCH® kumaşlar pamukla kıyaslandığında 

daha az buruşur, daha az çeker ve çok daha mukave-

metlidir, ancak dokunulduğunda yumuşak ve pamuklu 

bir his verir. Yüksek ter haslığı ve leke tutmazlık özelli-

ğinin yanı sıra hızlı su emiciliği ile de pamuktan daha 

yüksek oranda hava geçirgenliğine sahiptir.
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Pamuk İpliği Pamuk İpliği 

SektörüSektörü

Kapasite ve İstihdam

Türkiye’nin iplik üretim kapasitesi; 2.300.000 ton kısa elyaf (pamuk, kesik elyaf suni/sentetik ve karışım) iplik,  

400.000 ton uzun elyaf (straygarn/kamgarn yün, akrilik vs.) iplik, 800.000 ton filament (sonsuz elyaf) iplik olmak 

üzere toplam 3.500.000 tondur. Türkiye genç sayılabilecek makine parkı ile Avrupa’nın en büyük iplik üretim 

kapasitesine sahiptir. 

Türkiye’de kısa elyaf iplik sektörü dünyada en yüksek teknolojiye sahip ülkeler arasında yer almaktadır.  ITMF’in 

yıllık makine sevkiyatı verilerine göre, Türkiye’de, 10 yaşından daha eski olmayan makinelerin toplam kapasite 

içindeki payı, dünya ortalamasının, ring’de 2,4, open-end’de 2,5 katıdır. (Uluslararası Tekstil Üreticileri Federas-

yonu)

Ülkemiz;

-  Elyaf ring iplik üretiminde dünyada 5’nci

- Open-end iplik üretiminde dünyada 4’ncü

sırada yer almaktadır.

Atilla BAĞÇUVAN

Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği (PTSB)

Genel Sekreteri
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Sektörde iplik üretimi Kahramanmaraş, İstanbul, Adıyaman, Gaziantep, Bursa, Adana gibi illerde yoğunlaşmıştır.

PAMUK İPLİĞİ  

 DÜNYA PAMUK İPLİĞİ İTHALATI (ABD Doları)

  2006 2007 2008 2009 2010
Çin 2.003.058 2.018.788 1.864.175 2.354.075 3.211.549

Hong Kong 2.077.487 2.019.820 1.796.321 1.578.194 1.776.464

G. Kore 588.518 526.661 589.182 590.758 909.006

Türkiye 291.986 554.877 414.552 282.463 558.498

İtalya 578.196 587.903 509.812 350.541 518.168

Portekiz 294.814 310.240 261.381 209.443 313.040

Bangladeş 147.354 200.739 503.089 365.458 297.428

Almanya 239.023 254.813 239.926 179.416 245.604

Guatemala 81.944 204.775 225.531 192.602 242.431

Dünya 9.889.318 10.311.941 10.276.226 9.074.163 12.830.091

Kaynak: ICAC

Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere ülkemiz dünyanın altıncı büyük pamuk ipliği üreticisidir. İlk üçte 

yer alan ülkeler ise Çin, Hindistan ve Pakistan’dır. Çin tek başına tüm dünya üretiminin yaklaşık % 67’sini gerçek-

leştirmektedir.
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  DÜNYA PAMUK İPLİĞİ İTHALATI (ABD Doları)

  2006 2007 2008 2009 2010

Çin 2.003.058 2.018.788 1.864.175 2.354.075 3.211.549

Hong Kong 2.077.487 2.019.820 1.796.321 1.578.194 1.776.464

G. Kore 588.518 526.661 589.182 590.758 909.006

Türkiye 291.986 554.877 414.552 282.463 558.498

İtalya 578.196 587.903 509.812 350.541 518.168

Portekiz 294.814 310.240 261.381 209.443 313.040

Bangladeş 147.354 200.739 503.089 365.458 297.428

Almanya 239.023 254.813 239.926 179.416 245.604

Guatemala 81.944 204.775 225.531 192.602 242.431

Dünya 9.889.318 10.311.941 10.276.226 9.074.163 12.830.091

 Kaynak: Trademap

Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere ülkemiz üretici konumunun yanı sıra en büyük 4. ithalatçı konu-

munda olup, 2010 yılı itibarıyla dünya ithalatındaki payı % 4,35 seviyesindedir. 

DÜNYA PAMUK İPLİĞİ İHRACATI

2006 2007 2008 2009 2010

Çin 1.818.929 1.924.480 1.961.492 1.804.301 2.239.429

Hindistan 1.268.406 1.601.557 1.701.383 1.248.633 2.237.561

Pakistan 1.441.442 1.404.527 1.214.483 1.303.611 1.654.616

ABD 746.692 861.870 1.009.333 881.180 1.114.503

Vietnam 53.490 69.183 225.161 339.712 605.512

Endonezya 342.529 301.032 291.119 258.687 406.462

Özbekistan 171.033 223.061 206.108 222.725 374.294

Türkiye 347.391 314.549 333.667 260.107 318.560

İtalya 384.420 415.407 346.887 253.845 285.694

Mısır 131.801 129.241 262.701

Dünya 10.669.498 11.249.068 11.446.190 9.748.652 11.817.219

Kaynak: Trademap

Ülkemiz pamuk ipliği ihracatında ise dünyada 8. konumdadır.

Pamuk ipliği üretiminde ring sistemiyle daha ince ve kaliteli iplik elde edilirken; open-end’te üretim süreci daha 

kısa olmasına rağmen daha düşük numara aralığında üretim yapılmakta ve üretim prosesinden kaynaklı sert 

tuşe bitim işlemleri ile giderilmektedir. Diğer yandan ring sistemi open-end’e nazaran daha enerji-yoğun üretim 

gerektirmektedir.

Türkiye kısa elyaf iplik sektöründe dünyada en yüksek teknolojiye sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ulusla-

rarası Tekstil Üreticileri Federasyonu’nun makine sevkıyatı verilerine göre, Türkiye’de, 10 yaşından eski olmayan 

makinelerin toplam kapasite içindeki payı dünya ortalamasının 2 katından fazladır. 

Tekstil alanında alınmış olan korunma önlemleri ülkemizdeki tekstil makine parkının önemli ölçüde yenilenmesine 

neden olmuştur. Ülkemizin tekstil alanında makine ithalatı 2010 yılında 2009’a göre %136 artarak 1,3 milyar 

Dolar olarak gerçekleşmiştir.    
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PAMUK İPLİĞİ (5205) DIŞ TİCARET VERİLERİ

YILLAR İhracat % Değişim İthalat % Değişim DİR % Dış Ticaret 

Dengesi

RCA

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer

2006 127.654.541 328.920.642 101.686.458 286.347.564 34 42.573.078 0.07

2007 105.893.628 290.815.700 -17% -12% 182.341.803 547.002.823 79% 91% 21 -256.187.123 -0.30

2008 106.793.364 301.197.082 1% 4% 128.997.270 407.477.521 -29% -26% 44 -106.280.439 -0.15

2009 93.001.956 228.000.961 -13% -24% 94.585.828 276.275.755 -27% -32% 82 -48.274.794 -0.09

2010 83.179.752 279.034.303 -1% 22% 149.252.877 545.000.847 58% 97% 85 -265.966.544 -0.32

2010(1-8) 56.113.274 171.021.399 103.898.633 347.789.361 86 -161.511.073 -0,34

2011(1-8) 55.254.691 300.590.754 -1,5% 75,7% 67.004.131 368.302.821 -35,51% 5,9% 88 -65.566.835 -0,10

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM

Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, 2008 yılında yürürlüğe girmiş olan korunma önlemi (safeguard) 

ile birlikte ithalatta hızlı bir düşme gerçekleşmiş, ancak müteakip yıllarda artış yeniden başlamıştır. Ayrıca, korun-

ma önleminin mevcut ithalatı DİR’e yönlendirdiği görülmektedir. 

GENEL PAMUK İPLİĞİ DIŞ TİCARET VERİLERİ

YILLAR İhracat Değişim (%) İthalat Değişim (%) DİR % Dış 

Ticaret 

Dengesi

RCA

Miktar (kg) Değer ($) Miktar Değer Miktar (kg) Değer ($) Miktar Değer

2006 135.128.290 354.751.772 103.207.238 292.298.253 35,0 62.453.519 0,10

2007 115.410.271 324.856.020 -14,6 -8,4 184.379.141 555.386.060 78,6 90,0 21,3 -230.530.040 -0,26

2008 119.800.509 347.088.475 3,8 6,8 130.252.835 415.463.608 -29,4 -25,2 43,8 -68.375.133 -0,09

2009 106.187.570 266.782.184 -11,4 -23,1 96.042.332 283.519.575 -26,3 -31,8 81,0 -16.737.391 -0,03

2010 98.441.915 323.896.923 -7,3 21,4 152.161.868 559.894.183 58,4 97,5 83,7 -235.997.260 -0,27

2010(1-8) 66.022.927 200.165.490 105.738.805 356.437.211 -131.538.069 -0,28

2011(1-8) 70.208.789 352.606.740 6,3 76,1 68.717.197 380.030.039 -35,01 6,62 86,5 -29.593.226 -0,04

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM            GTİP NO: (5204, 5205, 5206, 5207)

PAMUK İPLİĞİ İHRACATIMIZIN ÜLKE BAZINDA DAĞILIMI

2006 2007 2008 2009 2010 Pay

İTALYA 84.495.801 75.146.390 72.496.767 58.054.020 76.567.908 23,6%

ALMANYA 17.199.029 22.047.741 17.558.310 18.753.899 28.341.617 8,8%

RUSYA 6.724.061 11.647.248 19.496.934 16.398.138 26.943.340 8,3%

PORTEKİZ 51.034.937 31.201.141 28.442.426 22.012.508 23.755.476 7,3%

POLONYA 21.401.182 25.233.272 24.474.157 22.423.777 23.175.111 7,2%

İSPANYA 13.696.441 9.744.280 9.678.796 9.202.262 13.878.724 4,3%

YUNANİSTAN 31.579.969 22.443.185 20.529.162 15.627.411 12.588.128 3,9%

BULGARİSTAN 16.103.201 14.824.049 13.957.518 8.186.566 11.095.246 3,4%

ROMANYA 14.018.310 14.819.580 10.373.859 6.464.154 9.247.543 2,9%

MISIR 11.191.649 7.830.447 16.439.161 8.496.390 9.133.494 2,8%

Liste Toplamı 267.444.580 234.937.333 233.447.090 185.619.125 234.726.587 72,5%

Diğer 87.307.192 89.918.687 113.641.385 81.163.059 89.170.336 27,5%

Toplam 354.751.772 324.856.020 347.088.475 266.782.184 323.896.923

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM 

Pamuk ipliği ihracatımızın ülkesel dağılımına bakıldığında ağırlıklı olarak başta İtalya (%23.6 pay) olmak üzere 

Avrupa ülkeleri ve Rusya görülmektedir. Bu ülkelere satılan ürünler 520512 ve 520513 alt pozisyonlarındaki 

ipliklerdir. 
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PAMUK İPLİĞİ İTHALATIMIZIN ÜLKE BAZINDA DAĞILIMI

2006 2007 2008 2009 2010 Pay (%)

HİNDİSTAN 37.868.595 197.915.461 141.271.377 47.897.641 126.789.882 22,6

ÖZBEKİSTAN 93.705.985 124.857.752 89.365.604 81.081.920 113.608.463 20,3

TÜRKMENİSTAN 50.425.949 43.704.372 46.203.323 37.701.185 90.432.372 16,2

MISIR 12.132.346 24.775.984 31.500.579 32.521.192 63.682.170 11,4

SURİYE 554.077 17.785.392 10.224.594 12.850.521 58.375.959 10,4

VİETNAM 233.900 811.587 5.208.841 27.810.318 5,0

PAKİSTAN 40.361.218 79.565.363 45.047.564 30.374.942 25.066.093 4,5

ENDONEZYA 260.523 422.094 896.372 4.582.363 12.901.073 2,3

TAYLAND 54.079 540.231 1.082.178 4.198.536 9.055.737 1,6

ÇİN 3.825.680 12.229.617 15.610.219 6.707.780 8.551.176 1,5

Liste Toplamı 239.188.452 502.030.166 382.013.397 263.124.921 536.273.243 95,8

Diğer 53.109.801 53.355.894 33.450.211 20.394.654 23.620.940 4,2

Toplam 292.298.253 555.386.060 415.463.608 283.519.575 559.894.183

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM

Pamuk ipliği ithalatımızda başlıca ülkelerin Hindistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi aynı zamanda pamuk 

zengini olan ve ülkemize karşı maliyet avantajı bulunan ülkeler olduğu gözlemlenmektedir. 

Sentetik Elyaf & İplik

Dünya terminolojisindeki adı sentetik fiber filament olan sektör, ürün bazında sentetik elyaf ve sentetik iplik en-

düstrisi olmaktadır.  Türkiye’de sentetik elyaf üretimi ilk kez 1964 yılında Bursa Sifaş’ta başlamıştır. Türk sentetik 

iplik sektörü 1997 yılından itibaren yeni bir geçiş ve dönüşüm sürecine girmiştir.  Bu sürecin en belirgin özelliği 

dünyadaki en son teknolojik gelişmeleri bünyesinde toplamak suretiyle kapasite ve çeşitlilik açısından en üst 

seviyeyi yakalamasıdır.  

Sektörde polyamid, polyester ve akrilik üreticileri Bursa-Yalova ekseninde faaliyet göstermektedir.  Son yıllarda, 

polipropilen alanında ciddi yatırımlar Adana, Gaziantep, Kayseri yöresinde gerçekleştirilmiştir.
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Koyunlardan elde edilen “Yün Lifl eri”nin dışında kalan 

tüm hayvansal lifl er, özel hayvansal lifl er olarak nite-

lendirilmektedir. Bu lifl er ayrı ayrı kullanılabildikleri gibi, 

diğer lifl erle karışım halinde de kullanılabilmektedir [1]. 

Özel hayvansal lifl er; temel olarak lüks lifl er ve at kılı, 

sığır kılı, kuş tüyü gibi diğer lifl erden oluşmaktadır. Bu 

grubun içerisindeki lüks lifl er ise ipek lifl eri, tavşan lifl eri 

ve kıl kökenli lifl er (tiftik, kaşmir, deve, alpaka, vb.) ola-

rak gruplandırılabilir. 

Özel hayvansal lifl erin, iklim ve/veya genetik faktörler 

nedeniyle yüksek miktarda üretimleri mümkün olama-

maktadır. Üretimleri zahmetli olup, özel bilgi gerektir-

mekte ve belirli bölgelerde yetiştirilmektedir. Bu lifl erin 

büyük çoğunluğu, ulaşım ve taşımacılığın zor olduğu 

uzak bölgelerden getirilmekte, fiyatları da oldukça yük-

sek olmaktadır. Ancak buna rağmen, incelikleri, yu-

muşaklıkları, ısı tutuculukları ve iyi tutum özellikleri, niş 

bir alan olan lüks giysi alanında sağlam bir yere sahip 

olmalarını sağlamaktadır. Bu lifl erin kullanımı, giysilerin 

görünümlerini, parlaklıklarını, ısıl özelliklerini ve tutum-

larını iyileştirmekte, ürünlerin katma değerini artırmak-

tadır [2]. 

ÖZEL HAYVANSAL LİFLERİN İPLİK ÜRETİM 

TEKNOLOJİLERİ

Özel hayvansal lifl er, farklı yüzey özellikleri ve maliyetleri 

nedeniyle mekanik işlemler sırasında hassas çalışmayı 

gerektirmektedir [3]. Genel olarak bu lifl erin yüzey pü-

rüzlülüğünün düşük olması nedeniyle lif-lif tutuculukları 

da az olmaktadır. Ayrıca hayvanlardan elde edilen bu 

lifl erin ortalama lif uzunluklarının yüksek olması nede-

niyle, genellikle uzun elyaf iplikçiliği kullanılarak iplik ha-

line getirildiği görülmektedir. Ancak literatürde ve sana-

yideki bazı uygulamalarda, kısa elyaf iplikçiliği kullanıla-

rak iplik haline getirilmeleri üzerine çeşitli uygulamaların 

ve araştırmaların bulunduğu görülmektedir. Ülkemizde 

daha çok kısa elyaf iplikçiliği yöntemi ile iplik üretimi 

yaygın olduğundan, özel hayvansal lifl erin bu yöntemle 

iplik haline getirilmesi konusundaki araştırmalar gide-

rek yaygınlaşmaktadır. Bu sistemde özel hayvansal lif-

ler, pamuk lifi ile ya da ortalama lif uzunluğu kısa elyaf 

iplikçiliğinde kullanıma uygun olan viskon, akrilik, vb. 

lifl erle karıştırılarak kullanılmaktadır.  Bu yöntemle son 

derece farklı tutum ve konfor özelliklerine sahip kumaş-

ların üretimine imkân sağlanmaktadır.  

Bedez Üte vd. [4] kısa lif iplikçiliğinde doğal renkli pa-

muk lifi ile Angora tavşanı lifini farklı oranlarda karıştıra-

rak iplikler üretmişlerdir. Kısa lif oranı yüksek olan doğal 

renkli pamuk lifine, daha uzun lif boyuna sahip angora 

lifi karıştırıldığında, iplik özelliklerinin genel olarak olum-

lu yönde etkilendiği, ancak iplik tüylülüğünün arttığı ve 

iplik mukavemetinin düştüğü tespit edilmiştir. 

Mengüç, G.S. [5] kısa elyaf iplikçiliğini kullanarak, al-

paka, angora, tiftik, kaşmir, ipek ve yün lifl erinin viskon 

lifi ile karışımından Ne30 numara karde iplikler üretmiş 

İpek, tavşan lifl eri, tiftik, kaşmir, alpaka, vb. lifl er, üretim miktar-

larının sınırlı olması ve yüksek fiyatları nedeniyle özel hayvansal 

lifl er olarak değerlendirilmektedir.  Bu lifl er, farklı özellikleriyle, 

üretiminde kullanıldıkları tekstil ürünlerinin tutumlarını, konfor 

özelliklerini ve ekonomik değerlerini artırmaktadırlar. Özel hay-

vansal lifl er genellikle yün iplikçiliği sisteminde eğrilebilmekte, 

ancak bu lifl erin farklı incelik, uzunluk ve yüzey yapısında olma-

ları iplik üretim teknolojilerinde farklılıklara neden olmaktadır. 

Bu yazıda yaygın olarak kullanılan özel hayvansal lifl er ve bu 

lifl erin iplik haline getirilmelerinde kullanılabilecek üretim tekno-

lojileri hakkında bilgi verilmektedir. 
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ve bu ipliklerin mukavemet, düzgünsüzlük ve tüylülük 

özelliklerini incelemiştir. İpek içeren karışımların muka-

vemetleri yüksek, tüylülük ve düzgünsüzlükleri diğer 

ipliklerden daha düşük bulunmuştur. 

Özel hayvansal lifl erin kısa elyaf iplikçiliğinde kullanıl-

masının yanında, dünyada daha çok uzun elyaf iplik-

çiliği kullanılarak eğrildikleri görülmektedir. Bilindiği gibi 

uzun elyaf iplikçiliği ile temel olarak kamgarn, yarı kam-

garn ve ştrayhgarn olmak üzere 3 farklı sisteme göre 

iplik üretilebilmektedir. Bu yöntemlerle üretilen ipliklerin 

yapıları kullanım amacına bağlı olarak tamamen fark-

lılık gösterebilmektedir. Tarama işlemi, kamgarn, yarı 

kamgarn ve strayhgarn sistemleri arasındaki farklılığın 

temel sebebini oluşturmaktadır. Bu işlem ile kısa lifl erin 

uzaklaştırılmasıyla daha düzgün, mukavemetli, üniform 

ve daha ince iplik yapılarının üretilmesi mümkün hale 

gelmektedir. Yarı kamgarn sistemi ile üretilen iplikler 

farklı uzunluklarda lifl erden üretilmekte ve kamgarn ip-

liklerine kıyasla daha hacimli olmaktadırlar. Bu iplikler 

daha çok kilim, battaniye, mobilya döşemelikleri ve el 

örgü iplikleri için kullanılmaktadırlar. Yün iplikçiliği sis-

teminde ucuz lifl er ve tarama telefl eri kullanılabildiği 

gibi, kaşmir vb. lüks lifl er de kullanılarak iplik üretilebil-

mektedir [6]. İpek dışındaki özel hayvansal lifl er genel 

olarak, yün lifl erinin eğrilmesine benzer şekilde tarama 

işleminin kullanıldığı kamgarn sistemi ile iplik haline ge-

tirilmektedir. 

Yün lifl eri tarak ma-

kinesinde işlenmeye 

başlamadan önce, 

mutlaka yağlayıcı 

malzemelerin kulla-

nılması gerekmek-

tedir. Yağlayıcı oranı 

genellikle % 0.4-0.5 

arasında değişmek-

tedir. Böylece den-

gelenmiş statik ve dinamik 

lif-lif ve lif-metal sürtünme-

si, kohezyon ve antistatik 

özellikler kazandırılmaktadır. 

Şekil 1’de kamgarn iplikçi-

liğinde kullanılan tarak ma-

kinesi şematik görünümü 

verilmektedir [7].

Taraklı çekme, tarama per-

formansı üzerinde çok 

önemli bir rol oynamakta-

dır. Bu adımda lifl er düzleşmekte, kancaları açılmak-

ta, uzamakta ve paralelleşmektedir (Şekil 2). Kamgarn 

sisteminde, lif  karışımı ve paralelliğin sağlanabilmesini 

sağlamak için, tarak ve tarama makinelerinin arasında 

sıklıkla 3 çekme pasajı kullanılmaktadır [6].

Tarama işlemi ile kısa lifl erin, nepslerin, yabancı mad-

delerin uzaklaştırılması sağlanmakta, ardından lif karışı-

mı ve bant düzgünlüğü çekim ve dublaj ile sağlanmak-

tadır. Bant düzgünlüğünün sağlanabilmesi için 2 taraklı 

çekme kullanılmakta ve 2. pasajdan çıkan bant tops 

adını almaktadır. Topslar fitil haline getirildikten sonra 

ise iplik üretimine geçilmektedir [6].

Özel hayvansal lifl er genellikle yukarıda kısaca anlatılan 

yünlü sistemde eğrilebilmekte, ancak bu lifl erin farklı 

incelik, uzunluk ve yüzey yapısında olmaları iplik üretim 

teknolojilerinde faklılıklara neden olmaktadır. Bu yazıda 

yaygın olarak kullanılan özel hayvansal lifl er ve bu lifl erin 

iplik haline getirilmelerinde kullanılabilecek üretim tek-

nolojileri hakkında bilgi verilmektedir.  

Ankara Keçisi Lifl eri (Tiftik) ve İplik Üretim 

Teknolojisi

Tiftik lifl erinin elde edildiği Ankara keçisi (Capra hircus 

Şekil 1. Kamgarn tarağı [7]

Şekil 2. Uzun elyaf iplikçiliğinde taraklı çekme [8]
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aegagra) yüksek lif verimiyle diğer keçilerden ayrılmak-

tadır (Şekil 3a). Tiftik lifl eri, parlak elastik, zararlı güneş 

ışınlarını geçirmeyen, nem çeken, ısıya dayanıklı, kolay-

ca boyanabilen ve kolay kir tutmayan bir özellik göster-

mesinden dolayı, tekstil sanayinin vazgeçilmez bir ham 

maddesidir [9]. 

Tiftik lif çapı genel olarak 25–35 μm (micron) arasında 

değişmektedir [12]. Lif çapı değeri, keçinin yaşındaki 

artışa bağlı olarak artmaktadır. Pulcuk uzunluğu 18-22 

μm civarında olup, 100 μm’deki pulcuk sayısı yaklaşık 

5’tir. Bu değer ince bir yün lifinde ise 10-11 olmaktadır. 

Bu farklılık tiftik lifine düzgün bir yüzey ve parlaklık ka-

zandırmaktadır [13].  

Lifl erin iplik haline getirilmesinde yünün eğrilmesinde 

kullanılan makinelerden yararlanılmaktadır. Ancak yine 

de tiftik lifi özellikle cer ve iplik makinesinde çalışılması 

kolay olmayan bir liftir. Lifin iplik haline getirilmesi özel 

bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Kullanılan hassas 

üretim koşulları konusunda bir gizliliğin bulunduğu, tif-

tik lifini işleyen firmaların rekabet nedeniyle, bu konu-

daki tecrübelerini paylaşmadıkları görülmektedir [14]. 

Taraklama esnasında, tiftik lifini açmak yün lifini açma-

ya nazaran daha kolay olup, işlem sırasında daha az lif 

hasarı meydana gelmektedir. Ancak, uçuntu problemi 

nedeniyle daha düşük tarak hızları ile çalışmalıdır [14]. 

Tiftik lifl erinin düşük kohezyona sahip olması nedeniy-

le, lif bantlarının desteklenmesi gerekmektedir. Üretim 

sırasında lifl erin pürüzsüz olması ve statik elektriklen-

mesi problemlere yol açmaktadır. 

Günümüzde tiftik temel olarak, Fransız sistemi cer 

makinesi ve Fransız sistemi tarama makinesi içeren 

iplik üretim sisteminde işlenmektedir. Hem fl yer hem 

de yalancı büküm sistemi ile fitil eldesi mümkün olabil-

mektedir. Ştrayhgarn 

iplikçiliğinde genellikle 

75 mm’den daha kısa 

tiftik lifl eri kullanılırken, 

kamgarn sisteminde 

bu uzunluk değeri 90 

mm ve üzerindedir. 

Ayrıca,  kamgarn işle-

mi için bazen 120 mm 

uzunluğundaki lifl ere 

de ihtiyaç duyulmak-

tadır. Pazardaki en 

kaliteli ürünlerin üreti-

minde kullanılacak lif-

lerin uzunluğunun ise 

en az 125 mm olması 

gerektiği belirtilmektedir [14]. 

Lifl erin pürüzsüz olması iplik eğirme sırasında da bazı 

problemler ortaya çıkarabilmektedir. Çekim kontrolü 

güç olup, elde edilen iplik oldukça tüylü olabilmektedir. 

Ayrıca eğirme hızı arttıkça tüylülük de arttığı için, bu 

elyafın işlenmesi sırasında eğirme hızının çok yüksek 

seçilmemesi gerekmektedir [9].

Tiftik lifi ve yün lifinin karıştırılarak kullanılması durumun-

da, karışım içerisinde kullanılan yün lifinin iplik üretim 

işlemini kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. Doğru yağlayıcı 

ve katkı maddeleri (antistatik katkı maddeleri gibi) ile bu 

malzemelerin uygun miktarlarının kullanımı, en uygun 

makine ve işlem koşulları (atmosferik koşullar vb.) lifin 

verimli bir çalışma ile kaliteli bir ürün haline getirilmesin-

de önemli faktörlerdir. 

Literatürde tiftik lifl erinin eğirme performansının ince-

lenmesi üzerinde çeşitli araştırmaların bulunduğu gö-

rülmektedir. Veldsman (1970), tiftik lifinin pürüzsüz yü-

zeyi nedeniyle ortaya çıkan problemler üzerinde çalış-

mış ve bu problemlerin azaltılmasını sağlayacak çözüm 

yollarını tanımlamıştır. Düşük lif kohezyonu nedeniyle, 

kohezyonu arttırıcı yağların uygun işlem adımlarında 

kullanımı, taraklama, tarama ve eğirme esnasında ye-

terli kontrolün sağlanması açısından son derece önemli 

rol oynamaktadır [15, 16]. 

Turpie (1985), yalancı büküm almış fitillere farklı formü-

lasyonlara sahip maddelerin  aktarılmasının ardından 

topsların çekim kuvveti ile eğirme sırasında meydana 

gelen kopuşlar arasında bir ilişki olduğunu ve eğirme 

için optimum çekme kuvveti değerinin bulunduğunu 

göstermiştir. Bir başka deyişle iyi iplik çekimi için ge-

rekli minimum kohezyon seviyesinin bulunması gerekti-

 (a) (b)

Şekil 3. (a)  Ankara keçisi [10], (b) Alpaka [11]
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ği, aşırı kohezyonun 

ise istenmeyen bir 

durum olduğu or-

taya konulmuştur 

[16,17]. 

Eğirme performansı, 

çoğunlukla iplikte-

ki ortalama lif sayısı 

ile belirlenmekte ve 

verilen bir iplik nu-

marası için genellikle 

lifl erin çapına bağlı 

olmaktadır. İplik ça-

pında aynı sayıda 

lif bulunduğunda, 

lif çapında meyda-

na gelen artışın iplik 

eğirme işlemi üzerinde olumsuz etki yarattığı görül-

mektedir. 

Şekil 4’te, çapında 40 lif bulunan ve ortalama elyaf 

uzunluğu 85 mm ve 105 mm olan ipliklerin üretiminde, 

kopuşun gerçekleştiği iğ devrinin lif çapına bağlı olarak 

değişimi görülmektedir. Buna göre eğrilebilirlik, 5.000 

ile 12.000 d/dk gibi geniş bir aralıkta gerçekleşmek-

tedir [16]. Lif çapının değişmesi ile birlikte lif kohezyo-

nunda da bir değişim meydana gelmektedir. Lif çapının 

artışı ile lif sertliği de artmakta ve bu durum lifl erin eğri-

lebilirliğini etkilemektedir.  

 
Şekil 4. Tiftik lifl erinde kopuşun gerçekleştiği iğ devrinin 

ortalama lif çapına bağlı değişimi [16]

Tiftik lifi üzerinde yapılan bazı çalışmaların fantazi iplik-

ler ile ilgili oldukları görülmektedir. Marsland ve Turpie 

(1976), Repco self-twist eğirme  ile tiftik fantazi iplik-

lerini üretmişlerdir 

[16,18]. Bir başka 

çalışmada [16,19],  

DREF 2 işlemi ile 

tiftik lifl erinin yüzey-

de bulunduğu fan-

tazi ipliklerin üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 

Shorthouse ve Ro-

binson (1986), hal-

kalı yapıdaki fantezi 

tiftik ipliklerinin eğril-

mesi, boyanması ve 

bitim işlemlerinde 

yaşanan sorunları 

incelemiştir [16,20].

Güney Afrikalı araş-

tırmacılar, self twist yöntemi ile ürettikleri ipliklerde, öz 

bölgesinin etrafına tiftik içeren iplikleri sarmışlar ve düz-

günsüzlük değerleri iyi olan iplikler elde ettiklerini ifade 

etmişlerdir [16]. Cilliers (1966), yün/tiftik içeren örme 

ürünlerin yapısında kullanılan özellikle orta ya da düşük 

bükümlü ipliklerde, iplik yapısında bulunan tiftik lifl erinin 

genellikle yüzeye yakın olma yönünde bir lif göçü eğili-

minin olduğunu gözlemlemiştir [16,21].  

Alpaka Lifl eri ve İplik Üretim Teknolojisi

Alpakalar (Vicugna pacos), evcil Güney Amerika de-

veleri olup, Peru, Bolivya ve Şili’nin yüksek dağlarında 

yaşamaktadırlar [22]. Her bir alpakadan yılda 6-8 kg 

arasında lif gömleği üretilmektedir (Şekil 3b). Üretim 

miktarının çokluğuna karşılık, alpaka endüstrisinin yün 

endüstrisine kıyasla küçük olduğu görülmektedir.

Alpakaların, kabarık tüyleri vücutlarından dışarıya çıkan 

“Huacaya” ve tüyleri heybetli görünüme sahip saç lüle-

leri seklinde vücutlarından sarkan “Suri” olmak üzere, 

iki farklı türü bulunmaktadır. Suri’lerin tüyleri soğuğa 

karsı daha az izolasyon sağlayabildiğinden, bu hay-

vanlar Güney Amerika’nın sert dağ iklimine karsı daha 

az dayanıklıdırlar. Bu nedenle Suri türü daha az bu-

lunmaktadır ve Alpaka popülasyonunun %19-20’sini 

oluşturmaktadır. Ancak Suri’lerin lifl eri daha uzun ve 

ipeğimsi olduğu için daha pahalıdır. İnce lifl er 25-30 

μm, orta kalınlıktaki lifl er 40-50 μm, kalın lifl er ise 70-75 

μm çapa sahiptirler [23]. Alpaka lifl eri birbirinden farklı 

doğal renkleri bulunan, mukavemetli lifl erdir [6]. 

Kalın ve kaba lifl er, sert olmaları sebebiyle cilt yüzeyin-

de konforsuz bir his oluşmasına neden olmaktadırlar. 
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Bu lifl erin uzaklaştırılması, ortalama lif çapının düşme-

sini, üretilen ürünlerin kalitesinde artış oluşmasını sağ-

lamaktadır. Wang vd. (2008) kaşmir lifl erinin ayrılmasını 

sağlamak üzere yapılmış olan modüler tipteki ayırma 

makinesini, hem kaşmir hem de alpaka lifl erinin ayrıl-

ması amacıyla kullanmışlardır. Şekil 5’te görüldüğü gibi 

cihaz 6 adet ayırma bölümünden oluşmaktadır. Her 

bir bölüm tarayıcı ve transfer silindiri adı verilen bir çift 

silindir grubundan oluşmaktadır. Yapılan araştırma so-

nuçlarına göre, kaşmir lifi ile yapılan işlem sonucunda 

kaba üst lifl erin kaşmir lifinden etkin bir şekilde ayrıldı-

ğı, alpaka lifi ile yapılan denemelerde ise aynı etkinliğin 

sağlanamadığı, kaba lifl erin yalnızca küçük bir bölümü-

nün uzaklaştırılabildiği, işlem sonunda alpaka lifl erinin 

ortalama lif boyunun kısaldığı tespit edilmiştir [24]. 

Alpaka lifl erinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin yün lif-

lerine benzer olmaları sebebiyle bu lifl erin işlenmesinde 

yün lifl erinin işlenme olanaklarından yararlanılmaktadır 

[6]. 

Kamgarn sistemine göre alpaka lifl erinin işlenmesi sı-

rasında, ağartma, taraklama, taraklı çekme, tarama, 

çekme ve dublaj, tops oluşturma ve karıştırma, tops 

ağartma ve boyama adımları izlenmektedir. Orta ve 

yüksek mukavemete sahip olan lifl er, battaniye ve kilim 

ipliklerinin yapılması amacıyla ştrayhgarn iplikçiliği ile 

eğrilmektedirler. Ayrıca alpaka kumaşların yün içeren 

kumaşlara göre daha yüksek tüylülüğe sahip oldukları 

belirtilmektedir. Bu nedenle kamgarn sisteminin alpaka 

lifl erinin eğrilmesinde en uygun sistem olduğu belirtil-

mektedir [6].

Lif yüzeylerinin düzgün, kıvrımlılığının düşük olması ne-

deniyle alpaka lifl eri taraklı çekme işlemi sırasında yün 

lifl erine kıyasla daha kolaylıkla düzleşmekte ve paralel 

hale gelmektedir. Dolayısıyla eğirme işleminden önce, 

yün lifl erinden daha az sayıda çekme pasajından geç-

mesi yeterli olmaktadır.  İnce lifl er ile yavru alpaka lifl eri-

nin eğrilmesinde 3 taraklı çekme makinesi kullanılırken, 

orta ve yüksek mukavemetli alpaka lifl erinde band ko-

hezyonunu korumak ve işlem maliyetini azaltmak için 2 

taraklı çekmenin kullanılabileceği ifade edilmektedir [6].

Alpaka lifl eri yün ile karıştırılmak istendiğinde alpaka 

topsu, taraklı çekme adımında (3-5 pasaj kullanılarak) 

karıştırılabilmektedir [6].

Şekil 6’ ve Çizelge 1’de iplik bükümünün alpaka içe-

ren ipliklerin mekanik özelliklerine etkisi görülmektedir. 

Düşük büküm katsayısına sahip iplikler daha yumu-

şak olmaktadır. Ancak, iplik bükümünün azalması, ip-

lik eğirme esnasında kopuşlara ve mekanik özelliklerin 

düşmesine neden olmaktadır. Düşük büküm katsayısı 

aynı zamanda örme işlemi sırasında daha fazla kopuşa, 

düşük büküm katsayısı ile üretilen ipliklerden elde edilen 

giysilerde ise düşük boyutsal stabiliteye neden olmak-

tadır. Alpaka lifl erinin lif yüzeylerinin pürüzsüz olması ne-

deniyle lifl er arasındaki kohezyonun arttırılabilmesi için 

iplik yapısına daha fazla büküm verilmesi gerekmekte-

dir. Eğer düşük bükümlü bir iplik germe kuvvetine ma-

ruz bırakılırsa iplik yapısındaki lifl er birbirleri üzerinden 

kaymaktadırlar. Ayrıca düşük bükümlü iplik kullanım sı-

rasında daha fazla döküntü oluşturmaktadır [6].

Şekil 5. Modüler tipteki ayırma makinesinin (dehairing machine) görünümü [24]
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 Çizelge 1. 32.8 tex (Nm 30.5/1) alpaka ipliklerde meydana gelen 

kopuş sayısı [6]

Büküm (T/m) 662 551 440 348

Büküm 

katsayısı (a
m
)

119.9 99.8 79.7 63.0

Beklenen tutum 

özelliği
Çok sert Sert

Orta 

sertlikte
Yumuşak

1000 iğ saatteki 

kopuş sayısı
0 125 250 375

Ankara Tavşanı Lifl eri (Angora) ve İplik Üretim 

Teknolojisi

Lifl eri için yetiştirilen en önemli hayvan ırkı Ankara tav-

şanıdır. Ankara tavşanı (Şekil 7a) lifl erinin 1800 yıldan 

beri el ve trikotaj örgü ipliklerinin yapımında diğer lifl erle 

karıştırılarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu lifl erin kumaş 

ve iplik üretiminde kullanılmasını engelleyen en önem-

li noktalar ise taraklama sırasında lifl erin uçuşması ve 

statik elektriklenme meydana getirmesidir [25].

Ankara tavşanı lifi, orijini Türkiye olan ve Oryctola-

gus cuniculus türü içinde yer alan Ankara tavşanı 

tarafından üretilmektedir. Diğer tavşan ırklarında 

normal olarak 5–7 hafta süren aktif lif büyüme fa-

zının Ankara tavşanlarında 12–16 haftaya kadar 

uzaması sonucunda lifl erin uzunluğu diğer tavşan 

lifl erine göre çok daha yüksek olmaktadır. Ankara 

tavşanı lif gömleklerinde primer folüküllerden üre-

tilen üst kaba lifl erin çapları 30–120 μm iken, se-

konder folüküllerden üretilen alt ince lifl erin çapları 

12–14 μm arasında değişmektedir [12,26]. 

Ankara tavşan lifi, yalıtım özellikleri çok iyi olan ince 

ve hafif bir liftir. Lifl erin özgül 

ağırlıkları, 1.15-1.18 g/cm3 

olduğundan, özgül ağırlığı 

1.33 g/cm3 olan yün lifin-

den daha hafiftir. Yılda dört 

kez kırkılarak alınan yünle-

rin ortalama uzunluğu 9-10 

cm olup, lifl er her ay 2.5-3 

cm uzamaktadırlar. Her kır-

kımdan yaklaşık 250 g yün 

elde edilmektedir [27]. 

Lifl erin çok ince ve düzgün 

yüzeye sahip olmaları, ip-

lik eğirme işlemini oldukça 

zorlaştırmaktadır. Bu lifl er, 

ince yün lifl eri ve sıklıkla düşük oranda naylon lifi ile ka-

rıştırılarak kullanılmaktadır [14]. 

Literatürde incelendiğinde, angora lifinin eğrilmesi ko-

nusunda çeşitli araştırmaların bulunduğu ve bu konuda 

önemli ilerlemeler sağlandığı görülmektedir. Egbers ve 

Artzt (1977) Ankara tavşanı lifi ve kimyasal lif karışımla-

rından, Nm 60-250 numaralarda iplik elde etmek için 

çalışmalar yapmış ve bu kapsamda biri antistatik özellk 

kazandıran, diğeri ise adhezyonu arttırıcı 2 bileşenli bi-

tim işlemi maddesi kullandıklarını ifade etmişlerdir [29]. 

Yun (1993), % 100 angora lifini kimyasal olarak işleme 

alarak yüzeydeki pulcukların ve kıvrımlılığın arttırılması 

üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiş, böylelikle lifl erin 

eğrilebilirliğini arttırarak yüne benzer hale gelmesini 

sağlamıştır.  Bu yöntem aynı zamanda konvansiyonel 

yumuşatıcı ve antistatik maddelerin kullanımını, tarak-

lama, taraklı çekme, eğirme ve büküm verme adımları-

nı da içermektedir [30]. 

 
Şekil 6: Alpaka ipliklerin özgül mukavemet ve uzama değerlerinin iplik büküm 

katsayısına bağlı değişimi [6]

  
 (a) (b)

Şekil 7. (a) Ankara tavşanı [28], (b) kaşmir keçisi [10]
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Kaşmir Lifl eri ve İplik Üretim Teknolojisi

Kaşmir lifi, kaşmir keçisinden (Capra hircus laniger) 

elde edilmektedir (Şekil 7b). Kaşmir keçisi yetiştiricili-

ği, İran’ın güneydoğusundan Çin’e kadar uzanmakta-

dır ve adını, Hindistan, Pakistan ve Çin arasında kalan 

“Kashmir” bölgesinden almaktadır [14].

Kaşmir lifl erinin çapları 14–15 μm’dur ve esas olarak 

örme giysilerin üretiminde kullanılmaktadırlar. Daha dü-

şük kalitede (17–18 μm) olan kaşmirler ise esas olarak 

İran ve Afganistan ile birlikte diğer ülkelerde üretilmekte 

olup, dokuma giysilerin üretiminde değerlendirilmekte-

dir [12].

Kaşmir lifl eri de işlenmeye başlamadan önce, üzerinde 

bulunan toz, yağ ve diğer yabancı maddelerin uzaklaş-

tırılması amacıyla ılık su ile yıkanmakta ve ardından ku-

rutulmaktadır. Daha sonra üzerinde binlerce ince tarak 

bulunan açma makinesinden geçirilerek kaba lifl erin 

ince kaşmir lifl erinden uzaklaştırılması sağlanmaktadır. 

Bu işlem sırasında materyalin ağırlığının % 20-% 60 

kadarı tarama etkinliğine bağlı olarak uzaklaştırılmak-

tadır. Kaşmir lifl eri hem açma işleminden sonra, hem 

de iplik çekiminden önce boyanabilmektedir. Boyama 

öncesinde ağartma yapılabilmektedir. Boyama işle-

minin ardından tops üretimine geçilmektedir. Topslar 

daha sonra iplik makinesine beslenmekte ve iplik elde 

edilmektedir

Kısa kaşmir lifl eri geleneksel olarak ştrayhgarn siste-

mi ile eğrilmekte ve bu yolla yumuşak, hacimli ipliklerin 

elde edilmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemle elde edi-

len ipliklerden üretilen kumaşlar aşınmaya ve boncuk-

lanmaya eğilimlidir. Daha uzun lifl er, üretim esnasında 

kısa lifl erin uzaklaştırıldığı tarama işleminin kullanıldığı 

kamgarn sistemi ile iplik haline getirilmektedir. Kalan 

uzun lifl er eğrildiğinde, daha yüksek mukavemete sa-

hip iplikler elde edilmekte ve bu ipliklerden, daha az 

boncuklanma eğilimi gösteren ve daha düşük ağırlığa 

sahip kumaşların üretilmesi sağlanmaktadır. 1980’ler-

de Avustralya kaşmirinin uzunluğunun kamgarn prose-

si için uygun olduğu önerilmiştir [32]. 

McGregor ve Postle (2007) tarafından yapılan bir ça-

lışmada, kaşmir lifinin süper ince yün lifi ile karışımının 

tops, fitil ve kamgarn ipliklerin kalitesine etkisi incelen-

miştir. Çalışma sonuçlarına göre, kaşmir karışım oranı, 

yün lifinin kıvrım açısı/kıvrımlılığı işlemin koşullarını ve 

saf kamgarn ve karışım topslarının, fitillerin ve iplikle-

rin özelliklerini etkilemektedir. Kaşmir lifi içerisine, yün 

lifinin karıştırılmasının kaşmir fitilinin çalışmasını iyileştir-

diği ve iplik hatalarının azalmasını sağladığı belirtilmiş, 

ortalama lif kıvrım açısının ise, iplik tüylülüğü ve özgül 

mukavemetin iyi bir göstergesi olduğu ifade edilmiştir 

[33].  

Botha ve Roux (2008), Güney Afrika keçilerinden elde 

ettiği kaşmir lifl erinin özelliklerini, Çin ve Avustralya ke-

çilerinden elde edilen kaşmir lifl erinin özellikleri ile karşı-

laştırmışlardır. % 60 kaşmir/% 40 lambswool ve % 50 

kaşmir/ % 50 pamuk karışımlı ipliklerin düzgünsüzlük, 

mukavemet, tüylülük, uzama gibi özelliklerini incele-

mişlerdir. Kaşmir/pamuk karışımlı ipliklerin düzgünsüz-

lük ve mukavemetlerinin ipliklerin kalınlaşmasına ve 

katlanmasına bağlı olarak iyileştiği tespit edilmiştir [34].  

Nibikora ve Wang (2010), ipek ve kaşmir lifi karışımın-

dan rotor iplikçilik yöntemine göre, 3 farklı açıcı silin-

dir ve düze kullanılarak, 9 farklı yapıda ipliğin üretimi 

üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Üretilen ipliklerin 

USTER sonuçlarına göre, iğneli açıcı silindir ve spiral 

yivli seramik düze kullanılması durumunda, eğirme sta-

bilitesi açısından en uygun koşulların sağlandığı tespit 

edilmiştir [35]. 

İpek Lifl eri ve İplik Üretim Teknolojisi

İpek lifi, uygarlığın en eski devirlerinden beri, doğal 

yapısı, parlaklığı, inceliği, yumuşaklığı, dayanıklılığı, 

esnekliği, hidrofilliği ve kendine özgü tutumuyla en 

kıymetli tekstil lifl eri arasında yer almaktadır. Lüks bir 

tekstil malzemesi olarak, zenginlik ve asaletle ilişkilen-

dirilmiştir.   

Dünyada ticari amaçla üretilen dört çeşit ipek bulun-

maktadır. Bunlar; dut ipeği, eri ipeği, tasar ipeği ve 
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muga ipeği’dir. Dut yaprağı ile beslenen ipekböcek-

lerinden elde edilen dut ipeği dünya ipek üretiminin 

%95’ini meydana getirmektedir. Dut ile beslenen ipek-

böceği (Bombyx Mori) kozalarından devamlı ipek ipliği 

çekilebildiği için endüstride kullanılan ham ipek ipliği bu 

yolla elde edilmektedir [36].

Endüstriyel alanda kullanılan bu lifl er, Bombyx Mori 

türüne giren ipek böceğinin 2 tip ipek salgı bezinden 

gelen salgının alt dudağın ucunda bulunan bir delikte 

birleşip tek tel halinde çıkmasıyla oluşmaktadır [37,38]. 

İpek böceği, bütün kozayı durmaksızın ördüğünden 

kozadaki lif kesiksiz bir durumda bulunmaktadır. Bir 

kozada yaklaşık 1000-2700 m kadar lif bulunmakta 

olup, genellikle bir kozadan kesiksiz olarak çekilebilen 

ipek teli miktarı 500-1200 m civarındadır [37]. İpek li-

finin ortalama çap değeri 12.9 μm [39], özgül ağırlık 

değeri 1,3 g/cm3, özgül mukavemet değeri ise  5 g/

denye olarak belirtilmektedir [14]. Bu yüksek mukave-

met değeri ile hayvansal lifl er arasında en dayanıklı lif 

olma özelliği gösteren ipek lifinin, ıslakken dayanıklılığı-

nın %15-25’ini yitirdiği ifade edilmektedir [36]. 

İpek çekiminin modern otomatik makinelerle yapılması, 

hatasız ve çekime uygun kozaların işlenmesini gerek-

tirmektedir. Filamentin kopmadan ve özelliğini kaybet-

meden kozadan çekilebilmesi, filamentin tabakalar ha-

linde bir arada tutan yapışkan maddesi serisinin sıcak 

suda yumuşatılması, diğer bir ifade ile kozanın pişiril-

mesi ile mümkün olmaktadır. Pişirme işlemi, tel sepet-

lerdeki kozanın 45 °C→10 °C→60 °C’deki sıcak su, 

buhar veya kuru hava bulunan pişirme makinesindeki 

bölmelerden geçmesi suretiyle otomatik olarak yapıl-

maktadır. Pişirilmiş kozanın ipek çekimi için hazır hale 

gelmektedir [36].

Ham haldeki ipek lifi çok ince olduğundan, özel ku-

maş yapıları dışında büküm verilmeden dokunabilme-

si mümkün olamamaktadır. Bu nedenle birkaç lifin bir 

araya getirilerek bükülmesi ve dokuma ya da örme iş-

lemine dayanıklı iplik haline getirilmesi gerekmektedir 

[2]. 

Birkaç farklı büküm miktarı kullanılarak büküm verme 

işleminin yapılması mümkün olabilmektedir. En yaygın 

kullanılan büküm tipleri; birkaç tek lifin bir araya getirile-

rek 100-150 T/m ile bükümünden oluşmaktadır. İkinci 

grup, her biri S büküm ile bükülmüş iki ya da daha fazla 

ipliğin birleştirilip Z büküm ile bükülmesinden meyda-

na gelmektedir. Üçüncü grup ise her biri 2000-3500 

T/m ile bükülmüş lifl erin bir araya getirilmesi ile oluşan 

krep iplikleridir.  Bükülmüş iplikler dokuma esnasında 

sürtünmenin azaltılması amacıyla mineral esaslı bir 

yağlayıcılar kullanılarak yağlanmakta, haşıllanmakta ve 

dokuma işlemine geçilmektedir [14]. 

SONUÇ

Özel hayvansal lifl er, doğal malzeme olmaları, farklı tu-

tum ve konfor özelliklerine sahip tekstil ürünlerinin üre-

tilmesine olanak sağlamaları ve sürdürülebilir, ekolojik 

ürünlerin üretimine olanak sağlamaları nedeniyle, yük-

sek fiyatlarına rağmen, üretimleri ve kullanımları giderek 

yaygınlaşan bir üretim alanı haline gelmektedir.  

Kaşmir, alpaka, tiftik gibi oldukça düşük lif-lif tutuculu-

ğuna sahip olan özel hayvansal lifl er, yüzey özelliklerin-

deki farklılıklar nedeniyle iplik üretme işlemleri sırasında 

çeşitli problemlere neden olmakta ve bu lifl erin işlen-

mesi özel bilgi gerektirmektedir. Bu makalede, bazı 

özel hayvansal lifl erin iplik haline getirilmesi sırasında 

kullanılan yöntemler ve özel uygulamalarla, bu konu-

da yapılmış çeşitli araştırmaların sonuçları verilerek, bu 

konuda yapılacak yeni araştırmalara ve üreticilere ışık 

tutulmaya çalışılmıştır. 
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2010 yılında dünyada ABD’de Mortgage krizi olarak 

başlayan ekonomik buhran dünya ve AB’nin ekono-

mik durumunu 2011 yılından itibaren daha fazla riskli 

ve dengesiz bir hale getirmiştir. Kriz 2011 yılında AB’yi 

etkisi altına almıştır. 2012 yılında derinleşen kriz AB’de 

ekonomik durgunluk ve ülke ifl aslarına dönüşmüştür. 

Krizin önlenmesi için oluşturulan kurtama paketleri tah-

minlerin çok ötesine taşmış, ard arda açılan kurtarma 

paketleriyle bir yandan Yunanistan’ın ifl ası önlenirken 

diğer yandan Euro-zone denilen ekonomik bütünlü-

ğün dağılması önlenmeye çalışılmıştır. Kısmen başarı 

sağlanan bu mali operasyonun bedeli ise ekonomik 

durgunluk, üretim düşüklüğü, bankacılıkta geri dönme-

yen büyük kredi stokları ve yüksek enfl asyon şeklinde 

ödenmektedir. 

Buna rağmen Yunanistan’ın dışındaki 7 ülkede de ha-

len ciddi ifl as riski sürmektedir. 2011 yılında ortaya çı-

kan krizde en önemli kaybı görünürde çok güçlü olma-

sına karşılık AB Bankacılık sistemi yaşamıştır.

AB’deki krizin bu kadar dramatikleşmesinin önemli ne-

denleri arasında;

• Üretim seviyesinin çok düşük olması,

• Kamu harcamalarının azaltılamaması,

• Bankacılık sisteminin zafiyeti,

• Artan ithalat kaynaklı Haksız Rekabeti önleyerek 

iç üretim seviyesini koruyabilmek için başvurma-

sı gereken ticaret savunma mekanizmaları, üyeler 

arasındaki çekişmeler, AB Komisyonun hantal ve 

çözümsüzlük üzerine kurulu yapısı nedeniyle za-

manında devreye alamaması gösteril-

mektedir. 

Krizin sonuçları ve 2012’ye yansımaları 

arasında; 

• Ekonomik krizin bedelinin AB’ye mali-

yetinin çok ağır olması nedeniyle AB’nin 

uzunca bir süre kriz öncesi Gayri Safi 

Mali Hasıla seviyesine gelemeyeceği, 

• 2012’de ise ekonomik büyümenin 

sadece sınırlı birkaç ülkede ve çok kü-

çük seviyelerde gerçekleşmesi, buna 

karşılık AB’nin diğer ülkelerinde ise ciddi 

sosyal ve mali zorluklar ile politik riskle-

rin devam edeceği,

• Dünyadaki ekonomik istikrarsızlıktan 

2012 yılında Kuzey ve G. Amerika ile 

bazı Uzak Doğu ülkelerinin ve AB’deki 5 

ülkenin (Almanya, Hollanda, Avusturya, 

Finlandiya, Lüksemburg) en az etkilene-

ceği, bunun dışında kalan ülkelerin ise 

ciddi kırılganlık taşıyacağı, 

• 2012 yılında dünya ekonomisinin çok hafif bir dü-

zelme (% 3,3) belirtisi vermesinin büyümenin en 

önemli dinamiklerinin ise Asya ve Kuzey Amerika 

ülkelerince sağlanacağı 27 üyeli AB ülkelerinden 

sadece Almanya, Hollanda, Avusturya, Finlandiya 

ve Lüksemburg’un hafif büyüme göstereceği, Yu-

nanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya, Belçi-

ka, Fransa’nın halen yüksek risk taşıyacağı,

• Krizin AB tarafından 5-10 yıllık dönemde ancak 

kontrol altına alınabileceği, 

• Türkiye’nin krizi gayet iyi yönettiği, Türkiye’nin en 

önemli avantajının AB tam üyesi olmaması, ürete-

biliyor olması ve kısa sürede etkin önlemler alabi-

liyor olması, 2012’de de aynı başarıyı sürdürebi-

leceği

İfade edilmektedir.

AB’de ekonomi çevrelerince alınan ve alınacak ted-

birlere güven duyulmaması nedeniyle krizin etkilerinin 

2012 yılında azalması beklenmemektedir.

2011 yılında dünyada lif üretimi ve tüketimi yükselmek-

tedir. AB’nin üretim ve tüketim seviyeleri ise düşmek-

tedir.

2011 yılında dünya lif (Sentetik+Doğal lifl er) talebinin 

51 milyon ton, dünya doğal lif talebinin de 30 milyon 

ton olduğu, bunun da 2010 yılına göre % 1 daha fazla 

talep artışı olduğu belirtilmektedir. 
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2011 yılında 81 k. ton olarak gerçekleşen dünya lif (fi-

ber)  üretiminin  % 58’i sentetik, % 36’sı selülozik, %6’sı 

ise doğal lifl erden oluşmaktadır.

2011 yılında dünyada 17,6 milyon ton civarındaki pol-

yester elyaf üretimine karşılık 29 milyon civarında iplik 

üretimi gerçekleşmiştir. 

Dünya Pamuk üretim ve tüketimi ile ilgili veriler aşağı-

daki gibidir. 

Milyon Ton 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Tüketim 25,2 24,1 24,6 25,3

Üretim 22,0 24,5 27,1 28,0

Dönem 

Sonu Stok
8,5 8,9 11,3 14,0

Dünyada P.P.  talebi/ tüketim  % 5,4 seviyesinde artma-

sına rağmen halen 2007’deki seviyelere ulaşamamıştır. 

Tüketim artmasına rağmen ham madde üretiminin te-

melini oluşturan ‘’cracker‘’ kapasitesinde artış bulun-

mamaktadır. AB iç tüketim seviyesi çok düştüğü için 

AB’nin P.P.   ihraç eden konuma yükselmiştir. AB’de 

fiyat seviyeleri dünya ortalamasının altına düşmüştür. 

AB’nin P.P.  pazarı ilginç gelişmeler göstermektedir. 

AB’de 2011 yılında 9.250 k. ton polipropilen polimeri 

tüketiminin gerçekleştiği, bunun  4.525 k. ton moul-

ded ürünleri, 1.825 k. ton P.P.film, 2.235 k.ton tekstil 

ürünleri ve 865 k.ton  da  termo form  ürünleri olarak 

bölünmüştür.

Türkiye 2011 yılında 1.105 k.ton P.P. tüketmiştir. Bunun 

40 k.ton’luk kısmı P.P. elyaf, 200 k.ton’luk kısmı mül-

ti fl aman, 85 k.ton’luk kısmı spunbond, 406 kton’luk 

kısmı filimdir.  2012 yılında üretim ve tüketimin artacağı 

hesaplanmakla birlikte ham madde fiyatlarındaki aşırı 

istikrarsızlık tüm üreticileri endişelendirmektedir.

2010 yılında dünyada 9.061 kton’luk nonwoven üre-

tilirken bunun 1.795 kton’luk kısmı AB’de üretilmiştir. 

Üretilen non woven’in % 35’i hijyen alanında tüketil-

miştir. Önümüzdeki yıllarda polyolefin esaslı non-woven 

üretim ve tüketiminin artması beklenmektedir. 

Avrupa Tekstil ve Sentetik Sektöründe 2011 yılının son 

çeyreğinde başlayan talep ve üretim düşüşü 2012’nin 

ilk çeyreğinde sürmüştür. Ham madde fiyatlarındaki is-

tikrarsızlık da durumu daha da zorlaştırmıştır.

Diğer yandan Çin’de üretim maliyetleri sürekli olarak 

yükselmektedir. Bu da AB’nin lehine bazı değişiklik-

ler getirecektir. Uzun dönemde iç talepte çok hafif bir 

olumlu gelişim beklenmektedir. Bu tabloda sadece 

Türkiye verileri olumludur.

A.B.Tekstil üretimi bir önceki yıla göre % 2,7 düş-

müştür. 2012’de de bunun sürmesi beklenmektedir. 

2012’de sadece bazı Doğu Avrupa ülkeleri (% 1,5) ile 

Türkiye’deki (% 1) tekstil üretiminde artış beklenmek-

tedir. 

AB’nin tekstil ithalatı ise 4,373.000 ton’dan 4.927.000 

ton’a gerilemiştir. İthalatın yapıldığı ülkelerden sadece 

Çin’den yapılan ithalat çok küçük artmış, diğer tüm ül-

kelerden yapılan ithalat gerilemiştir.

AB’nin tekstil ihracatı ise 1.758.000 ton’dan 1.805.000 

ton’a yükselmiştir. Türkiye’ye ihracat düşerken Asya’ya 

ihracat % 5 artmıştır.

AB’nin Hazır Giyim ve Konfeksiyon üretimi de 

2011 yılında bir önceki yıla göre % 6,5 azalarak 

4.318.000 ton’a gerilemiştir. İthalat da  % 1,1 azalmış-

tır. Çin ve Hindistan’dan ithalat azalmıştır. AB’nin ihra-

catı ise 315.000 ton’dan 348.000 ton’a yükselmiştir.

Sentetik iplik ve elyaf açısından trendler aşağı-

daki gibidir.

AB sentetik iplik ve elyaf tüketimi 2011 yılında 3.218,700 

ton olarak gerçekleşmiştir. Bu oran bir önceki yıla göre 

% 3,8 artmıştır. 2012 için 3,218.000 ve 2013 için ise 

3,223.000 ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Türkiye’nin iç tüketiminin ise 2012 için 1.382,100 ton, 

2013 için ise 1.430,900 ton olarak gelişeceği hesap-

lanmaktadır.

Sentetik sektörünün ürün bazında yıllık tüketim verileri 

aşağıdaki gibidir.

YIL

                                     DÜNYA LİF ÜRETİMİ

TOPLAM TOPLAMDOĞAL LİFLER   SENTETİK LİFLER SELÜLOZİK LİFLER

PAMUK YÜN TOPLAM İPLİK    ELYAF TOPLAM İPLİK ELYAF TOPLAM

2007 26.150 1.221 27.371 26.294 16.596 42.890 447 3.070 3.517 46.407 73.778

2008 23.300 1.191 24.491 25.576 15.822 41.398 409 2.822 3.231 44.629 69.120

2009 23.400 1.100 24.500 24.426 15.912 40.338 351 3.449 3.800 44,100 70.500

2010 24.800 1.050 25.850 29.500 16.800 46.300 357 3.643 4.000 53.600 80.800

2011 28.035 1.125 29.160 29.380 17.600 46.980 360 4.280 4.640 51.620 81.000
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  (2011)A.B. (2012-T) A.B. (2013-T) A.B.

Polyester Tekstil İpliği 828,500 821,500 863,000

Polyester Endüstriyel İplik 293,100 307,800 319,500

Polyester Elyaf 1.131,300 1.121,700 1.161,700

Polyamid Elyaf 54,500 55,500 55,700

Polyamid Endüstriyel İplik 139,000 141,700 144,800

Viskoz Elyaf 400,400 399,300 406,600

Akrilik Elyaf 371,900 375,900 374,800

Toplam(Ton) 3.218,700 3.223,400 3.326,100

2012 için AB’de zayıf talep sektörü etkilemeye devam 

edecektir. AB’nin çevre maliyetleri üretimin üzerinde 

olumsuz tesir yaratmaya devam edecektir.

ABD sentetik iplik ve elyaf üretimi 2.653.000 ton’a ge-

rilemiştir. İç satışlarda da 2011’de % 14 düşme görül-

müştür. İthalat azalmasına karşılık ihracatta artış görül-

mektedir. 

AB tekstilinin geleceği ile ilgili farklı görüşler vardır. 

AB’de kurulu 146.000 tekstil işletmesinde 1.833.865 

kişi çalışmakta olup,179 Milyar Euro cirosu bulunmak-

tadır. 2011 yılında 38,7 milyar Euro ihracat yapılmıştır. 

Gelecekte AB tekstilinin daha iyi duruma gelebilmesi 

için yenilik ve katma değeri yüksek ürünlerin daha faz-

la ve daha çok üretilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. 

Diğer yandan gelecek ile ilgili tekstil alanları arasında 

Sağlık, Ulaşım, Enerji, Yiyecek, Moda, Mimari gibi alan-

lar önerilmektedir.

Türkiye’nin Lif Görünümü (Doğal + Sentetik)

1- Türkiye’nin Doğal Lif Görünümü

Türkiye’nin doğal lif görünümüne baktığımız zaman 

özellikle pamukta net ithalatçı olduğu görülmektedir. 

Türkiye ihtiyacı olan pamuğun 3/2’sini ithal etmektedir. 

Hatalı tarımsal destekleme politikaları sonucunda Tür-

kiye 850000 ton/yıl pamuk üretimi 380.000 ton/yıl’a 

gerilemiş, alınan tedbirlerle 2011 yılında 750.000 ton/

yıl’a yükselmiştir. Dünyadaki spekülatif oyunlar nede-

niyle bu sene ülkemizdeki pamuk üretiminin yeniden 

gerilemesi beklenmektedir.

Türkiye’nin Pamuk Üretim-Tüketim-İhracat İthalat 

Dengesi (000 ton)

YIL Üretim Tüketim İthalat İhracat

2006/07 849 1.589 877 66

2007/08 675 1.350 711 81

2008/09 457 1.110 636 30

2009/10 380 1.219 779 23

2010/11 488 1.300 850 20

2011/12 750 1.150 729  

2012/13 552 1.200 750  

1- Türkiye’nin Sentetik Lif Görünümü;

     Türk Sentetik Ham Madde Durumu

Türkiye’nin sentetik ham madde ihtiyacının çok önemli 

kısmı ithal ile karşılanırken yaklaşık iç tüketimin ancak 

% 15-20’lik kısmı yerli üretim ile karşılanmaktadır.

  Türkiye Ham Madde  Görünümü

  2007 2008 2009 2010 2011

Kapasite          

Akrilonitril 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Kaprolaktam 0 0 0 0 0

DMT 0 0 0 0 0

PTA 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

MEG 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000

Üretim          

Akrilonitril 91.538 90.367 93.552 94.045 98.072

Kaprolaktam 0 0 0    

DMT 0 0 0    

PTA 46.631 42.303 60.207 73.668 60.269

MEG 40.675 45.934 27.680 78.653 84.195

İthalat          

Akrilonitril(*) 181.524 155.953 17.491 0 0

Kaprolaktam 2.580 7.388 1.368 7.388 1.374

DMT   61 1.800 61 6

PTA 228.608 165.606 171.142 161.229 192.561

MEG 179.073 153.594 148.451 149.113 161.052

İhracat          

Akrilonitril(*) 3.062 11.341 3.556 11.341 7.136

Kaprolaktam   100 27.200 109 94

DMT   16.500 4.041 16.530 18.719

PTA 4.239 7.900 23.068 7.907 11.499

MEG 5.748 26.529 9.688 27.692 24.965

Sektörün kapasite artışı polyester elyaf ve polypropilen 

iplik ve elyaf alanlarında ortaya çıkmakla birlikte üretim 

tüm sentetik iplik ve elyaf ürün gruplarında yükselmiştir. 
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Bu yükselişin istikrarsız ham madde ve eko-

nomik kriz nedeniyle 2012’de yavaşlayacağı 

beklenmektedir.

Ancak ithalatın üretime nazaran çok daha 

hızlı arttığı görülmektedir. Bunun en önemli 

nedeni ekonomik kriz nedeniyle piyasaların 

daralması üzerine özellikle Uzak Doğu men-

şeli ürünlerde yüksek damping yapılmasıdır. 

Buna paralel Türkiye’nin sentetik iplik ve elyaf 

ihracatı da düşme eğilimindedir.

Değerlendirme ve Sonuç

Ülkeler, kalkınmalarının sağlanması ve sürdü-

rülmesini sanayileşme ile sağlayabilecekleri 

gerçeği ışığında Türk sentetik sektörünün it-

hal ikamesi şeklindeki başlangıç günlerinden 

kısa süre sonra dünyanın en büyük üretici 

ve ihracatçıları arasına girebilmesi tesadüf 

değildir. Sektörü bu seviyeye taşıyan başlıca 

özellikleri:

1) Sektörün üretim becerisi ve modern üretim 

yapabilmesi,

2) Gelişmiş altyapı,  

3) Coğrafi avantajlarını iyi kullanmasıdır.

Bu özellikleri nedeniyle sektör pek çok kriz-

den olduğu gibi 2011 yılındaki ekonomik 

krizden süratle çıkmayı becerebilmiş, devletin 

hiçbir yardım ve teşviki olmaksızın pazardaki 

hakim rolünü sürdürebilmiştir.

2011 yılında sektör ham madde fiyat istik-

rarsızlıklarından başlayan pek çok iç ve dış 

sorunla mücadele ederek üretim ve iç pazar 

yapısını muhafaza etmeye çalışmıştır.

Tekstilin geleceği ile ilgili olarak ülke gerçekle-

ri göz önüne alınmaksızın söylenen sözler, hiç 

kuşkusuz ki sektöre zarar vermektedir. Aslın-

da bu sözleri söyleyenlerin tekstilin bitirilmesi 

sonucunda ülkemizin genç nüfusunun nasıl 

istihdam edileceğine dair de somut görüşle-

rini açıklaması beklenirdi.

Oysa dünyadaki pek çok gelişmiş ve geliş-

mekte olan ülke bu sektörü bir şekilde mu-

hafaza edebilmek için uluslararası anlaşmalar 

da dahil olmak üzere kural ve kaideleri ihlal 

etmekten çekinmemektedirler. Bu amaç-

la yasaklı yatırım teşviklerinin verilmesinden 

dampingli ihracatın devlet eliyle teşvikine ka-

Türk Sentetik Sektör Görünümü

KAPASİTE(ton) 2008 2009 2010 2011(*)

Polyester İplik 453.000 453.000 453000 453.000

Polyester Endüstriyel İplik 21.000 21.000 21000 21.000

Polyester Elyaf 185.000 185.000 235000 235.000

Polyamid İplik 39.000 34.000 34000 40.000

PolyamidEndüstriyel  İplik 40.000 40.000 40.000 40.000

Polyamid Elyaf 3.600 3.600 3600 3.600

Akrilik Elyaf 295.000 308.000 308000 308.000

Polypropilen İplik 260.000 260.000 263000 270.000

Polypropilen Elyaf 50.000 51.000 51000 60.000

Viskoz 0 0 0 0

Asetat 0 0 0 0

TOPLAM 1.346.600 1.355.600 1.408.600 1.430.600

ÜRETİM 2008 2009 2010 2011

Polyester İplik 165.000 143.000 170.000 178.447

Polyester Endüstriyel İplik 19.000 12.500 21.000 21.242

Polyester Elyaf 109.000 85.000 182.000 188.983

Polyamid İplik 11.000 9.000 15.000 23000

PolyamidEndüstriyel  İplik 40.000 27.750 35.000 39.000

Polyamid Elyaf 600 600 600 600

Akrilik Elyaf 240.000 260.000 266.000 284.000

Polypropilen İplik 198.000 200.000 203.000 220.000

Polypropilen Elyaf 45.000 47.000 51.000 58.000

Viskoz 0 0 0 0

Asetat 0 0 0 0

TOPLAM 827.600 784.850 943.000 1013272

İTHALAT 2008 2009 2010 2.011

Polyester İplik 114.257 102.531 137.003 167.632

Polyester Endüstriyel İplik 9.533 7.803 11.830 18.462

Polyester Elyaf 56.600 62.149 76.993 93.610

Polyamid İplik 27.400 27.275 29.383 25.043

PolyamidEndüstriyel  İplik 2.024 2.271 2.705 4.392

Polyamid Elyaf 6.275 5.341 6.502 3.145

Akrilik Elyaf 93.600 81.211 81.319 71.822

Polypropilen İplik 1.250 1.188 2.361 2.144

Polypropilen Elyaf 3.600 2.993 3.416 3.198

TOPLAM 314.539 290.491 351.512 389.442

İHRACAT(ton) 2008 2009 2010 2.011

Polyester İplik (*) 12.162 8.251 9.468 9.315

Polyester Endüstriyel İplik 1.010 1.546 2.610 1.727

Polyester Elyaf 39.650 26.944 37.236 32.606

Polyamid İplik 4.200 3.044 1.745 2.378

PolyamidEndüstriyel  İplik 20.347 17.669 21.824 18.865

Polyamid Elyaf 58 156 144 72

Akrilik Elyaf 0 0 0 0

Polypropilen İplik 58.000 63.595 88.397 90.727

Polypropilen Elyaf 147 61 138 58

TOPLAM 135.574 121.266 161.562 155.748
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dar çok çeşitli mekanizmaları çalıştırmaktadırlar.

Ülkemiz sentetik sektörünün en önemli ham maddele-

rinin üretimi halen çok yetersizdir. Miktar yetersizliğinin 

yanı sıra hatalı fiyat politikaları sonucu dünya fiyatlarının 

çok üzerinde satılmaya çalışılması nedeniyle de talep 

yetersizliğine bağlı olarak yurt içi üretim seviyeleri düş-

mekte, bu arada sektörün süratle artan ham madde 

ihtiyacı ise üçüncü ülkelerden ithalat yoluyla karşılan-

maya çalışılmaktadır. Bunun yarattığı döviz kaybı ise bir 

başka dikkat çekici husustur.

Sektörün en önemli sorunlarından biri dahilde işleme 

rejimi kapsamında getirilen iplik ve elyafın kontrol edile-

memesidir. Tekstil sanayi, yaptığı ihracatın bir kısmında 

kullandığı iplik ve elyafı dahilde işleme rejimi kapsamın-

da ucuza ithal etme hakkına sahiptir. Ancak bu durum 

zaman zaman kontrolden çıkarak ucuz maliyetli ürün-

ler iç piyasaya verilmektedir. Bu da Tekstil Sektörüne 

ham madde üreten sentetik iplik ve elyaf üreticilerini 

haksız bir rekabetle karşı karşıya getirmektedir. Bunun 

önlenmesi için Devletin (İhracat Genel Müdürlüğü) aldı-

ğı bazı önlemler vardır. Ancak başarı son derece sınırlı 

kalmıştır.  

Türk Sentetik Sektöründe 2011 yılında yeni yatırım, 

sadece polyester elyaf ve polypropilen iplik ve elyaf 

alanında yapılmıştır. Sentetik Kanunu nedeniyle sente-

tik yatırımlarının teşvik kapsamı dışında bırakıldığı göz 

önüne alınırsa teknik tekstiller alanında ihtiyaç duyulan 

iplik ve elyafın tedarikinde dışa bağımlılık ortadadır. 

Ayrıca son çıkarılan Teşvik Kararnamesi kendisinden 

beklenen yeni yatırımların teşviki amacına hizmet et-

memektedir. Adana, G. Antep, K. Maraş, Bursa, Yalo-

va gibi tekstilin kümelendiği şehirlerin yakınlarında yer 

alan başka şehirlerin teşvik kapsamına alınması, atıl ya-

tırımlara ve kaynak israfına yol açarken mevcut kapa-

sitelerin de kullanılamaması sonucunu doğurmaktadır. 

Sektörde yeni yatırımdan ziyade atıl kapasitelerin dev-

ralınmak suretiyle yeniden ekonomiye kazandırılmasına 

yönelik yatırımlar yer almaktadır.

Sektör 2011 yılında, Global Ekonomik Krizin ağır etki-

lerinden az etkilenmeye çalışmış ve bunu başarmıştır. 

Sentetik Sektörünün yükselmeye başlayan kapasite 

kullanımı oranları 2012 yılında 2007’deki üretim sevi-

yelerini yakalayacağı hususunda umut vermektedir.   

Sektörde 2012 yılında, haksız ithalatın önlenmesi ve 

D.İ.R. Rejiminin islahı konularında  “ihtiyatlı bir iyimser-

lik” hakimdir.

Sektörün geleceği için;

a) Haksız İthalatın önlenmesi için kapsamlı önlemler 

alınması,

b) Dahilde işleme rejimi (D.İ.R.)’nin yarattığı suistimalle-

rin önlenmesi için kalıcı ve etkili önlemler alınması, 

c) Sentetik iplik ithalatının mutlaka ve sadece ihtisas 

gümrüklerinden yapılması,  

d) Sentetik Kanunu Sektörün başta teknik tekstiller 

olmak üzere yeni ham madde üretim yatırımlarını kı-

sıtlamaktadır. Bu nedenle Sentetik Kanunu’nu devre 

dışı bırakacak önlemlerin geliştirilmesi gerektiği düşü-

nülmektedir.
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Çevremizde çok sayıda bilgi var. İnternetin ve dolayısı 

ile dijital yaşam tarzının gelişmesiyle birlikte bilgi, daha 

hızlı ve daha rahat bir şekilde ulaşılabilir hale geldi. 

Avantajlı bir durum olarak kaliteli bilginin yanı sıra de-

zavantajlı bir durum olarak kalitesiz bilgi sayısı da arttı. 

Bu yeni durum “bilgiye ulaşmanın” değil, “bilgiyi yönet-

menin” ön plana çıktığını gösteriyor. 

Bilgi yönetim süreci nedir? 

Bilgi yönetim sürecini, verinin derleneceği ortamların 

saptanması, bu ortamların hazırlanması, verinin bu 

ortamlardan toplanarak teknolojik ortamlara, buralar-

da belli algoritmalarla işlenmesi - değerlendirilmesi ve 

ortaya karar alma sürecinde kullanılan bilginin çıkması 

şeklinde özetlemekte fayda var. 

Benzer bir bakış açısıyla, bankaya ait bir ATM maki-

nesinin sokağın köşesine kurulma kararından, aynı 

ATM’i kullanan banka müşterisine sunulan kredi teklifi-

nin kabul edilmesine kadar yürütülmüş olan sürece de 

başarılı bir bilgi yönetim süreci diyebiliriz. Bu süreçte 

bilgi toplama (ve hizmet sunma) platformunun (ATM) 

kurulacağı lokasyon doğru saptanmış, sistem çalışır 

halde tutulmuş, bu sistem aracılığı ile iletişime geçilen 

müşteriye (hesap hareketleri izlenmiş ve krediye ihti-

yacı olduğu varsayımı geliştirilerek) kredi teklifi sunul-

muş ve kabul ettirilmiştir. Doğru ortamlar, doğru veriler, 

doğru karar verme algoritmaları, zamanında hareket 

ve başarı… 

Peki bilgiyi yönetme sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? 

Bu sorunun yanıtını da genel olarak vermeye çalışalım:

- Bilgiyi toplamak için gereken masrafl ardan kaçın-

mayın. Bugünkü rekabetin tanımı, küçük bir bilgi 

kırıntısını bile kimse görmeden keşfetmek ve kim-

se bilmeden işlemektir. Aynı değeri rakipleriniz de 

anladığı zaman, çok geç kalmışsınız demektir. 

Bu nedenle güncel teknolojiyi takip edip, uzman 

desteğini de alarak, ancak bilgi sistemlerinin işle-

yiş dinamiğini kesinlikle anlayarak hareket edin. 

- Her şey teknoloji olmayabiliyor. Mevcut iş zekâsı 

sistemleri, henüz insan beyninin yerine geçmiş 

değil. Sektörel detaylarda taleplerinize yanıt vere-

meyen standard sistemler yerine, programlana-

bilir ve esnek bilgi sistemleri geliştirin. Standard 

sistemler oluşturmanın avantajı endüstriyel ope-

rasyonun hızlı yürümesidir, ancak standard ol-

mayan kuruma özgü sistemlerin avantajı ise kim-

senin bilmediği stratejik rekabet parametrelerine 

sahip olmaktır.  

- Bilgi yönetimi, kurum dışında olduğu kadar kurum 

içinde de hassas bir odak noktası olabilir. Bilgiye 

sahip olan ve paylaşmak istemeyen yönetici ve 

çalışanlara hazır olun. Kurum içi organizasyon ve 

hiyerarşiyi, kurumsal bilgi yönetimiyle ilişkilendire-

rek oluşturun. Tedarikçi ve stratejik ortaklarla da 

aynı sorunları yaşayabileceğinizi düşünerek pay-

daş yönetiminde de aynı noktalara dikkat edin. 

- Şirket içi iş süreçleri ve bilgi süreçlerini (bilgi hari-

taları-bilgi depoları) detaylı bir şekilde tanımlayın. 

Bu ortamı iş akış ve doküman yönetim sistem-

leriyle pekiştirin. Süreç kontrolünde  otomasyona 

geçtikçe kontrolünüz artacaktır. Yine de yeterli 

olduğunuzu düşünmeyin, sürekli gelişim (kaizen) 

sistemlerini kullanarak bilgi yönetim süreçlerinizi 

belli periyodlarla kontrol edin ve geliştirin. 

Bilgiyi Yönetmek

Memet ÖZKAN

Yönetim Danışmanı 

bilgi@danismend.com
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Tekstil Atıklarının Değerlendirilmesi

TE
KS

Tİ
L 

A
TI

KL
A

RI



95 TEMMUZ 2012

Doç. Dr. Ömer Berk BERKALP 

İstanbul Teknik Üniversitesi,

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Son yarım yüzyıla yakın zaman içinde dünyada atık konusun-

daki yaklaşımlar dramatik şekilde değişmiştir. 1960’lı yıllara 

kadar sadece hijyenik bir aktivite olarak görülen atık işleme 

işinde, çöpler sadece şehirlerden uzaklaştırılmakta ve dola-

yısıyla hastalıkların önlenmesine çalışılmaktaydı. 1970’lerden 

sonra ise dünyanın birçok yerinde -bilhassa Avrupa Birliği 

(AB), Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da- atık yönetimi 

kavramı ortaya çıkmış ve bu konuda büyük bir ilerleme görül-

müştür. Başlarda atık toplama alanlarındaki çevresel sorunlar 

için teknolojiler geliştirilmiş ve buna paralel olarak bu bölge-

lerde oluşan gazların temizlenmesi için özel gaz temizleme 

cihazları atık alanlarına monte edilmiştir. İlerleyen zamanlarda 

ise önce cam ve plastik gibi özel bazı malzemeleri geri dönüş-

türme stratejeleri ortaya çıkmıştır. Bugün ise gelişmiş ve geliş-

mekte olan ülkelerde atık malzeme artık (ikincil) ham madde 

olarak görülmekte ve çağdaş atık yönetimi anlayışında ise “sı-

fır atık” hedefi benimsenmektedir. Tekstil (elyaf ve lif barındıran 

ürünlerin)  atık malzemelerinin değerlendirilmesinde de aynı 

eğilim görülmekte ve bu konuda sürekliliğin sağlanmasına ça-

lışılmaktadır. Lif üretiminin ve tekstil işlemlerinin son derece 

gelişmiş olması ve bu işlerde çok büyük miktarlarda enerjinin 
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kullanılması, tekstil malzemelerinin tekrar kullanımının 

ve geri dönüşümünün - sadece ekolojik sebeplerden 

değil ekonomik sebeplerden dolayı – yapılması gerekli-

liği gözler önüne sermektedir. 

AB ile gümrük birliği dikkate alınarak 1994 ve 1995 yıl-

larında yapılan ilave yatırımlarla birlikte Türkiye’de tekstil 

konusunda önemli miktarlarda üretim kapasitesi oluş-

muştur. Hazır giyim üreticileri ağırlıklı olarak Marmara 

ve Ege bölgesinde, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çorlu, 

İzmir ve Gaziantep gibi şehirlerde yerleşiktir. Tekstil ve 

ham maddeleri üretim tesisleri ise ağırlıklı olarak İstan-

bul, İzmir, Denizli, Bursa, Kahramanmaraş ve Gazian-

tep gibi illerde konuşlanmaktadır. Türkiye’de 50,000’e 

yakın irili-ufaklı tekstil firması ve 2 milyon civarında işçiyi 

istihdam ettiği bilinmektedir. Son dünya ekonomik kri-

zinden sonra tekstil sektörü batı pazarlarına yakınlığının 

avantajını kullanarak küçük parti üretimine ağırlık vere-

rek Uzak Doğuya kaptırdığı payını geri alma yönünde 

adımlar atmaya başlamıştır. Özellikle son zamanlarda 

tekstil sektöründe önemli bir canlanma görülmektedir. 

Tekstil sektörü, hem insan gücü kullanımı, hem de 

tüketim potansiyeli olarak dünyanın en büyük sektör-

lerinden birisidir. Tekstil ürünlerinin üretiminden kulla-

nımına ve geri kazanımına kadar geçen süreçte, geri 

kazanılabilir veya kazanılamayan birçok katı ve sıvı atık 

meydana gelmekte, çevreyle etkileşimi ortaya çıkmak-

tadır. Yıllardır, üretim sürecinde ortaya çıkan kimyasal 

atıkların ve atık suların arıtılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmasına karşın katı atıkların değerlendirilmesi ko-

nusundaki çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. 

Tekstil ürünlerinin ayrı toplanması ve uygun taşıma 

yöntemi ile ayrıştırma merkezlerine taşınması ve depo-

lanması uygulamalarının yanı sıra bu atıkların aynı veya 

farklı sektörlerde değerlendirilmesi çalışmaları son yıl-

larda hız kazanmıştır. 

Atık oranları kullanılan ham madde ve üretilen ürünün 

tipine bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak atık 

oranlarının % 5 ile % 20 arasında değiştiği söylenebilir. 

Bu atıklar doğal elyaf veya yapay veya sentetik elyaf 

içerikli olabilmektedir. Özellikle doğal tekstil kaynakla-

rının gittikçe azaldığı ve yapay/sentetik elyaf kaynaklı 

olanların da doğada yok olma sürelerinin uzunluğu göz 

önünde bulundurulduğunda tekstil atık yönetiminin 

önemi ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de oluşan endüstri-

yel tekstil atığı miktarının yaklaşık 600.000 ton/yıl oldu-

ğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın yaklaşık % 42’sinin 

geri kazanıldığı, % 58’inin ise değerlendirilemeyen kıs-

mı oluşturduğu öngörülmektedir. 

Gelişmiş Ülkelerde Tekstil Atık Yönetimi

Çağdaş tekstil atık yönetiminde iki kavram ön plana 

çıkmakta ve bu kavramlar üzerinden muhtemel geri 

dönüşüm sistemleri (Şekil 1) tartışılmaktadır: tekrar 

kullanım (reuse) ve geri dönüşüm (recycling). Teks-

til ürünlerinin çöpe atılmadan aynı maksatla bir daha 

kullanılmalarına tekrar kullanım denilmektedir. AB atık 

hiyerarşisinde tekrar kullanım, geri kullanım (iyileştirme/

recovery) ve geri dönüşümden daha olumlu bir seçe-

nek olarak tanımlanmıştır. 

Yıkama ve temizleme sonrasında konfeksiyon ürünleri-

nin ve tekstillerin birden fazla kullanımı gelişmiş ülkeler-

de çok daha olağan görülmektedir. Bu durumda tekrar 

kullanım, ürünü alan ilk kullanıcının bir başka kullanıcıya 

satması veya hibe etmesi olarak adlandırılabilir. Birçok 

endüstrileşmiş ülkede hazır giyim ve ev tekstilleri ürün-

leri tüketicilerden hibe olarak diğer atıklardan ayrı ola-

rak toplanmakta ve sınıfl ara ayrılarak tekrar kullanıma 

sokulmaktadır. Bu sistemde ayrıştırılan ürünler ise ikinci 

el kıyafet veya temizleme bezi olarak ikinci tüketicilere 

dağıtılmaktadır. Bu tarz bir değerlendirme işleminde 

herhangi ekstra enerji kullanımının, dolayısıyla enerji 

maliyetinin olmayışı da hem ekolojik hem de ekonomik 

anlamda çok önemlidir.

Geri dönüşümde ise tekstil malzemeleri tekrar işlene-

rek ham maddeye çevrilmekte ve akabinde elde edilen 

yeni ham madde ya doğrudan kullanılmakta veya bir 

diğer tekstil işlemi/lerine daha sokularak tekrar yeni 

bir ürüne dönüştürülmektedir (iplik-kumaş vb). Petrol 

kökenli tekstil ürünlerinin veya petrol kökenli polimer 

ürünlerin (genellikle şişeler) tekrar eritilerek lif olarak çe-

Tablo 1. Gelişmiş ülkelerde atık giysilerin ayrılma işlemi son-

rası akış diyagramı 

Kategori Kullanım
Oran 

(%)

Ekonomik 

Değer

Tekrar kullanım

Birinci kalite

İkinci el giysi 

dükkanlarında ikinci el 

giysilerin arzı

1-3 Mükemmel

Tekrar kullanım

İkinci kalite

İkinci el giysilerin 

bir kısmının gelişen 

veya gelişmekte olan 

ülkelere ihraç edilmesi

40-48 İyi

Parça halde 

tekrar kullanım
Temizlik bezleri olarak

29-38 Düşük

Geri dönüşüm Lif geri kullanım

Yakma Enerji geri kullanım
7-12 Kayıp

Toprağa gömme Hiç
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kilmeleri, doğal elyaf kökenli tekstil ürünlerinin taraklar-

da parçalanarak elyaf haline getirilmeleri bu sisteme bir 

örnek olarak verilebilir. Bu tarz işlemlerde geri dönüştü-

rülmüş ham madde özelliklerinin malzeme özelliklerinin 

saf polimer ürünlere göre daha düşük olacağı aşikar 

olmasına rağmen bu ürünler birçok farklı pazarlarda 

kullanılabilmektedir. Bu malzemeler daha sonra iplik ve 

kumaş yapımında kullanılarak pazara sunulmaktadır. 

Bazı karışık elyaftan mamul ürünlerde veya ipliğe dö-

nüştürülemeyecek kısalıkta elyaf halinde bulunan atık 

malzemeler ise farklı iş alanlarında dolgu malzemesi 

olarak kullanılmak üzere tekrar üretim sistemine geri 

döndürülmektedir.

Geri dönüştürülemeyen atıklar ise gömülmekte, yakıl-

makta veya kompost işlemine bırakılmaktadır.

Türkiye’de mevcut durum analizi

Elyaftan ipliğe, kumaştan hazır giyime her türlü tekstil 

imalatını yapabilen Türk tekstil endüstrisinde tekstil üre-

timinin doğası gereği her aşamada önemli oranlarda lif, 

iplik kumaş, konfeksiyon atığı, elyaf atığı, pamuk tozu, 

üstübü, kadife tozu vb. endüstriyel atık meydana gel-

mektedir. Tekstil fabrikalarında üretim sırasında özellik-

le lif oluşturma aşamasında yüksek miktarda atık lifl er 

oluşmaktadır. Bu lifl er makine sisteminin filtre torbala-

rında toplanmaktadır. Bu atık malzemenin bileşimi pa-

muk, polyester, polipropilen ve viskon gibi doğal veya 

yapay/sentetik lifl erden oluşmaktadır. Filtre torbaların-

da toplanan bu atıklar fabrikalardan uzaklaştırılarak be-

lediyenin karışık atık toplama sistemine verilmektedir. 

Bu tip elyaf toz miktarının yıllık yaklaşık 10.000-15.000 

ton civarında olacağı hesaplanmaktadır.

Daha çok tekstil ithalatçısı konumundaki gelişmiş ülke-

lerde ciddi bir tüketim kalemi olan tekstil malzemeleri-

nin kullanıldıktan sonra toplanması ve geri dönüşümü 

yapılmaktadır. Türkiye’de henüz bu şekilde evsel atıkla-

rın toplanması ve geri dönüşümü söz konusu değildir, 

ancak atık tekstil kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. 

Özellikle non-woven ve battaniye sektörlerinde geri 

dönüşümlü elyaf kullanımı yaygındır. 

Şekil 1. Tekstil atıkları değerlendirme işlemleri için muhtemel geri dönüşüm işlemleri
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Sanayi atığı veya evsel atık şeklinde geri dönüşümü 

mümkün olmayan veya güç olan bazı tekstil atıkları 

da mevcuttur. Bu tekstillerin, gördükleri kimyasal ter-

biye işlemleri sonucunda şifanöz tarafından açılmala-

rı mümkün olmamakta ve gömülerek veya yakılarak 

bertaraf edilmektedirler. Örneğin otomotiv ve ayakkabı 

sektörlerinde kullanılan bazı non-woven keçeler çok 

sert olmakta ve şifanözün tellerine zarar verdiğinden 

geri dönüştürülememektedir.

Endüstriyel tekstil atıkları bazı tekstil fabrikalarından 

düzensiz olarak ara toplayıcılar tarafından toplanarak 

tekstil geri dönüşümü yapan firmalara gönderilmekte-

dir. Ara toplayıcılar kayıtsız olarak faaliyet göstermekte 

ve topladıkları atık tür ve miktarlarına ait herhangi bir 

veri bulunmamaktadır.

Ara toplayıcılar tarafından toplanmayan endüstriyel 

tekstil atıkları ve evsel tekstil atıkları diğer evsel atıklarla 

karışık olarak belediye sisteminde toplanmakta ve dü-

zenli depolama alanlarında bertaraf edilmektedir. 

Türkiye’nin en önemli tekstil atık merkezinin Uşak oldu-

ğu görülmektedir. Uşak’taki atık dönüştürme sektörü, 

yurt içi ve yurt dışından tekstil atıklarını toplayarak yılda 

365 bin ton geri dönüştürülmüş pamuk üretmektedir. 

Türkiye genelinde 900 bin ton ham doğal pamuk üretil-

diği düşünülürse, geri dönüştürülen pamuğun miktarı-

nın önemi görülmüş olur. Uşak bu geri dönüşüm kapa-

sitesi ile dünyada altıncı sırada bulunmaktadır. Uşak’ta 

günlük 120 ton pet şişe kırılıp temizlenip elyafa döndü-

rülmekte, bunun yanında 700-900 ton tekstil artığı şifo-

nozlarda, garnetlerde açılıp elyafa dönüştürülmektedir. 

Bu ürünlerin bir kısmı ham madde olarak satılmakta, 

günlük yaklaşık 500 tonluk kısmı da iplik haline getirilip 

takribi 200 tonu battaniye, kalanı çorap, triko ve kumaş 

imalatında kullanılması için yurt içi ve yurt dışı tekstil 

işletmelerine gönderilmektedir. Uşak tekstil sektörü, 

geri dönüşümle Türkiye’nin pamuk, yün telefi ve pet 

şişe gibi çöplerini ekonomiye kazandırarak 450 milyon 

Dolar katma değer sağlamaktadır. 

Ülkemizde ise mevcut durumda 46 adet düzenli de-

polama tesisi bulunmakta olup bu sayının 2012 yılı so-

nuna kadar 104’e ulaşması hedefl enmektedir. Endüst-

ri firmaları tarafından çöpe atılan ve evlerden karışık 

atıklarla toplanan tekstil atıkları, atık karakterizasyon 

çalışmalarına göre toplam katı atık miktarının ağırlıkça 

% 3-5’ini oluşturmaktadır. Bu miktar Türkiye’de yıllık 

olarak yaklaşık 750 bin tondan fazla atık anlamına gel-

mektedir. Bu atıkların büyük kısmı düzenli depolama 

sahalarına gönderilerek nihai bertaraf edilmekte, geri 

kalan kısmı ise kompost tesisine gönderilmektedir. Dü-

zenli depolama sahalarında bertaraf edilen bu atıklar 

sahanın kullanım ömrü azaltmaktadır. Kompost tesis-

lerinde ise tekstil atıkları çöp içerindeki suyu emdiği için 

kokuya, bantlara dolaşarak sistemde bozulmalara ve 

işletme problemlerine sebep olmaktadır. Düzenli de-

polama tesisi bulunmayan bölgelerde ise tekstil atıkları 

vahşi depolama yöntemi ile bertaraf edilmekte ve ciddi 

çevresel risklere sebep olmaktadır.



99 TEMMUZ 2012

Sonuç:

“Sıfır atık / zero waste” kavramı 

tüm gelişmiş ülkelerde kullanılan 

en önemli anahtar kelime olmuş-

tur. Bu kavram, atık malzemenin 

tekrar kullanımı veya geri dö-

nüşümü anlamına gelip düzenli 

depolama, yakma ve kompost 

işleminden kaçınmayı da gerek-

mektedir. Son yıllarda birçok ge-

lişmiş ülke sıfır atığa doğru ulaş-

maya çalışmaktadır. Ancak hem 

ekonomik hem de teknik açıdan 

bakıldığında tekstil atıklarının % 

100’ünün geri kullanımının müm-

kün olmadığı da görülmektedir. 

Ülkemizdeki durum ise ne yazık 

ki vahimdir. Öncelikle katı atık 

yönetiminin halen yetersiz oldu-

ğu, bir an önce atık malzemele-

rin sınıfl andırılarak toplanmasının 

gerekliliği ve bu malzemelerin 

geri kazanıma sokulması esastır. 

AB ülkelerinde tekrar kullanım 

ve geri dönüşümün %90’lara vardığı bir ortamda ül-

kemizde bu rakamın tahminen % 30’larda olması ge-

leceğimiz açısından düşündürücüdür. Buna rağmen 

son yıllarda birçok şehirde atık toplama tekniklerinde 

bir iyileşmenin olduğu ve atık değerlendirme işlemle-

rinin giderek artması olumlu bir gelişmedir. TOBB’un 

düzenlediği kapasite raporlarında kullanılan PROD-

COM kodlama sistemine Tekstil Atıkları Geri Kazanı-

mı (38.32.39.00.02) kodunun henüz Haziran 2012’de 

yürürlüğe girecek olmasına karşın ülkemizde Tekstil 

Atıkları Geri Kazanım işlerinin arttığının sevindirici bir 

göstergesidir.  Türkiye’nin bir tekstil ülkesi olduğu dü-

şünülürse sadece tekstil ürünlerinin geri dönüşümüne 

değil, ayrıca tekstil kimyasalları ve tekstil atık sularının 

değerlendirilmesinin de ekolojik ve ekonomik anlamda 

çok büyük önem taşıdığı unutulmamalı ve bu konular-

da çok daha hızlı adımlarla, gerekli önlemlerin alınarak 

bu konudaki çalışmaların artırılması gerekmektedir.   
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Otomotiv Tekstillerinde Polyester Kullanımı 
ve  Pazardaki Değişimlerin
Tedarikçi Tekstil Firmalarına Etkileri
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Otomotiv endüstrisinde araç üreten global 

OEM’ler (Original Equipment manufacture) müş-

teri eğilimleri ve pazar araştırma verilerinden fay-

dalanarak yeni otomotiv projelerini şekillendir-

mekteler. Kuşkusuz teknik ve fiyat olarak birbirine 

son derece yakın farklı markalı otomobillerin pa-

zarda beğeni kazanması ve tercih edilmesi estetik 

görünüşü destekleyen iç  elemanlarının  yüksek 

uyumu ile sağlanabilmektedir. Dolayısıyla ilk ba-

kışta cazibe sağlayan koltuk yüzey kumaşları, 

kapı içi ve tavan kumaşları en etkin reklam araçları 

haline gelmiştir.

Otomotiv kumaş üreticisi firmaların ve onların 

müşterilerinin farklı, devamlı gelişen, değişen ku-

maş tip ve tasarım talepleri bitmek bilmeyen bir 

yarış halinde devam etmektedir. Ham madde ve 

çeşitliğin (iplik,renk, tekstür,  vs.) bilinmesinin yanı 

sıra güvenli, hızlı ve metodik bir organizasyonun 

tüm tedarik zinciri içerisinde kurulmuş olması 

esastır.  Bu ilk dizayn toplantısından kumaşın en-

düstriyel üretimi ve sonrasına kadar zamanla ya-

rışan bir süreçtir.

Murat GÜNAY 

Tekstil Mühendisi 

KORTEKS Otomotiv Tekstilleri Md. Yrd.



102

Otomotiv kumaş sektöründeki hızlı değişimler;  bir yan-

dan malzemelerin (tekstil)  kolay işlenebilmesi, geliştiri-

lebilmesi, yaygın bulunması yanı sıra üzerinde detayda 

modifikasyonlara imkân vermesini gerektirirken diğer 

yandan malzemenin tüm işlem aşamalarının dünyanın 

farklı noktalarında aynı standardlarla yönetilebilmesi-

ne de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada polyester ev 

tekstili ve giyimlik ürünlerdeki kullanımında olduğu gibi 

nylon, akrilik ve polyproplene göre otomotiv kullanı-

mında da üstünlük sağlamaktadır.  Polyester elyaf  ve 

iplik üretiminde dünyada yaygın olması, küçük lotlar-

dan büyük lotlara kadar istenen özelliklerde iplik temini 

sağlaması, polymer yapısının ortalama talep edilen ku-

maş özelliklerine cevap verebilmesi  nedenleriyle tercih 

edilmektedir. 

Özellikle tekstüre  (FT/Friksiyon tekstüre veya ATY/Air 

jet tekstüre) ve boya apre işlemlerine uygunluğu, dün-

yanın farklı noktalarındaki firmalarda hızlı adaptasyonu 

tedarik zinciri içerisinde polyesterin kullanımını geniş-

letmiştir.

Kumaş Onayına Değin AR-GE Süreci

AR-GE  dizayn sürecindeki kumaş için gerekli ipliğin  

fiziksel (iplik tipi, fiziksel değerleri...), kimyasal özellik-

leri (polymer özellikleri, yağ vs.) ve görünüm özellikleri 

(Renk ..) tespit edilir.

Müşterinin dizayn ve kabul çalışmalarında, numune ku-

maş üretiminde küçük miktarlı numune sağlanır. 

Dope dyed (eriyikten boyalı) iplik otomotiv kullanımı 

çevresel duyarlılık ve enerji açısından her geçen gün 

önemi artan bir uygulamadır. Firmalar büyük lot talep-

lerinin karşılanması, lotlar arası düşük renk farklılığı, 

ışık, sürtme süblümasyon haslık özelliklerindeki yük-

sek haslık ihtiyaçları için dope dyed boyalı ipliği tercih 

etmekteler. Dope dyed uygulamaları uzun süren renk 

tutturma ve numune üretim süreçleri gerekçesiyle ter-

Otomotiv kumaşlarında ham madde beklentileri aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır: 

Polyester Poliamid 6 ve 66 Polipropilen Akrilik 

UV dayanımı (% 50 Muk kaybı için 

gerekli süre ay cam ardı) 

25-35 4-10 20

Aşınma dayanımı Orta 

Nem alma özelliği (% Mois at % 65 

RH) 

0,4 4,0 0,0 2,0

Alkalilere dayanımı Orta İyi İyi Orta

Asitlere dayanımı İyi Orta İyi İyi -orta

Avantajları Yüksek aşınma direnci, 

ucuz ve UV dayanımı 

Esneklik, elastik toplama, 

iyi termal absorplama 

Ucuz ve Hafif Yüksek UV dayanımı 

yumuşak tuşe 

Dezavantajları Sıkışma esnekliğinin 

limitli olması, halıda 

kullanılmaması. Düşük 

nem alımı,

Stabilizatör 

kullanılmadığında UV 

direnci düşük.

Renklendirme 

zorlukları ve limitleri. 

Düşük ergime ve 

düşük nem alma.

Aşınma direnci düşük 

Kullanım noktaları Koltuk kumaşı, 

Kayış,Tyre cord, tavan 

kumaşları 

Airbags , Tafting –halı, 

tyre cord .

Oto halı fonksiyonel 

nonwoven 

Cabrio Tavanı 

Kimyasal

Üreticiler

Laminasyon/

Kesim Dikim 

Boya Madde

Üreticiler

Koltuk 

Sistemleri

İplik Çekimi/

Tekstüre/

Dope Dyed

OEM/Araç 

Üreticisi

İplik

Boyama

Kumaş 

Oluşturma/Finish/

Laminasyon

Tier 6-9

Tier.. 2

Tier 5-8

Tier 1-2

Tier 4-7 Tier 3-6 Tier 5...

Otomotiv tekstilleri tedarik zinciri aşağıda belirtilen basmaklardan (Tier) oluşmaktadır ;
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cih edilmemekteyken, yüksek teknoloji renk tutturma 

ekipmanları (renk eşleştirme programına sahip spektral 

ölçüm cihazları) ve aslıyla aynı özellikte iplik üretebilen 

çok amaçlı pilot iplik çekim hatlar sayesinde renk ça-

lışma süresi müşterinin kabul edebileceği servis süre-

lerine inmiştir. Korteks otomotiv programında çalışan 

AR-GE renk laboratuvarı proje anlaşmalı müşterilerine 

bu servisi öncelikli olarak sağlamaktadır. 

Polyester İpliğin Kullanıldığı Kumaş Tipleri ve 

Kullanım Trendleri

Dünyada her geçen gün artan sayıda insan otomotiv 

sahibi oluyor. Otomotiv üretimi başlıca ağırlık noktaları 

olan Amerika, Avrupa ve Japonya gibi merkezlerden 

Brezilya (G. Amerika), Çin, Hindistan, Rusya, Doğu Av-

rupa gibi daha geniş coğrafyalara kaymaktadır. OEM 

tedarikçi firmaların tümü şimdiden yaşanacak yüksek 

rekabete, gelecek standard zorunluluklarına, fiyat bas-

kılarına karşı yeniden yapılanma ve kendi tedarikçilerini 

hazırlamakla uğraşıyorlar. Tüm bu gereklilikler kurum-

sallaşmış servis fonksiyonları olan, idari,  teknik güve-

nilirliği,  gelişmeye açık organizasyonlarca sağlanabile-

ceği görülmektedir. 

Araç içi tekstilleri,  tavan, kapı içi, koltuk yüzü ve as-

tar kumaşları, koltuk yan kumaşları cinsinden  doku-

ma (çözgü/atkı), yuvarlak örme, çözgülü örme (Trikot, 

DBRM) tipi kumaşlardır.

Bu projelerin genelinde kullanılabilecek iplikler mat, yarı 

mat, parlak ve tam mat polyester ham maddelerden 

yapılabilen ekru, dope dyed veya bobin boyama uy-

gulamalarıdır. Özellikle günümüzde doğal görüntü ve 

daha az parlak plastik görünümlü iplik kullanılma eğilimi 

tam mat ve octolobal filament iplik taleplerini artırıyor.

Kullanılan İplikler ve Batı Avrupa’da Kullanım 

Oranları:

Düz İplik % 14

Tekstüre (İMG, ASG, Katlı tipler) % 34

Hava tekstüre % 40

Pes (Kesik elyaf) % 6

Diğerleri: Büküm, fantezi (Efekt iplikler), Chenile, fl ock 

Acrylic tipler ve Elastan kaplama ipliklerdir.

Kuşkusuz araba iç kumaşlarının her birinin üslendiği 

farklı bir görev ve buna uygun görünüm beklentisini 

karşılaması gerekmektedir. Bu nedenle kullanılacak ip-

lik tiplerinin tutumları, sadelikleri veya yüksek ışık has-

lıklarına sahip (dope dyed) olması veya her gün onlar-

ca kez yolcuların üzerine oturduğu yüksek sürtünme 

özelliklerinde bir kumaş üretimine olanak sağlaması 

beklenecektir.  

FDY (Tam Çekimli İplikler ) 

FDY makinlerinde  ekru veya dope dyed olmak üze-

re 50 denyeden 750 denye arasında farklı parlaklık ve 

kesit ve filament özeliklerinde iplik üretilebilmektedir. 

İplikten gelen düşük hacimlilik, yüksek mukavemet, 

örme proseslerinde yüksek verimlilik sağlayarak Tricot 

tipi makinelerde tavan, koltuk astarı, güneş paneli, kol-

tuk arka kumaşlarının üretiminde yaygın olarak kulla-

nılmaktadır. Mevcut esnekliğinin sınırlı olması özellikle 

yapısal olarak esnek karakterli olan örme kumaşlarda 

kullanılmasına neden olmaktadır.

Tekstürize İplikler  

Tekstüre ipliğin yapısından kaynaklanan hacimli olma, 

esnek olma (strech tipli olanları) gibi özellikleri ile kısmen 

düşük esnekliğe sahip dokuma kumaşlarda strech 

özelliklerin kazandırılmasına imkân tanıyor. İpliğe verile-

bilen yardımcı; özellikler intermingling, antisnarling, low 

torque, semi texture gibi özellikler ve kalınlık (iplik nu-

marası) sayesinde ipliğin kullanım yerindeki beklentileri 

karşılaması amaçlanıyor. Dokumada özellikle çözgü ip-

liklerinin img kalıcılıklarının yüksek olması ipliklerin açıl-

masının önlemesi ve kopuklara neden olmaması açı-

sından önemlidir. Ayrıca İMG’li tekstüre iplikler koltuk 

kumaşlarının gerektirdiği yüksek sürtünme haslıklarına 

da imkân veriyor. Atkı ipliklerinde ise İMG istenmediği 

gibi istenmesi halinde daha düşük kalıcılıklı olmalarına 

dikkat ediliyor. İki ve üç katlı ipliklerin kullanımı titer ve 

örme faktörünün elde edilmesi açısından önemlidir. 

Yuvarlak örmede kullanılan tekstüre ipliklerin normal, 

düşük dönmeli ve istenirse de düşük kalıcılıklı inter-

minglinge sahip olması beklenir. Kumaş tasarımcısının 

üzerinde durduğu ve karşımıza çıkan en etkin para-

metre kuşkusuz ipliğin kıvrımlılığı (bulk/hacim) ve ilerde 

göreceği termal set işlemlerine etkiyecek “Kaynama  
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Çekme” özellikleridir. 

Bilindiği üzere dokuma kumaşların kullanımında düz 

kumaş tiplerinde çözgü ve atkı iplikleri mevcutken, 

havlı kumaşlarda 3. bir kullanım yeri olarak hav (pile /

cut pile) ipliklerinde ipliğin kesit görünümü önemli bir 

parametre haline geliyor.

Hava Jeti Tekstüre İplikler  

(TASLAN)

Yapısal olarak normal tekstüre ip-

liğe göre daha rijit, esneme özel-

likleri düşük filamentlerin birbirine 

olan karmaşık ve girift yapılarıyla 

filament sıyrılması benzeri üretim 

sorunlarının yaşanmadığı bir iplik 

tipidir. Örme kullanımları oldukça 

kısıtlı ve daha çok düz dokuma 

yapılı kumaşlarda ağırlıklı olarak 

atkı ve çözgü iplikleri olarak kulla-

nılıyor. Tok ve yüksek örtme faktö-

rü sebebiyle özellikle koltuk, trim 

kısımlarda son dönemde oldukça 

popüler ve yapısal olarak birçok 

kumaş özelliğine cevap (abrasyon/

Aşındırma) verecek niteliktedir. Ge-

nelde dope dyed, ekru veya boyalı 

iplik tiplerinin her birinde oldukça yaygın kullanımı var-

dır. Düşük kumaş sıklıklarına imkân tanıyan kalın hava 

Tekstüre iplik ve Yeni jet tiplerinin kullanımıyla artan üre-

tim hızlarının daha ekonomik kumaş maliyetleri açısın-

dan avantaj sağlamaktadır.

 Polyester İpliklerin Araç İçi Kullanım Yerleri:

- Koltuk kumaşları (Main, bolster).

- Koltuk yan kumaşları, arka kumaşları.

- Kapı ve yan panel kaplama kumaşları.

- Arka cam önü kumaşları. 

- Tavan kaplama kumaşları (Head Liner).

Tekstilin araç içi kullanım miktarının 20 kg seviyesinden 

2020’de 35 kg’a çıkması bekleniyor. Kullanım yerleri 

gelişecek ve değişecektir. (Spacer fabric filament le 

güçlendirilmiş plastik aksamlar vs.)

Genel kumaş kullanımları açısından ekonomik krizin en 

şiddetli olduğu 2009 yılı 165 bin ton (2007’de 190 bin 

ton) kumaş araç içlerinde kullanılmıştır. Avrupa’da ise 

40 bin ton / yıl kumaş kullanılmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen tekstillerin üretimi sırasında kulla-

nılan kumaş üretim teknikleri;

Dokuma kumaşlar   % 60

Yuvarlak örme   % 20-30

Çözgülü örme    % 15

Çift katlı kadife dokuma veya raşel kumaşlar.
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Otomotiv Kumaşlarında Kullanılan İpliklerin 

Genel Özellikleri 

- Yüksek sıcak ışık haslığı özellikleri  (Fakra”75202, SAJ 

1885..) . 

- Sürtünme, aşınma dirençleri.

- Kolay temizlenebilmesi.

- Boyutsal stabilite veya elastiklik; Hibrit ipliklerin kul-

lanımı PET/PTT karışık ATY iplik çalışmaları  (Deve-

lopment of Hybrid Polyester Yarn for Automotive 

Fabrics with Improved Elastic Recovery 2010 D 

Özdemir -Korteks R&D) 

- Güvenlik gerekçesi ile tekstil malzemelerinde 

ilave FR yanma gecikmeli malzeme kullanımı da 

artmaktadır. 2012 Honda Cıvıc koltuk kumaşları  

(Korteks FR/Yanma gecikmeli iplik uygulaması) 

Yeni Beklentiler;

Özellikle Avrupalı kumaş üreticileri genel otomo-

tiv tedarik zincir kurallarını iplik üreticilerine de 

uygulama eğiliminde olup. Ham madde kaynaklı 

proje verimlilikleri artırmak ve hatalı üretim kayıp-

larını azaltmak için IMDS aracılığı ile parça onayı 

alma, PPAP/Üretim parça onay prosesi (APQP, 

MSA, SPC, Proses kabiliyeti, vs.), ham mad-

de kullanım zorunlulukları VOC (Uçucu organik 

malzemeler) gibi normalde ev tekstilinde uygu-

lanmayan, ancak otomotiv parça üretiminde sık 

kullanılan metodları elyaf, iplik, sünger, kumaş, 

laminasyon üretimlerinde uygulatma eğiliminde-

dir. Bu konudaki uygulamaları şimdiden işletme-

lerimize adapte etmek de büyük yarar sağlaya-

caktır.

Çevresel Kurallar ve Sürdürülebilirlik ilkesi 

Etkileri 

Son dönem gerek üretim sırasında oluşan kar-

bon salınımının azaltılması gerekse ham madde 

kaynaklarının daha optimum kullanılması adına 

sürdürülebilir üretimlerin yapılması uluslarara-

sı kurallarla güvence altına alınmaktadır. Araç 

tekstillerinde de bu nedenle yeni projelerde bu 

yönde AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmekte-

dir. Özellikle geri dönüştürülebilir doğal kaynaklı 

tekstillerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

Mısır’dan elde edilen PLA (polylactic acid) 

ve klasik polimerlerin karışımı veya bi co 

(PLA+Polyproplen, PLA +Kenaf vs.) yer halısı 

uygulamaları. Bu uygulamalarla fosil yakıtların kullanı-

mında % 65’lik bir azaltma hedefl endiği belirtilmektedir.  

Yine mısır ekstrası ile elde edilen alkol ile yapılan yeni 

polyester tipleri (3GT, PTT...) ile bir yandan esneklik ve 

konfor özelliklerine katkı sağlanırken diğer taraftan  % 

35-40’lara varan oranda yenilenebilir ve daha az enerji 

kullanılması amaçlanmaktadır. Esneklik amaçlı kullanı-

lan nylon+elastomer’e göre PTT ile yapılan hibrit uygu-

lamalarda  % 40 oranında daha az sera etkisi amaç-

lanmaktadır.

Diğer yandan hemen hemen tüm filament ve fiber üre-

ticileri gerek post consume (son kullanıcıdan), gerekse 

üretim artığı atıklardan elde edilen malzemeyi yeniden 

kullanım yoluyla (recycle) kesikli ve kontünü filament 
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üretim AR-GE’si ve sonrasında projeler yapmaya baş-

lamışlardır. Örneğin pet şişe dönüşümünden elde edi-

len filamen ipliklerin koltuk kumaşlarında kullanılması 

(Ford Escape 2012). Yine önceleri klasik parça kumaş 

boya yapılan head liner tavan kumaşları kalite, çevre-

sel nedenlerle özellikle lüks araçlarda Dope dyed iplik 

boyalı olarak yapılmaktadır. Korteks Otomotiv Progra-

mı kapsamında birçok Avrupalı markanın tavan kumaş 

projeleri dope dyed olarak boyalı iplik tedarik edilmek-

tedir. 

Özellikle recycle projeleri ham madde maliyet açısın-

dan başlangıçta tüketicinin karşılığını ödemek isteme-

diği gözlense de yakın gelecekte üretim maliyetlerinin 

ekonomik seviyelere yaklaşması ve kitlelerdeki çevre 

bilincinin artmasıyla kullanımlarının artması beklenebilir.

Bu değişikliklerin geneli Merkez Avrupa, USA ve Japon-

ya merkezli araştırma kuruluşlarınca mevcut uluslara-

rası otomotiv tekstil standardlarına göre yapılmaktadır. 

Benzer uygulamaları Türkiye’de sürdürebilmek ancak 

bu projelerin standardlarla olan uyumunun güncellene-

rek izlenmesi sanayi, kamu ve üniversitelerin konuya 

gösterecekleri önem sayesinde artacaktır. Bu yaklaşım 

Türk Otomotiv/Teknik tekstilinin rakiplerine oranla ter-

cih edilmesi için önemli bir dayanak noktasıdır. Benzer 

bir gelişme Türkiye’de ekolojik pamuk tekstilinde daha 

önce başarı ile kullanılmıştır.
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Dünya ve Türkiye Otomotiv Üretim Trentleri ve 

Tekstil Tedarik Zincirine Yansımaları 

Dünya otomotiv üretim miktarları  (OICA rakamları)

Toplam Otomotiv üretimi = 56>58 M  (2010>2011 %  4 artış)

T. hafif ticari araç üretimi =18,3>18,7 M (2010>2011% 2 artış)

Toplam Otomotiv  =78,2>80,5 M (2010>2011% 3 artış)

Bu rakamlara göre;

B. Avrupa’da 14,4 M araçla % 5’lik büyüme. D. Avrupa 

6,7 M araçla  % 12 (Türkiye % 16’lık büyüme ile 650 

bin otomotiv) 

Diğer bölgeler;      Büyüme oranı         Adet (Milyon)

K. Amerika % 10 13,4 M

Asya Pasifik  -% 2 38,5 M

ABD % 11 8,6 M

Brezilya  % 3 3,5 M

Rusya % 36 3,5 M

Hindistan % 8 3,9 M

Çin  -% 1 18,3 M

Özellikle Rusya’da araç üretimlerinde son bir yılda 

çok yüksek artış vardır. ABD bir toparlanma içindey-

ken Japonya’da yaşanan depremin de etkisiyle düş-

me eğilimi görülmektedir. Avrupa’da üretimin doğuya 

kaydığı (Polonya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Çek 

Cumhuriyeti) gözlenmektedir. Asya Pasifik ülkelerinde 

% 2’lik düşüş olmasına rağmen halen dünya otomo-

bil üretiminin % 49’unu (28 milyon) karşılamaktadır. 

Çin’de genelde % 1’lik bir düşüş olmakla birlikte oto-

mobil üretimlerinde % 6 artış görülmüştür. 

B. Avrupa ana karasında 1000 kişiye 400 ortalama 

düşerken (Almanya 540/1000 kişi), Rusya da 146, 

Ukrayna’da 107,Türkiye’de 140 araç 1000 kişiye düş-

mektedir. Buraları ilerde araç satışlarının hızlanması 

beklenen yakın pazarlardır.

Genel Sonuç 

Türkiye tekstil sektörü önemli değişimler geçirmektedir. 

Uzak Doğuya nazaran ham madde ve ucuz iş gücü 

şansını yitirmiş durumdadır. Daha kaliteli ve daha yük-

sek bilgi ve teknoloji gerektiren üretim tarzlarını markalı 

üretimlere dönüşüm yapmaya çalışmaktadırlar. Dünya-

da enerji tüketimi düşük ucuz araç yapılması ve araçla-

rın hafifl etilmesi gerekmektedir. Uzak Doğu rekabetine 

karşı tüm araç parçalarının her yıl düzenli ucuzlatılması 

baskısı Avrupa ve Amerika’da otomotiv tekstili firmala-

rının kapanması veya el değiştirmesine neden olmuş-

tur.  Avrupalı koltuk ve kumaş firmaları kaybettikleri iç 

tedarikçileri yerine dış tedarikçiler ve ortaklar bulma te-

laşı içindeler.  Bu geçici dönüşüm süreci sonunda yeni 

firmalar tedarik zincirlerindeki yerini alacaklar. Şimdiden 

Asyalı tekstil firmaları özelikle pazara yakın gördükleri 

Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki varlıkları-

nı güçlendirmekteler. Türkiye içinde ise projeler mev-

cut Türk otomotiv tekstili firmalarıyla yapılan ortaklıklar 

ile sürmektedir. Özellikle teknik ve yönetimsel açıdan 

güçlü firmalarımızın bu dönüşümü yaparak otomotiv 

tekstilleri pazarında yerlerini bu değişim süreci içinde 

almaları gerekiyor. Taşlar yerine oturduğunda geç ka-

lınmış olacaktır.Türkiye’de taşıt üretimi; 

Kaynaklar:

1. Textiles in automotive  engine-

ering-Walter  Fung, Mike  Hard-

castle .

2. Clariant MB –Heike Riehl

3. OSD  2011 Raporu .

4. ATA Journal for Asia On Textile & 

Apparel May2010 A.Wilson.2011 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 1.189 bin adet taşıt aracı üretildi.
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Örtüaltı Yetiştiricilikte 

BAMBUS ARISI 

Kullanımı ve Türkiye’deki Durum
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Seracılık açısından önemli potansiyele sahip olan 

Türkiye’de örtü altı sebze üretimi, başta Akdeniz ve 

Ege olmak üzere tüm bölgelerimizde gelişme göster-

mektedir. İklim koşullarının örtü altı yetiştiriciliğe uygun 

olması nedeniyle örtü altı sebze üretiminin çok büyük 

bir bölümü Akdeniz Bölgesinde gerçekleşmektedir. 

Sebze üretimi yapılan mevcut sera alanlarının büyük bir 

bölümünde domates yetiştiriciliği yapılırken, geriye ka-

lan alanlarda ise genellikle hıyar, biber, patlıcan, kabak, 

çilek ve kavun gibi ürünler yetiştirilmektedir. Üretim ala-

nı bakımından değerlendirildiğinde ise ülkemizde, özel-

likle de Akdeniz Bölgesi ve Antalya’da hem sebze hem 

de domates özelinde üretimin büyük çoğunluğu cam 

ve plastik seralarda yapılmaktadır1. Ülkemiz uygun 

ekolojik koşulları nedeniyle örtüaltı üretiminde Avrupa 

Birliği içinde İspanya’dan sonra ikinci ülke konumun-

dadır.

Örtü altı sebze yetiştiriciliğindeki en önemli sorunlardan 

birisi kış ayları süresince düşük sıcaklık, düşük ışık yo-

ğunluğu ve izole atmosfer koşullarından kaynaklanan 

yetersiz tozlaşmadır. Tozlaşma, başta böcekler olmak 

üzere değişik araçlarla polen tanelerinin erkek organın 

başçığından dişi organın tepeciği üzerine taşınması 

olayıdır ve çiçekli bitkilerde meyve ve tohum oluşumu 

için gerekli koşullardan birisidir. Tozlaştırıcılar arasında 

en etkili olanı böcekler içerisinde yer alan ve yirmi bin-

den fazla türü tanımlanan arılardır 2,3. Tozlaştırıcılar hem 

biyolojik çeşitliliği sağlayarak hem de bitkisel üretimde 

verim ve kaliteyi artırarak doğal ve tarımsal ekosistem-

lere çok önemli katkıda bulunurlar. Bal arıları iletişim, iş 

bölümü ve koloni populasyonu en üst düzeyde geliş-

miş olan ve hem doğal hem de kültüre alınmış bitkiler-

de tozlaşma yapan en etkin türdür. Ancak, bal arısına 

göre daha düşük sıcaklıklarda çalışabilen, daha uzun 

dilli olduğu için uzun ve dar tüplü çiçekleri ziyaret eden, 

daha iri ve tüylü vücuda sahip olduğu için yüksek toz-

laştırma kabiliyetine sahip olan ve özellikle örtüaltı gibi 

kapalı alanlara daha uygun olan bombus arıları da toz-

laştırıcı böcekler arasında büyük bir öneme sahiptir. 

Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde düşük polen dinamizmi 

ve polen üretimindeki yetersizlik seralarda ciddi toz-

laşma sorunlarına yol açmaktadır. Tozlaştırıcı yetersiz-

liğinin özellikle erken dönemde seralarda üretilen do-

mates ve biber veriminde önemli azalmalara yol açtığı 

yapılan çalışmalarla saptanmıştır4. Örtüaltı yetiştiricilikte 

bitkilerin tozlaşmasının sağlanması amacıyla bitki ge-

lişimini düzenleyiciler, vibrasyon, bal arısı ve bombus 

arılarının kullanımı uygulanan başlıca yöntemlerdir5. An-

cak bombus arıları son yıllarda örtü altı sebze, özellikle 

de domates yetiştiriciliğinde tozlaşmanın vazgeçilmez 

unsuru haline gelmiş olup tüm dünya ile birlikte ülke-

mizde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Bombus arı-

larının da katkısı sonucu son yıllarda yurt dışına ihraç 

edilen ürünler ile ilgili sık sık gündeme gelen ilaç kalıntısı 

ile ilgili problemler büyük ölçüde azalmıştır.

Bombus arılarının üstünlükleri ve tozlayıcı olarak bom-

bus arısı kullanımının sağladığı faydaları aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür5-10.

• Bombus arıları iri ve tüylü vücutları, uzun dilleri ve 

çiçek üzerindeki hareketli davranımları ile etkin toz-

layıcılardır. Özellikle polenini kolay bırakmayan do-

mates gibi solaneceae familyasına ait bitkilerde et-

kilidirler.

• Bombus arıları endüstri bitkileri, çayır, mera ve yem 

bitkileri, meyve ağaçları (sert çekirdekli, üzümsü, 

narenciye vb.), sebzeler (domates, biber, patlıcan, 

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT

Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
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bakla, kabak vb.), tıbbi ve aromatik bitkiler ve çok 

sayıda ağaç, çalı, maki formunda bitkileri ziyaret 

ederler. 

• Bombus arısı kullanımı ile sera ürünlerinde meyve 

bağlama oranı, meyve iriliği, meyvedeki tohum sayı-

sı, lezzetlilik ve bir örneklilik artmakta, hatalı meyve 

miktarı azalmaktadır. Ortalama verim artışı, doma-

tes ve biberde % 10-25, patlıcanda ise % 7-10 dü-

zeyinde olmaktadır.

• Örtüaltı yetiştiricilikte tozlaştırıcı olarak bombus arı-

sının kullanılması ile seralarda kullanılan zirai ilaçlara 

sınırlama getirilmekte, etki süresi daha kısa süren 

ilaçlar kullanılmakta, hormon olarak bilinen bitki ge-

lişimini düzenleyici madde kullanımından kaynak-

lanan kalite ile ilgili sorunlar ortadan kalkmakta ve 

daha sağlıklı üretim yapılmaktadır.

• Bombus arıları çok çalışkandır. Bir işçi arı bir se-

ferde 450 çiçekte tozlama yapabilmekte ve günde 

2000’in üzerinde çiçeği tozlayabilmektedir.

• Bombus arıları saldırgan değildir. Rahatsız edilme-

dikçe sokmazlar. Bu nedenle örtü altı yetiştiricilikte 

rahatlıkla kullanılabilmektedirler.

• Bombus arıları bulundukları yere kolayca uyum sağ-

lamaktadırlar. Bal arıları gibi gelişmiş iletişim yön-

temlerine sahip olmadıkları için daha çekici bitkilere 

birbirlerini yönlendirmezler. 

• Bombus arıları düşük sıcaklık (5-6o C’ye kadar) ve 

ışık yoğunluğunda aktif olarak çalışabilmektedirler. 

Yağmur, rüzgâr ve bulutlu hava arıların ak-

tivitelerini fazla etkilememektedir.

• Bombus arılarının kitlesel üretimi ger-

çekleştirildiği için yıl boyu temin edilebilir-

ler.

• Tozlaşmanın tamamen arılar tarafın-

dan sağlanması nedeniyle işçilik için har-

canan zaman ve masrafl ar en aza indirile-

bilmektedir.

• Bombus arıları çok az sayıda bal arısı 

hastalığından etkilenmektedirler.

Gerek doğal gerekse kültüre alınmış bir-

çok bitkinin tozlaşmasını sağlayan bom-

bus arıları son yıllarda ticari olarak üretil-

mekte ve örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde 

tozlaşma amacıyla yaygın olarak kulla-

nılmaktadır. Vücutlarının iri ve renklerinin 

göz alıcı olması nedeniyle doğada hemen 

herkesin ilgisini çeken bombus arıları taksonomik ola-

rak Hymenoptera (zarkanatlılar) takımından Apidae 

(sosyal arılar) familyasının Bombinae alt familyası için-

de yer almaktadırlar11. Yapılan çok sayıda taksonomik 

çalışma ile dünyada bombus arılarına ait yaklaşık 250 

tür tanımlanmıştır12. Bunlardan sadece birkaçı tropik 

bölgelerde yer almaktadır. Tozlaşmadaki önemlerinden 

dolayı bombus arıları ile ilgili çalışmalara 1900’lü yılla-

rın başında başlanmıştır. Çalışmalar özellikle yetiştirme 

teknikleri, kast farklılaşması, tozlaşma etkinliği, arı bitki 

ilişkileri, taksonomi, yayılma, tür kayıpları, hastalık ve 

zararlılar gibi konularda yoğunlaşmıştır13. 

Bombus arıları içinde yetiştiriciliğinin daha kolay ve ko-

loni populasyonunun daha kalabalık olması nedeniyle 

ticari üretimi en fazla yapılan tür Bombus terrestris’tir. 

Bu türün çok geniş bir yayılma alanı göstermesi ticari 

yetiştiricilikte yoğun olarak kullanılmasının diğer bir ne-

denidir13-15. Bombus terrestris türüne ait 9 alt tür sap-

tanmıştır16. Ticari yetiştiriciliğin ilk dönemlerinde bu alt 

türlerden bazılarının kitlesel üretimi yapılmasına karşın 

daha sonraki dönemlerde Türkiye’de yaygın olarak bu-

lunan Bombus terrestris dalmatinus alt türünün diğer 

alt türlere göre üstün özelliklere sahip olduğu saptan-

mış ve bu alt tür kitlesel üretimde en fazla tercih edilen 

genotip olmuştur. Doğal olarak Avrasya’da koloni oluş-

turan Bombus terrestris arısı bütün kıta Avrupa’da, ku-

zeyde İskoçya’ya ve İskandinavya’nın güneyine kadar 

(58o N) güneyde ise Akdeniz’in güneyi, İtalya, Malta, 

Türkiye ve İspanya’ya kadar (28–37o S) geniş bir alana 
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yayılmıştır. Bu türün Kuzey Afrika ve Atlantik Adaları’nda 

da koloni oluşturduğu bilinmektedir. Türkiye doğal fau-

nasında yaklaşık 50 adet bombus türü saptanmıştır. En 

yaygın bulunan tür Bombus terrestris’tir. Yapılan az sa-

yıda çalışma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışındaki 

tüm bölgelerde yerel Bombus terrestris dalmatinus alt 

türünün bulunduğu belirlenmiştir. Dünyadaki tür dağılı-

mına bakıldığında Türkiye’nin bombus arıları açısından 

çok önemli bir gen merkezi olduğu anlaşılmaktadır16-19.

Bombus arıları, özellikle Bombus terrestris türü, 1980‘li 

yılların sonlarında seralarda yetiştirilen 

ürünlerde sağladığı ekonomik fayda-

larının anlaşılmasından sonra dünyada 

çok sayıda ülkede ve çok farklı kültür 

bitkilerinde tozlayıcı olarak yoğun bir 

şekilde kullanılmaktadır. Dünyada kul-

lanılan bombus koloni sayısının yılda 

1 milyon adetten fazla olduğu tahmin 

edilmektedir. Bombus arıları domates, 

biber, patlıcan, kavun, karpuz, kabak, 

çilek, kiraz, avokado, kivi, ayçiçeği, 

yonca ve üçgül gibi birçok kültür bit-

kisinin tozlaşmasında kullanılabilmesi-

ne karşın dünyada ve Türkiye’de ticari 

amaçla üretilen kolonilerin % 95‘i örtü-

altında yetiştirilen domateslerin tozlaş-

masının sağlanmasında kullanılmakta-

dır13. 

Türkiye’de ticari olarak üretilen bom-

bus kolonilerinin tozlaşma amacıyla 

kullanılmasına 1997–1998 sera üretim 

döneminde başlanmıştır. Özellikle örtü-

altı yetiştiriciliğin yoğun olarak yapıldığı 

Akdeniz sahil bölgesinde bombus arılarına 

olan ilgi yıldan yıla önemli artış göstermiş-

tir. Türkiye’de bir sera üretim dönemin-

de yaklaşık 100.000 adetten fazla ticari 

bombus kolonisinin kullanıldığı tahmin 

edilmektedir. Son yıllarda bombus arısı 

kullanımına olan talep artışında domates 

fiyatlarının yüksek seyretmesi, modern 

seraların artması, ticari rekabetten dola-

yı bombus koloni fiyatlarının düşmesi, kış 

aylarında hava koşullarının elverişli olması 

ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-

nın döllenme amacıyla hormon kullanımı-

nı yasaklaması etkili olmuştur. Türkiye’de 

bombus arısı üretim faaliyetlerine yaklaşık 

15 yıl önce başlanmıştır. Türkiye’de bir 

sera üretim döneminde kullanılan yaklaşık 

100.000 adetten fazla bombus kolonisi Hollanda, İsrail 

ve Belçika gibi ülkelerde ticari üretim yapan uluslarara-

sı firmalarla ortaklık kuran beş firma tarafından üretilip 

çiftçilere satılmaktadır. Firmalar ilk yıllarda yalnızca ko-

loni ithalatı yapmışlardır. Koloni ithalatına sınırlama geti-

rilmesi, Türkiye’de bombus arılarına olan talebin sürekli 

artması ve maliyetlerin yüksekliği firmaların Türkiye’de 

yatırım yapmasını hızlandırmış ve firmalar koloni yerine 

yurt dışındaki ortaklarından ana arı alarak Türkiye’deki 

Şekil. Türkiye’de yıllara göre kullanılan bombus arısı koloni sayısı
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işletmelerinde koloni üretmeye başlamışlardır. Günü-

müzde firmalar ana arı üretimi de dahil yetiştiriciliğin 

bütün aşamalarını Türkiye’deki işletmelerde gerçekleş-

tirmektedirler.

Tozlaşma amacıyla satışa sunulan bombus kolonilerin-

de sağlıklı bir ana arı, geniş bir açık ve kapalı yavru 

alanı ve 60–70 adet işçi arı olması yeterli olmaktadır. 

İşçi arıların ömür uzunluğu yaklaşık bir ay kadardır ve 

bir koloni yetiştirilen bitkiye bağlı olarak 1500–2000 m2 

sera alanında 40-45 gün süre ile kullanılmaktadır. Bu 

sürenin sonunda ise erkek ve/veya ana arı üretimi baş-

ladığı ve koloni ömrünün sonuna gelindiği için koloni 

yenilenmektedir. 

Sonuç olarak günümüzde özellikle örtüaltı domates 

yetiştiriciliğinde tozlaşma amacıyla kullanılan neredey-

se tek araç olan bombus arıları bir taraftan harcanan iş 

gücündeki azalma ve ürünlerini pazarlama konusunda 

çiftçilere fayda sağlamakta, diğer taraftan ise hormon 

kullanımının yerini almaları ve kullanılan kimyasal ilaç-

lara sınırlama zorunluluğu getirmeleri özellikleri ile in-

sanların sağlıklı bir şekilde beslenmesine önemli katkı 

sunmaktadırlar.

Kaynaklar






