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Nonwoven Proses Bantlarının Özelliklerini Arttıran Elektrostatik İletken Polyester 

İplik Perlon AntiStat; 

QualiFil markası altında teknik uygulamalar için monofilament üreticisi olan 

PerlonNextrusio, AntiStat altında, elektrostatik iletken özelliklere sahip polyester esaslı 

monofilament geliştirdi. 

Nonwoven proses bantları genellikle polyester ipliklerden yapılır ve işlem sırasında 

oluşan elektrostatik yüklerin dağılmasını amaçlayan elektrostatik monofilament içerir. 

AntiStat eş merkezli bir çekirdek ve onun çevresini saran kaplamadan oluşan çift 

bileşenli monofilamenttir. 

Daha Fazlası İçin: 

http://www.tekstilteknoloji.com.tr/dergiler/subat2018/mobile/index.html#p=94 

 

 

Şekil 1. Çekirdeği polyester, dış tabakası karbon siyahı ile doldurulmuş monofilament. 
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Laboratuvardan Türk Pamuğu Çıktı; 

Sektörden gelen talep üzerine İYTE Moleküler Biyoloji Laboratuvarında daha uzun lifli,   

yüksek verim ve kaliteye sahip pamuk çeșidi geliștirildi. Türk bilim insanlarının 

çalıșmasıyla geliștirilen tohum, ‘Türk pamuğu’ olarak dünyaya lanse edilecek. 

Aydın’da faaliyet gösteren bir tohum şirketinden gelen talep üzerine daha uzun lifli, 

yüksek verim ve kaliteye sahip pamuk çeşidi için çalışmalara başlandı. Üniversite ve 

sanayi iş birliği ile İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji 

laboratuvarında yürütülen ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen pamuk türüne ‘Lodos’ 

ismi verildi. 

Daha Fazlası İçin: 

www.tekstildunyasi.com.tr ( Sayı 118 , Sayfa 16 ) 

http://www.mistikalem.com/guncel/ekonomi/laboratuvarda-yeni-pamuk-cesidi-

gelistirildi-haberi-6402 

 

Şekil 2. Laboratuvar ortamında geliştirilen Türk Pamuğunun adı Lodos oldu. 
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     Van de Wiele’den El Dokuması Görünümü Sunan Teknoloji; 

Van de Wiele, 1500 dm ile 5 milyon nokta/m2 dokuma sıklığında el dokuması görünümü 

veren devrim niteliğindeki yeni halı teknolojisini sundu. Dokuma sıklığı 1000 d/m olan 

Handlook Carpet Innovator HCiX2’nin 6 yıl önce gerçekleşen tanıtımından sonra Van de 

Wiele, dokuma sıklığı 1200 d/m olan daha yüksek bir halı kalitesini piyasaya sundu. Van 

de Wiele, şimdi de metrekare başına 5 milyon’a kadar el dokuması görünümüne sahip 

halılar üreten 1500 d/m dokuma sıklığına sahip halı dokuma makinesi HCiX2’yi tanıtıyor. 

Daha Fazlası İçin: 

http://www.textotex.com/haber/dokuma/van-de-wieleden-el-dokumasi-gorunumu-

sunan-teknoloji.html 

 

Şekil 3. El dokuması görünümünde geliştirilen esnek halılar. 

 

 

 

 

 

 

      



 

      

      

 

 

      

 

Kalp ritmini ölçen ‘ Akıllı T- Shırt ’ geliştirildi; 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Suat Çetiner, yaklaşık 5 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucu, kalbin ritmini 

kumaşın dokusundaki iletken iplikler sayesinde algılayıp bluetooth bağlantısıyla akıllı 

telefonlara aktaran tişört geliştirdi. Çetiner, yaptığı açıklamada, akıllı tekstillerle 

elektrokardiyografi (EKG) görüntüleme yapabilen giysi tasarladıklarını söyledi. Temel 

amaçlarının, metal sensörler yerine, giyilebilir, esnek, vücuda zarar vermeyecek kumaş 

sensörleri üretmek olduğunu dile getiren Çetiner, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleriyle çalışarak akıllı tekstil ürünleri 

geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Akıllı tekstilleri gün yüzüne çıkartmak için çaba 

gösterdiklerini dile getiren Çetiner, tasarladıkları ürün sayesinde hastaneye gidilmesine 

gerek kalmadığını, ayrıca eskiden EKG’de vücuda bağlanan elektrotlar veya problarına 

gerek kalmadığını, aynı zamanda bu tişörtü sağlıklı kişilerinde giyebileceğini belirtti. 

Daha Fazlası İçin: 

http://www.ekomonitor.com.tr/bilim-ve-teknoloji/bir-teknolojik-yenilik-daha-        kalp-

ritmini-olcen-akilli-tisort-gelistirildi/ 

 

Şekil 4. Akıllı tekstillerde bir teknolojik yenilik daha ‘ Akıllı T-Shirt’. 

http://www.ekomonitor.com.tr/bilim-ve-teknoloji/bir-teknolojik-yenilik-daha-


 

 

 

 

 

 

 

Comfytex Ağrı Kesici Yatak Kumaşını Piyasaya Sundu; 

Yatak sektöründe iç pazarın yanı sıra 60 ülkede de ürünleri tercih edilen firma, son olarak 

ağrı kesici etkisi ile ağrı algısını azaltmaya yardımcı olan Avicenna yatak kumaşını 

piyasaya sundu. Yatakta vücut hareket ve estetik konforun yanı sıra fonksiyonelliğin de 

aranan özellikler arasında sayılmaya başlandığına işaret eden Küçükler Tekstil Genel 

Müdür Yardımcısı Selim Şahin, bu beklentiler doğrultusunda firmanın insan vücudu ile 

çevre arasındaki fizyolojik, psikolojik ve fiziksel uyumun sağlanması ve uyku deneyiminin 

mükemmelleşmesine yönelik Avicenna teknolojisini geliştirerek fonksiyonel örme yatak 

kumaşlarını üretmeye başladığını söyledi. Şahin, "Avicenna yatak kumaşı, etken maddesi 

ve ağrı kesici etkisi ile ağrı algısını azaltmaya yardımcı olurken, uyku ve yaşam kalitesini 

geliştiriyor" dedi. 

                       Daha Fazlası İçin:  

      https://www.dunya.com/sektorler/tekstil/comfytex-agri-kesici-yatak-kumasini- 

piyasaya-sundu-haberi-410796 

      Video İçin:  

https://www.youtube.com/watch?v=H-6LvChjMUo#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=HqSJzgiV5wo#action=share 

 

 

Şekil 5. Teknik tekstiller ile birlikte yaşam konforu artıyor. 

https://www.dunya.com/sektorler/tekstil/comfytex-agri-kesici-yatak-kumasini-
https://www.youtube.com/watch?v=H-6LvChjMUo#action=share


 

 

 

 

 

 

 

 Biyo Deri Gerçek oldu; 

Dünyayı en çok kirleten beş sektörden biri olan moda endüstrisinde devrim niteliğinde bir 

ürün yolda. Amerikan Modern Meadow, biyofabrikasyon tekniğiyle deri yarattı. Gerçek 

hayvan kullanılmadan üretilen deri Zao markasıyla Avrupa'da tanıtıldı.  

Canlı hayvandan doku örneği alınarak üretiliyor; 

Devrim niteliğinde bir ürün olarak görülen Zoa, canlı hayvan kullanmadan üretiliyor. Peki 

bu deri nasıl üretiliyor? İmalatı yapan işletme genetiği değiştirilmiş hayvan hücrelerinden 

kolajen proteini topluyor.Kolajen lifi hem dayanıklı, güçlü hem de kolayca şekil verilebilir 

bir madde. Yani canlı bir hayvandan bir doku örneği alınıyor ve deri hücreleri bir çeşit petri 

kabına konuluyor ve burada çoğalmaları sağlanıyor. Fast Company dergisine göre, bilim 

insanları aynı zamanda hayvan derisindeki kolajen miktarını maksimize ediyorlar. Böylelikle 

gerçek deriyle tıpa tıp aynı olan yapay deri elde ediliyor 

 Daha Fazlası İçin:  

http://www.tekstildershanesi.com.tr/haberler/biyo-deri-gercek-oldu.html 

 

Şekil 6. Biyoderi ürünler deri pazarındaki büyümeyi arttıracak mı? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mobiltech’te Tycan Devrimi;  

DSM Dyneema’nın işbirliği ile taşımacılık sektörü için bağlama ve yükleme sistemlerinin 

küresel tedarikçisi Load Solutions AS, yenilikçi hafif sentetik Tycan® zincirlerini resmi 

olarak sundu. Geliştirilen yeni zincir; nakliye, madencilik, petrol ve gazdan ticari 

balıkçılığa kadar geniş bir endüstri yelpazesindeki kullanıcılara yüksek performans 

sağlıyor. 

Daha Güçlü 

Dünyanın en güçlü elyafı olan Dyneema® ile yapılmış metalik olmayan baklalı zincir olan 

Tycan® geleneksel olarak taşıma sırasında proje kargolarını bağlamak ve sağlamlaştırmak 

için kullanılan çelik zincirler ile değiştirmek için geliştirilmiştir.   

Daha Hafif 

Tycan® zincirleri, geleneksel metal muadillerinden 8 kez daha az ağırlıktadır ve 

kullanımda elli kat daha az gürültülüdür. Zincirin, tüm taşıma süreci boyunca maliyette 

etkileyici verimlilik kazançları ve tasarrufları sağlıyor.  

     Daha Fazlası İçin:  

http://www.textotex.com/haber/tekniktekstil/mobiltechte-tycan-devrimi.html 

 

Şekil 7. Teknik Tekstiller Mobiltech ‘de yeni teknolojiler sunmaya devam ediyor. 


