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SÖKTAŞ TEKSTİL

Söktaş Tekstil ;

 1971,Aydın,Söke
 Gömleklik Kumaş üreticisi 
 52.739 m2 Kapalı alan
 628 Çalışan
 10 Milyon mt kumaş 

üretim kapasitesi 
 7.000 m3/gün Atık Su 

arıtma kapasiteli Arıtma 
tesisi

 10 Yönetim Sistem Belgesi
 Üretimin % 39’u 

sürdürülebilir Elyaf 
(Organik –BCI)

Söktaş Tekstil, kurulduğu yıldan bu yana yaptığı kapasite 
artırımı ve yeni yatırımları sayesinde, giderek büyüyen 
entegre bir tekstil kuruluşu haline gelmiştir.

http://www.soktas.com.tr/uploads/SOKTAS_Corporate_Video.mp4

http://www.soktas.com.tr/uploads/SOKTAS_Corporate_Video.mp4


SÖKTAŞ TEKSTİL

1971

• İplik 
Üretimi

1980

• Boyalı 
İplik 
Üretimi

1985

• Mamul 
Kumaş 
Üretimi

1986

• Atık Su 
Arıtma 
Tesisi

1995

• Kalite 
Yönetim 
Sistemi

2000

• Çevre 
Yönetim 
Sistemi

2001

•İlk 
Kolleksiyon

2015

•Enerji 
Yönetim 
Sistemi

2015

•İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Yönetim 
Sistemi

2020

•STeP by 
OEKO-TEX 
belgesi

2021

•Sıfır Atık 
Belgesi

2021

•Supplier to 
Zero 
Sertifikası



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

2021 yılında 
su tüketimizi 
% 15 azalttık

2021 yılında 
Enerji tüketimizi 

% 9 azalttık

% 100 IREC 

Sertifikalı Elektrik 

Kullanımı

Kömür kullanımı 

azaltıldı, Biomass 

ve doğalgaz 

kullanımı arttırıldı

Kullandığımız tüm 

kimyasallarda 

ZDHC MRSL 2.0 

Uygunluğu sağlandı.

1,9 MW Solar 

Enerji Kullanımı 

için Yatırım 

Kararı verildi

Atık Su Geri 

Dönüşüm Projesi 

için Yatırım 

Kararı verildi 

10.000 adet 

Fidan bağışı 

Söktaş Hatıra 

Ormanı

Rejeneratif Pamuk 

üretimimiz COP26 

BM İklim değişikliği 

zirvesinde tanıtıldı



SÖKTAŞ TEKSTİL



REJENERATİF PAMUK ÜRETİMİ

2021 yılında İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması adına paydaşlarımızla ortak projeler 
yürüttük.

Tekstilin ana hammaddesi olan pamuk yetiştiriliciliğinde müşterimiz olan Stella McCartney 

ile sürdürülebilir tarıma yönelik ortak bir projede çalıştık. 

Stella McCartney ile birlikte “Rejeneratif Pamuk Üretim” için yürüttüğümüz ortak  projemizi  

COP 26 ‘Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında  tüm dünyaya tanıttık.



REJENERATİF TARIM PRENSİPLERİ

Rejeneratif Tarım Prensipleri 
 Biyoçeşitliliğin artırılması 
 Toprak işlemesiz tarım faaliyetlerinin 

uygulaması 
 Toprağın doğal desteklerle zenginleştirilmesi 
 Su kalitesinin artırımı 
 Hayvancılık faaliyetlerinin entegrasyonu 

(Onarıcı otlama)
 Kimyasal kullanımının kısıtlanması 
 Bitki köklenmelerine izin verilmesi
 Kompost kullanımı 
 Entegre mücadele yaklaşımı 
 Çiftçi refahının artırılması ve sağlığının 

korunması 



 Bu proje kapsamında üretim sürecinde doğal kaynakları verimli kullanarak 

toprakların zenginliğini korumayı ve su tüketimini azaltmayı amaçlıyoruz.                                                    

 Bölgemizde normalde pamuk öncesi buğday ekilerek yılda çift üretim yapılır. Biz ise 

rejeneratif tarım için ayırdığımız arazilere buğday ekmiyoruz. Toprağa önce yüksek 

azot barındıran yonca tipi bitkiler ekiyor, büyüyen bitkileri toprakta bırakıyoruz. 

 Bu bitkiler doğal gübre ve koruyucu katman görevi görüyor. Böylece pahalı gübre 

ihtiyacımız ortadan kalkarken, pestisit gereksiniminiz de azalıyor. Kimyasal ilaç 

kullanımına da gerek kalmıyor. 

 Toprağın üzeri kapalı olduğu için yabancı ot bitmiyor, içi nemli kaldığından pamuğun 

yetişmesi için gerekli 15 santimlik alanda canlı yaşam ve mineraller artıyor ve 

atmosfere eski gübre uygulamalarından kalmış moleküller salınmıyor. 

 Dolayısıyla daha noktasal kullanım yeterli olduğundan su kullanımı % 75 oranında 

azalıyor, işçilik maliyetleri düşüyor. 

 Yetişen pamuk yerel olarak imal ettiğimiz özel makinalarla toplanıyor.

REJENERATİF PAMUK ÜRETİMİ



 Toprağı daha az işlediğimiz için daha az traktör ve ekipman kullanıyor böylece pamuk 
üretimi sırasındaki karbon salımını azaltıyoruz. 

 Doğanın döngüsü içinde, biyoçeşitliliği koruyarak pamuk yetiştiriyoruz.

 Rejeneratif Pamuk Üretimi projemizin BM’de tanıtıldıktan sonra çok ses getirdi. 
Dünya’ca bilinen tekstil sektöründeki tüm markalar önümüzdeki dönemde Rejeneratif 
pamuk üretimi kapsamında Söktaş ile çalışmak istediklerini belirttiler.

 Gelen bu talepler yaptığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızda gittiğimiz yolun 
doğruluğunu bize yeniden göstermekte ve ileriki dönemki çalışmalar için bize ilham 
ve başarma gücü vermektedir.

 2022 yılında Rejeneratif Pamuk üretimimizi  büyüterek devam ettirmeyi ve bu 
projemizdeki çalışmalarımızı standartlastırma ve patentleştirme adına 
çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

REJENERATİF PAMUK ÜRETİMİ



REJENERATİF PAMUK ÜRETİMİ
 3.sezonunu tamamladığımız onarıcı tarım 

uygulamalarımız sayesinde topraklarımızın 
verimliliğini artırmış,toprak içindeki canlılığı 
korumayı başarmış bulunuyoruz.

 Bu proje kapsamında  daha az gübre  ve  
kimyasal ilaç kullanımı ve daha az ve daha 
noktasal su  kulanımı olmuştur. 

 Rejeneratif tarım kapsamında toprağın daha 
az işlenmesi ile, pamuk üretimi sırasında daha 
az traktör ve diğer ekipman kullanımı ile 
rejeneratif  pamuk üretimi sırasındaki Karbon 
salımı azaltılmıştır.

 Topraklarımızın biyoçeşitliliği artmış,habitatta 
iyileşme sağlanmış ve toprak çoraklaşmadan 
kurtarılmıştır.

 Ayrıca çiftçilerimizde, gerçek bir çevre 
bilincinin  yerleşmesine yardımcı olmaktayız.

 Rejeneratif pamuk üretiminin daha büyük 
alanlara  yaygınlaşmasını hedefliyoruz.



Söke Pamuğu Su koruyuculuğu
Şirketimizin özdeğerlerinden biri  

“Yöreye karşı sorumluluk” ilkemize istinaden 

WWF ile birlikte pandemi  öncesinde 

başlatılan “Söke Pamuğu Su Koruyuculuğu” 

projesinde çalışmalarımıza halen devam 

etmekteyiz.

Bu projenin amacı Ege bölgesinin can 

damarı Büyük Menderes Nehri’nin 

karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve 

problemlerin giderilmesi adına farkındalık 

yaratmaktır. 

Bu projede , Kamu-Özel Sektör-sivil toplum 

kuruluşları bir araya gelerek kurmuş 

oldukları  Söke Pamuğu Su Koruyuculuğu 

Yürütme Kurulu,farklı paydaşların ortak 

hareketini öngören iş yapış biçimiyle pamuk 

üretiminde suyun sürdürülebilirliği 

konusunda Türkiye’nin diğer havzaları için 

örnek teşkil edebilecek bir Su koruyuculuğu 

modeli sunmayı hedeflemektedir.
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