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Sözal Kimya Pazarlama ve Sanayi Ltd. Şti., was founded by 
Eren Sözal in Çekirge İntam in the year 2007 with a team of 
five persons in a 150 m2 settled office by the Bursa.

Headquarters and laboratory was built in one building on a 
3000 m2 area in the Organized Industrial Zone of Kestel in 
2009. It moved to a new facility on an 8500 m2 area in the same 
industrial zone in 2013. In 2016, new investment of 35.000 m2 
was  made in Karacabey. 

Sözal Kimya offers services to its customers  all around Turkey 
with a wide product range of textile chemicals and dyestuffs 
and Masterbatch. It still pursues the companionship with 
colourteks, which is one of the world’s giants on textile dyes. 
Our arduous journey that we begun years ago still keeps 
improving everyday with more employees and partners.

Our Mission
to be a worldwide-known-company 
that meets the changing and 
emerging requirements of customers. 

Our Vision
to be a valuable- worldwide- 
company that meets the future 
expectations of the sector, and 
whose products are commonly used 
or consumed.

Sözal Kimya Pazarlama ve Sanayi Ltd. Şti., 2007 yılında Çe-
kirge İntam’da beş kişilik bir ekiple 150m2’lik yerleşik bir ofiste  
Eren Sözal tarafından kuruldu. 

2009 yılında Kestel Organize Sanayi Bölgesi’nde 3000 m2’lik 
bir binada depo ve laboratuvar oluşumunu gerçekleştirdi. 2013 
yılında ise, aynı sanayi bölgesinde 8500 m2’lik kapalı 3000 
m2’lik açık alanı bulunan yeni tesisine taşındı. 2016 Yılında Ka-
racabey Lokasyonunun da 35.000 m2’lik yeni yatırım yapıldı. 

Sözal Kimya, tüm Türkiye sathında müşterisine, tekstil kimya-
salları ve boyar maddeleri ve Masterbatch  dahil olmak üzere 
bir çok ürün çeşidiyle hizmet vermekte. Hala da tekstil boya-
larında dünya devlerinden olan colourteks ile yol arkadaşlığını 
sürdürmekte. Yıllar önce başladığımız meşakkatli yolculuk bu-
gün, daha fazla çalışan ve daha fazla paydaşla birlikte günden 
güne gelişerek devam ediyor.

Vizyonumuz
Değişen müşteri ihtiyaçlarına karşılık 
olarak en uygun çözümler sunan hiz-
metlerimizle fark yaratarak referans 
gösterilen bir güce ulşamak hedefin-
deyiz.

Misyonumuz
‘’Birlikte yaratmak ve gelişmek’’

Doğru çözümler üreterek ihtiyaçla-
rı anlamaya ve memnuniyete dayalı, 
mutlaka başarmayı hedefleyen ya-
şam boyu sürecek bir ortaklık kurmak.

Perfect manufacturing process with high technology
Yüksek teknoloji ile kusursuz üretim süreci

Certificates / Sertifikalarımız

www.sozal.com.tr
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Sozal Kimya Pazarlama ve Sanayi 
Ltd. Sti., was founded in 2007 by 
Eren Sozal  in an Office located in 

Bursa/Çekirge.

Sözal Kimya  2007 yılında Bursa 
Çekirge’de yerleşik bir ofiste Eren 

Sözal tarafından kuruldu.

Sözal Kimya has started to carry on a 
business in Thrace, Aegean, Southe-

ast Anatolia, Central Anatolia and 
Marmara Region regarding textile 

chemicals and dyestuffs.

Sözal Kimya, tekstil kimyasalları ve 
boyarmaddeleri konusunda Trakya, Ege, 
Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu ile 

Marmara Bölgesi’nde faaliyet  göstermeye 
başlamıştır.

We start to have a relationship with 
Colourtex, a giant company operating 

in many areas of chemistry.

Kimyanın birçok alanında faaliyet 
gösteren dev firma Colourtex ile 
partnerlik yapmaya başlamıştır.

Sozal Kimya Research & Development 
Center was established.

Sozal Kimya serves as a supplier to each 
side of Turkey with 15 % market share and 
15000 tons/year production capacity and 

to many countries around the world. 

Sozal Kimya Plastic Recycle Line has been 
founded.

Sözal Kimya Ar-Ge merkezi kurulu-
munu gerçekleştirmiştir.

Sözal Kimya % 15 pazar payı ve 15.000 
ton/yıl  üretim kapasitesi ile Türkiye’nin dört 

bir yanına ve dünyanın pek çok ülkesine 
tedarikçi olarak hizmet vermektedir. 

Sözal Kimya  Plastik geri dönüşüm tesisi 
kuruldu.

In 2009, a warehouse and laboratory 
was built in 3000 m2 building in Kestel 
Organized Industrial Zone.
Kestel Organize Sanayi Bölgesi’nde 
3000 m2’lik bir binada depo ve laboratu-
var oluşumunu gerçekleştirdi.

Sozal Kimya moved to its new facility 
with a closed area of 8500 m2 and 
an open area of 3000 m2 in the same 
industrial zone due to the need to incre-
ase the capacity of chemical-dyestuff 
warehouse and chemical production.

Sözal Kimya boya depo ve kimyasal 
üretim kapasitesini arttırma ihtiyacından 
aynı sanayi bölgesinde 8500 m2’lik kapalı 
3000 m2’lik açık alanı bulunan yeni 
tesisine taşındı.

In 2016, he started to invest in anot-
her branch of chemistry, Masterbatch 
production in Bursa Karacabey campus. 
In 2017, he started production actively in 
factory on 35000 m2.

Bursa Karacabey yerleşkesinde kim-
yanın bir diğer dalı olan  Masterbatch 
üretimi konusunda yatırıma başlamış, 
2017 yılında 35.000 m2 alan üzerine 
kurulu fabrikasında aktif bir şekilde 
üretime başlamıştır.

Sizing Chemicals 
production was started.

Haşıl Kimyasalları 
üretimine başlanmıştır.

All equipment and systems in the 
laboratory serve to find the best 
solutions in the shortest time. with our 
experienced laboratory team skillful in 
all possible applications the customers 
needs are fulfilled in a short time. 

• Dispersiyon testi
• Difüzyon testi
• Yıkama haslığı testi
• Ağartıcı ile yıkama haslığı testi
• Ter haslığı (asidik & alkali) testi
• Su haslığı testi
• Sürtme haslığı (kuru & yaş) testi
• Işık haslığı testi
• Terli ışık haslığı testi
• Tükürük haslığı testi
• Hipoklorit ağartma testi
• Peroksit ağartma testi
• Merserizasyon haslığı testi
• Klor haslığı
• MFI
• Spectrofotometre
• Safsızlık
• Renk ve Koku Testi

Dispercing test for dispers dyes
Diffusion test for dispers dyes

Washing fastness test
Bleaching test

Perspiration (alkaline-acidic)
Water fastness test

Rubbing fastness test
Light fastness

Perspiration wet light fastness test
Saliva test

Hypochloride bleaching test
Peroxide bleaching test

Mercerizing fastness test
Chlorinated water test

• Kuru ısı haslığı (süblimasyon) testi
• Kuru temizleme haslığı
• Spektrofotometrik renk ölçümü testi
• Spektrofotometrik beyazlık indeksi testi
• Yırtılma mukavemeti
• Buruşmazlık açısı testi
• Boncuklanma/aşınma dayanımı/martindale testi
• Beyazlık indeksi testi
• Su geçirmezliği
• Mikroskobik elyaf incelemis testi
• Elyaf analizi testi
• Su emme yüksekliği (kapilarite) testi
• Hidrofilite testi
• Yanmazlık testleri

Sublimation test
Drycleaning test

Spectrofotometric color measure test
Spectrofotometric whiteness test

Tear strength test
Wrinkle recovery test

Martindale abrasion and pilling test
Whiteness test

Spray test
Microscopic fiber investigation

Fiber analysis test
Capilarity test
Hidrofility test

Flame retarder test

• Reaktif boya
• Dispers boya
• Nylon boya
• Vat boya
• Baskı boyaları(reaktif/dispers/nylon)
• Baskı yardımcı kimyasalları
• Ön işlem kimyasalları
• Boya yardımcıları
• Finish kimyasalları
• Teknik tekstil kimyasalları (fc/flometre/kaplama kimyasalları)
• Poliüretan kimyasalları
• Tekstil su kimyasalları
• PE ,PP, SAN, PS VS. Beyaz MB.
• PE , PS,SAN,PP , Renkli MB.
• PE. PP ,PS,ABS, SAN  SİYAH MB 
• Haşıl Kimyasalları

Reactive dyestuff
Disperse dyestuff

Poliamide dyestuff
Vat dyestuff

Printing dyestuff (reactive/disperse/nylon/vat)
Printing auxiliary chemicals

Pretreatment chemicals
Dyes auxiliaries

Finishing chemicals
Technical textile chemicals 

(fc/flameretarder/coating chemicals)
Polyurethane chemicals
Textile water chemicals

Sizing Chemicals

Tüm ekipman ve test sistemlerimiz 
ürün kalitemizin üst seviyede olması-
nı, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi 
çözümleri en kısa zamanda sunma-
mızı sağlamaktadır. Buna bağlı olarak 
laboratuvarımız geniş kapsamlı dona-
nımı ile listemizdeki tüm uygulamaları 
konusunda uzman ekibimiz ile birlikte 
kısa sürede gerçekleştirebilmektedir. 

Laboratory 
Equipment & 
Applications
Laboratuvar 
Ekipmanlarımız ve 
Uygulamalarımız

Product Groups Ürün Gruplarımız 


