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ÖZET: Günümüz tekstil sektörü, müşterinin değişen beklenti profilini karşılamak için rekabetin yanı sıra yenilikçi, cazip ve
beklentileri karşılayabilecek olan ürünlere yönelik araştırmaları hızlandırmıştır. Süper streç denim kumaşların da bu araştırma
alanlarından birisi olduğu söylenebilir. Türkiye’nin dokuma kumaş ve konfeksiyon sektöründe iddialı olduğu denim piyasasında son
zamanlarda öne çıkan ve önemi gittikçe artan süper streç denim kumaş ve bu kumaşlardan yapılan giysilerin daha da önem kazanacağı
düşünülmektedir. Literatürde süper streç denim kumaşlara dair toplu halde detaylı bir çalışmanın olmaması nedeniyle bu çalışma
yapılmıştır. Çalışma yenilikçi ve fonksiyonel yönleriyle öne çıkan ve geliştirilmesi gereken bir alan olan süper streç denim kumaşlara
dair genel ve teknik bilgileri içermektedir.
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LITERATURE REVIEW ON THE PROPERTIES OF SUPER STRETCH DENIM FABRICS
ABSTRACT: Nowadays the textile industry has accelerated research on products that are innovative, attractive and able to meet
expectations as well as competition to meet the changing expectations profile of their customers. It can be said that super stretch
denim fabrics constitute one of these research areas. It is considered that the super stretch denim fabric and the garments made from
these fabrics in the denim market, which Turkey is assertive in the woven fabric and apparel sector, will become even more important.
This study has been prepared due to the lack of detailed work on the super stretch denim fabrics in the literature. In this study, general
and technical information about super stretch denim fabrics, which is an area that stands out with its innovative and functional aspects
and needs to be developed, is given.
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